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ŞEYH GÂLİB ŞAİR ŞEYH Mİ ŞEYH ŞAİR Mİ?
SHEIKH GALIB A SHEIKH POET OR A POET SHEIKH?
Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİRBAĞ
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Öz
Genel kanaate göre dîvân edebiyatının son büyük şairi sayılan Şeyh
Gâlib hakkındaki çalışmalar, incelemeler, araştırmalar; daha çok onun şiirleri
ve şairliği üzerinde yoğunlaşmak şeklinde olmuştur. Oysa Şeyh Gâlib’in aynı
zamanda Mevlevîlik hiyerarşisinde önemli birer manevi makam olan
“şeyhlik”, “dedelik” ve “postnişinlik” gibi unvanlara da sahip olduğunu
dikkate alan bir bakış açısıyla gözlemlenmesine ihtiyaç vardır. Şeyh Gâlib’in
sanatkâr kişiliği ile rûhânî hüviyeti arasındaki etkileşim incelendiğinde, onun
şiirlerinin büyük ölçüde şeyhliğinden beslendiğini; ama şairliğinin ise,
şeyhliğini kısmen gölgelediğini, geri plana ittiğini görebilmek mümkün.
Daha pek çok eser verebilecekken, bir sanatkâr için çok erken olarak kabul
edilecek bir yaşta, kırk iki yaşında hayatını kaybetmiş olan Şeyh Gâlib; hem
şeyh, hem de şairdir. Öyleyse onun sanatçı kişiliği üzerinde yoğunlaşırken
şeyhliğinin de dikkate alınması, kaçınılmaz bir durumdur. Bu çalışmada Şeyh
Gâlib’in Mevlevîlik tarikati içindeki mevkiinin ve Mevlevîlik kültürünün,
onun şiirine nasıl katkıda bulunduğu; bu sebeple hep ön planda görülen
şairliğinin ise, şeyhliğini nasıl “yıprattığı” üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Gâlib, şeyh, şair
Abstract
Sheikh Gâlib, generally accepted as the last great poet of the Divan
Literature, studies on whom have been examinations, investigations; rather
than concentrating on his poetry and poetry. However, Sheikh Gâlib also
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needs to be observed from a point of view; takes into consideration that there
are some important spiritual authorities in the hierarchy of the Mevlevi
hierarchy such as ‘sheikh’, ‘dedelik’ and ‘postnisual’. When the interaction
between the artistic personality of Sheikh Gâlib and his spiritual identity is
examined, it can be seen that his poems are fed from the largely sheikhism;
but it is possible to see that his poetry is partially shadowing his sheikhdom
and pushing it backward. Sheikh Gâlib is both a poet and sheikh, who lost his
life at the age of forty-two in an age that can be considered too early for an
artist and maybe he would be able to give more works. So it is inevitable to
take his sheikhdom into consideration while concentrating on his artist
personality. In this study it is dwelled on how Sheikh Gâlib's position in the
Mevlevi order and the Mevlevi culture contributed to his poetry; for this
reason, the poetry which is always seen in the foreground is emphasized on
how it ‘worn down’ the sheikhdom.
Keywords: Gâlib, sheikh, poet

Giriş
Klasik edebiyatımızla herhangi bir şekilde ilgisi bulunanlar için
Yunus Emre ve Fuzûlî ile beraber mutlaka bilinmesi gereken üçüncü
zirve, Şeyh Gâlib.
1757-1799 yılları arasında yaşayan ve bir sanatkâra göre çok
genç sayılabilecek bir çağda, kırk iki yaşında hayata veda eden Şeyh
Gâlib’e dair; tezkirelerden makalelere, tezlere, bildirilere ve
ansiklopedilere kadar pek çok kaynakta etraflıca bilgi, yorum,
inceleme ve araştırmaya ulaşabilmek mümkündür.1
Bu yazı, bir Mevlevî dedesi olan Şeyh Gâlib’in sanatkâr kişiliği
ile rûhânî hüviyeti; yani şairliği ile şeyhliği arasındaki münasebet
hakkında bir incelemeyi hedeflemektedir.
Şeyhlik - Şairlik
Hz. Ali’den İmam Şâfiî’ye, Molla Câmî’ye kadar nice din
büyüğünün aynı zamanda kudretli birer şair de oldukları dikkate
alınırsa, asırlar içinde yetişen rûh ve mânâ önderlerinin şairlik
tarafının da olması gerektiğine dair bir kanaatin, bir geleneğin
oluştuğu hükmüne varılabilir.
Özellikle Anadolu sahasındaki tarikat şeyhlerinden pek
çoğunun şu veya bu kıratta birer dîvân ya da dîvânçe kaleme almış
olmalarında, söz konusu geleneğin ve beklentinin payı büyüktür.
Esrâr Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, Haz: İlhan GENÇ, AKM Yay., Ankara,
2000, s.372-400; Şemseddin Sâmî, Kâmûsü’l-A’lâm, Tıpkıbasım, Kaşgar Neşriyat,
Ankara, 1996, c.5, s.3246; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, Haz: Nuri AKBAYAR,
İstanbul, 1996, c.2, s.544; Beşir AYVAZOĞLU, Şeyh Gâlib Kitabı, İBB Yay.,
İstanbul, 1995

1
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Mürşid konumundaki bu tasavvuf önderlerine ait manzumeler, çoğu
kez edebi bir değer taşımasa da şairinin bir şeyh olmasından ötürü,
halk nezdinde kabul görmüş, şöhret bulmuştur.
Ancak, bir “Pîr”in, mânevi ağırlığı kadar şairlik çapının
olduğuna da zaman zaman rastlanmaktadır ve bu vadide Mevlânâ
Celâlüddin başta olmak üzere, Dede Ömer Rûşenî’den Erzurumlu
İbrahim Hakkı’ya kadar nicelerini saymak mümkündür.
Hele Gâlib’de şairlik, denilebilir ki şeyhliğini perdeleyecek
derecede ışıltılı bir kâinattır.
Gâlib’de Şeyhlik - Şairlik I
Babadan dededen Mevlevî bir ailede dünyaya gözlerini açan
Şeyh Gâlib’in asıl ismi Mehmed Es’ad’dır. (Sicill-i Osmânî’de “Sa’îd
Mehmed Dede” olarak geçer.) (Mehmed Süreyya, 1996: 544)
Ünlü şaheseri Hüsn ü Aşk’ta henüz çocukken şiir söylemeye
başlayarak çevresini hayrete düşürdüğünü (Doğan, 2011: 430) belirten
Gâlib’in şairliği, Mevlevîliğin şiire çok yatkın rûhânî ikliminde
yeşerip şekillenmiş ve kendisi, daha yirmili yaşlarda iken bir dîvân
tertip etmeyi, sanat-edebiyat çevrelerinde tanınmış olmayı,
başarmıştır. (Ayvazoğlu, 1995: 15-31)
“Mâderzâd” (doğuştan) şair olduğu bilinen Şeyh Gâlib’in on
sekizinci yüzyıl İstanbul’u gibi bir ilim-sanat merkezinde yaşamasının
yanı sıra, başta Mevlânâ olmak üzere, adeta bir şairler ordusunu
barındıran Mevlevîliğe müntesip bir ailede doğup büyümüş olması,
ondaki şairlik dehasının inkişafı için kolay ele geçmez nasiplerdi.
Gâlib’e göre ise, kendisinin şeyhliği de şairliği de Mevlânâ
yolunun ona bahşettiği hasletlerdir.
“Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir
Meyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir” ( Okçu,
1993:580)
…
“Etvâr-ı çarha uy Mevlevî ol
Seyrân edersin devrân edersin” (Okçu, 1993: 782)
İstanbul’da olmak ve köklü, Mevlevî bir aileden yetişmek gibi
Galib’in şairliğine açılmış ufuklara bir üçüncüsünü de eklemek
gerekirse, onun on sekizinci yüzyılda yaşadığına dikkati çekmek
yeterli olacaktır. Dîvân edebiyatının başlangıcından beş asır sonra
gelmiş olmak, beş yüz yıllık muazzam bir edebî birikime konmak
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demektir ve Gâlib, bundan, sınırları zorlayacak kadar faydalanmayı
bilmiştir.
Gâlib’de Şeyhlik - Şairlik II
Gâlib’in şeyhliği ile şairliği, birbirini besleyen iki hüviyet gibi
görülse de aslında bu iki hasletin, onda derin ve gizli bir çatışmanın
kutupları olduğuna dair izleri, hayatının kimi safhalarından,
ölümünden ve mısralarından sezebiliriz.
“Terk-i ağyâr ile herkes vâsıl-ı yâr oldu lîk
Gâlib’in ağyârı Gâlib’dir hicâb oldur ki ol” (Okçu, 1993: 730)
…
O bir şeyh idi.
Böyleyken “kurb-ı sultan”lık afetine aldırmayarak III. Selim’le
ve sarayla fazlaca içli dışlı olmasının izahı, onun şeyhliğini mi, yoksa
şairliğini mi gerekçe olarak karşımıza çıkaracaktır?
III. Selim’in kız kardeşi Beyhan Sultan’a -hem de bizzat ismini
anarak- şiirler yazması, onu kahrından ölmek gibi bir sona götürecek
gizli ve ümitsiz bir aşk ihtimaline dair günümüze kadar gelen
söylentilere sebep olmuştur. (Ayvazoğlu, 1995: 44) Bu noktada Gâlib,
bir şeyh olarak mı yoksa bir şair olarak mı gözükmektedir?
Hüsn ü Aşk’ın yazılış vesilesini anlattığı Sebeb-i Te’lîf (Doğan,
2011: 56-68) kısmında Şair Nâbî’ye -yer yer pek haklı olarakyüklenirken Gâlib’in sergilediği öz güven, şairliğinin mi, şeyhliğinin
mi bir gereği olarak değerlendirilmelidir?
Yine Hüsn ü Aşk’ta Gâlib, “övünme”ye ayırdığı bölüm olan
Fahriyye-i Şâirâne’de (Doğan, 2011: 426-434) (kendini övmenin
sûfîyane değil; şairane olduğunu bizzat serlevhada belirtiş, kayda
değer.) o kadar tumturaklı mısralarla kendi eşsizliğini vurgularken
aslında şeyh olan Gâlib mi, şair olan Gâlib mi konuşmaktadır?
Başta Dîvân-ı Gâlib ve Hüsn ü Aşk olmak üzere, hacimli ve
uzun soluklu sayılabilecek dört esere imza atmış olduğu dikkate
alınırsa, Gâlib’in, kısacık ömründe “irşâd”dan2 çok, telife mesai
harcadığı sonucuna varmak yanlış olmaz. Yalnızca bu bile Gâlib’deki
şairliğin ne denli “galip” olduğunun bir göstergesi değil midir?
Yukarıdaki istifhamların tamamına verilecek cevap, elbette bizi,
Gâlib’in bir şeyh olmaktan çok öte bir şair sayılacağına dair sonuca
götürür. Çünkü Gâlib’de şiir; şeyhliğe, dedeliğe ve postnişinliğe aykırı
irtifalara tırmanacak kadar deha çapındadır.
İrşâd:”Mânen tenvir eyleme, gafletten uyandırma yerinde kullanılır bir tâbirdir.”
Mehmet Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB,
İstanbul, 1993, c.2, s.82
2

The Journal of Social Sciences Institute

Denilebilir ki onun şeyhliği, şairliğini beslemiş; ama şairliği,
şeyhliğine ters düşmüştür.
Böylesi bir istikametten bakarak Gâlib’i, şairlik tarafı olan bir
şeyh değil; şeyhliği de olan bir şair olarak görmek, daha isabetli bir
yaklaşım olacaktır.
“Ey hilâl ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
Sû-yi mihrâba nigâhım gec-edâdır doğrusu
Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
Ya sevâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni” (Okçu,
1993:435-436)
Gâlib’de Şeyhlik - Şairlik III
Gâlib’de şeyhlik ve şairlik ilişkisi üzerine derinleşirken onun
çok genç yaşlarda Mevlevîlik yoluna girdiğini, yolun icaplarını yerine
getirdiğini ve bin bir günlük Mevlevî çilesini (Pakalın, 1993: 370-373)
-bir kısmı İstanbul’da olmak üzere- tamamlayarak tam bir “seyr ü
sülûk”3 yaşadığını göz ardı etmemek gerekir. (Ayvazoğlu, 1995: 2021)
Gariptir, o, Hüsn ü Aşk’ta bir sûfînin ilâhî vuslata erinceye
kadar yaşayacağı rûhânî halleri, mükemmel sembollerle hikâyeleştirip
şiire döktüğünde, henüz çileye girmiş değildi. Yani Gâlib, daha yola
girmeden yolun haritasını çıkaracak kadar tasavvuf-tarikat-Mevlevîlik
kültürüne vakıftır ve onun olanca dünyası, hayatı, eserleri; bu kültürün
rûh ikliminde şekillenmiştir.
Mevlevîlik çilesi boyunca tek mısra söylemeyen Gâlib, üç yıllık
o zaman dilimi için, ilâhî kemal yolunda şiiri ve şairliği geride
bırakmış görünmektedir. Kur’ân indiğinde dilleri tutulan şairleri ve
Kâ’be duvarından indirilen Yedi Askı’yı hatırlatan bu durum, Gâlib’i
susturan “hal”in azametine ve onun sülûk esnasında nasıl bir âleme
daldığına dair, fikir vericidir.
İşte o noktada Gâlib’i, tam da Şeyh Gâlib olarak görmek,
tanımlamak mümkündür.
Sülûkunu tamamlayıp da Galata Mevlevîhanesi’nde şeyhlik
postuna oturduğunda genç Gâlib, Mevlânâ’nın ünlü hikâyesindeki tûtî
kuşundan (Tâhirü’l-Mevlevî, 1971:792-952) farksızdır ve onu, çilesi
esnasında edindiği batınî zenginlikle kafeslemeye hazır bir sürü tehdit
beklemektedir:
Seyr ü Sülûk:”Tarikate girip müntesiplerinin âdet ve fiilleriyle âmil olmak yerinde
kullanılır bir tâbirdir.” Mehmet Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlüğü, c.3, s.287-291

3
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Şöhret, itibar, makam, “büyük şair”liğin pırıltıları ve sarayın
iltifatları…
“Reh-i Mevlevî’de Gâlib bu sıfatla kaldı hayrân
Kimi terk-i nâm ü şâne kimi i’tibâre düştü” (Okçu, 1993:868)
M. Orhan Okay Bey hocamız merhum, yerinde bir tespitle
ikinci mısradaki “kimi” sözcüklerinin “kimi zaman, bazen” şeklinde
anlaşılabileceğine ve “bazen nam ve şanı terk edenin, bazen de itibar
hevesine düşenin” bizzat Şeyh Gâlib olduğuna dikkat çeker.
(Ayvazoğlu, 1995: 77-83)
Gâlib’de Şeyhlik - Şairlik IV
Tasavvuf, tarikat ve Mevlevîlik vadilerindeki derin vukufu ile,
sohbetlerindeki cezb edici, kuşatıcı etkisi ile; çelebiliği, zarafeti ve
şiirdeki tartışmasız kudreti ile… bir an geldi ki bütün İstanbul’da rûh,
mânâ, âhenk ve söz denildi mi akla gelen tek isim, Şeyh Gâlib oldu.
Şeyhi olduğu Galata Mevlevîhanesi tepeden tırnağa onarıldı.
Mesnevihanları atama izni ona verildi. Yalnızca dîvânının cildine ve
tezhibine yüzlerce altın, ödeme yapıldı. Mevlânâ türbesi için
hazırlatılan örtüye işlenecek şiir -ki büyük onurdur- ondan istendi.
Hattat Cevrî’nin kaleminden çıkma eşsiz Mesnevî nüshası, ona hediye
edildi. Sultan III. Selim, hususi sohbet meclisinde başını onun dizine
dayadı… Ve o, hep okşandı, övüldü, yüceltildi. (Ayvazoğlu, 1995:4144)
Cihan İmparatorluğu’nda ufukların gölgelenmeye başladığı ve
zevale doğru gidişin hızlandığı on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında
Şeyh Gâlib’i bir iltifatlar, teveccühler, nüvazişler sağanağı altında
görüyoruz.
Tarihte, hükümdarlara hakkı ihtar eden ve hak uğruna kaya gibi
duruş sergileyebilen din büyüklerine rastlamak zor değildir.
Böyleyken Gâlib, Osmanlı saraylarında “Pamuk Şeyh” diye
anılmaktadır (Ayvazoğlu, 1995: 43) ve bir mürşid için fazlaca şık
sayılabilecek giyimine kadar o, çeşitli mahfillerde konuşulmaktadır.
Mevlânâ hikâyesindeki tûtî, tam anlamıyla kafestedir artık.
Gâlib’de Şeyhlik - Şairlik V
Şeyh Gâlib’in ismini, yaşadığı dönemden “dekadanlar”
polemiği
(Ayvazoğlu, 1995: 143-149) günlerine, oradan da
zamanımıza kadar getiren tek saik, onun şiiridir. Hatta denilebilir ki
kendi asrından günümüze, onun şeyh olarak tanınması bile, şiiri
sayesindedir.
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Nitekim, o devrin saray ve dergâhlarından bugünün, amfi ve
sınıflarına kadar nice mekânlarda Şeyh Gâlib’i okuyanlar, onun
rûhâniyetinden istifade eden müridleri değil, şiirinin hayranlarıdır.
Böyleyken niçin o, Şair Gâlib değil de Şeyh Gâlib diye anılır?
Çünkü onun şiiri; Mevlevîlik iklimi, Sebk-i Hindî sırrîliği ve
Gâlib mizacının muhteşem kıvamda harmanlanışı ile okuyucuyu
“içeriye” doğru çeker.
Ve artık şu hükme varmanın yeri gelmiştir ki Gâlib, içeriye
doğru şeyh, dışarıya doğru şairdir.
Gâlib’de Şeyhlik - Şairlik VI
Babasının “siyah sakalı beyaz tahtaya, kefene yakıştıramadığı”
o hazin tepkiyle (Kabaklı, 1973:412) evlat acısını karşıladığı ölüm,
çok vakitsizce, kırk iki yaşındayken Şeyh Gâlib’in kapısına dayandı.
Bir yıl kadar önceden başlayan ölüme gidiş, şöyle olmuştu:
Derin, meçhul bir teessür… Adeta yıkılış, aylar boyu içe
kapanış, günden güne tükeniş… Ve her ne idiyse, o elemle son nefes.
Tahminler, yakıştırmalar, söylentiler aleminde birçok gerekçe
hazırdır (İpekten, 1996: 12-15):
“-Şöhret ve itibara meylettiği için ötelerden uyarılınca
üzüntüden vereme yakalandı, öldü.”
“-Can yoldaşı Esrâr Dede’nin ölümünü hassas ve nahif mizacı
kaldıramadı, bu ıstırapla öldü.”
“-Edep hatasıyla nispeti kesildi, feyzini kaybetti; buna
dayanamayarak öldü.”
“-Bir türlü içinden sökemediği gizli ve ümitsiz aşkla kahrından
öldü.”
Kim bilir, belki de Gâlib’in ölüm sebebi, onun birbirine
düğümlü şeyhliği ile şairliği arasındaki ilişkide saklıydı.
Necip Fazıl’ın “kriz entelektüel” diye tanımladığı buhranın, bir
tür sendrom olarak daha çok sanatkâr-mütefekkir kişiliklerde
görüldüğünü biliyoruz. Goethe’den Tolstoy’a nice fikir ve sanat
adamında bu “ölüm öncesi inziva”ya rastlamak, mümkün.
Acaba Gâlib’in ölüm vesilesi, ancak Mevlânâ ve Molla Câmî
gibilerin kaldırabileceği şeyhlik ve şairliğin dayanılmaz ağırlığı
mıydı?
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Onun, kırk iki yıllık kısa ömründe iki kez rûhen kabz4 haline
düştüğünü ve uzlete5 sığındığını görmekteyiz. İlk uzleti, ona
tasavvufun kapısını açar; ikincisi ise ölümün. Delikanlılık demlerinde
girdiği Mevlevîlik çilesinden şeyh olarak çıktı; dünyevi debdebelerin,
batınında koyulaştırdığı kasvetle çekildiği inzivadan ise, sonsuzluğa
uğurlandı.
Her iki geçitte de Gâlib; şiirden uzaklaşmış, onu geride
bırakmış, sadece şeyh olarak kalmıştır. Şairlik ve şeyhliğin birbirinden
çözüldüğü bu noktadan bakarak onun esrarlı, münzevi ölümü için,
artık:
-Şairliğinin gölgelediği şeyhlik, sonunda galip geldi, desek,
yeridir.
Şeyh Gâlib’in dünyaya ikinci ve son kez sırt dönüşüne,
ölümüne, Şair Surûrî, tarihler düşürür:
“Hüzn ile yazdı Surûrî târîh
Geçdi Gâlib Dede cândan yâhû” (1213)
…

49)

“Medd edüp âhı dedüm târîhini
Oldı nâ-peydâ meded Gâlib Dede” (1213) (Güzeller, 2007:

Sonuç
Şeyh Gâlib’e ulaşmak, onu tanımak ve yorumlayabilmek için
eserlerinden, özellikle şiirlerinden başka vasıta yoktur. Yani onun
şairliği, bu noktada da araya girmekte ve Şeyh olan Gâlib’i kısmen
elden kaçırmaya yol açmaktadır.
Oysa onun:
“Sad şükr ola Hayy-ı lâ-yemût’a
Kim erdi söz âlem-i sükûta” (Doğan, 2011: 426)
dediği noktadan sonraki Şeyh Gâlib’i görebilmeyi de amaç
edinen bir tefekkür ve tahlil hamlesine ihtiyaç vardır.
Şimdiye kadar dîvân edebiyatının tarihi seyri ve bilinen
kalıpları içinde gözlemlenen Şeyh Galib, gerçek Şeyh Gâlib’in ne
kadar yakınındadır?
Günümüzün ve geleceğin edebiyat bilimcisinden; hem şeyh,
hem şair olan Gâlib’i; İslâm medeniyeti- Tasavvuf - Mevlevîlik
“Kabz: Sâlikin gönlünün hesaba çekilmesi ve sıkıştırılması…” Süleyman ULUDAĞ,
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul, 2012, s. 201
5 “Uzlet: Halka karışmamak, onlardan ayrı yaşamak, inzivaya çekilmek…” Age,
s.364-365
4
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ufuklarının çevrelediği bir alan içinde de izleyip tanımlayabilecek
araştırmalar, incelemeler beklenmektedir.
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Öz

Türkistan, tarihsel derinliği olan bir coğrafi ad olmakla birlikte; Türk
Milleti için müşterek kültür değerlerinin yarattığı tarihsel ortak hafıza,
gelenekler ve uygarlık alanıdır. Bu makalede, muhtelif araştırma
kaynaklarından ve tarafımızdan sahada yapılan gözlem ve tespitlerden
yararlanılarak, Türkistan’da hayvan yetiştiriciliği, hastalıklardan koruma,
tedavi, bakım-besleme uygulamaları üzerinde mitolojik kültür ve geleneğin
etkileri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Mitolojik Kültür, Gelenek, Hayvan,
Hayvancılık

Abstract

Turkestan, along with being a geographical name with historical
depth, is a historical shared memory and land of traditions and civilization
created by the common cultural values for Turks. In this article, an assesment
is made about the impacts of mythological culture and tradition on animal
breeding, disease protection, treatment, care-nutrition practices in Turkestan.
Keywords: Turkestan, Mythological Culture, Tradition, Animal,
Animal Husbandry
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Giriş
Türkistan Neresidir?
Türkistan, Türklerin yaşadığı yer anlamındadır. Batı Türkistan
ve Doğu Türkistan olarak iki kısımdan oluşur. Türklerin en eski
yaşam alanlarından biri olan Batı Türkistan, Hazar Denizi’nin
doğusundan başlayıp bugünkü Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan,
Kırgızistan, Kazakistan ile kuzey Afganistan (burası Afgan
Türkistan’ı olarak da bilinir) topraklarını içine alır. Batı Türkistan’da
Harezm ve Mâverâünnehr olmak üzere iki önemli yerleşim bölgesi
dikkat çeker. Harezm, Aral Gölü’nün güneyinde, bu göle dökülen
Amu-Derya (Ceyhun) Nehri’nin aşağı mecrası boyunca uzanır. Pitnak
şehrinden başlayan bölgenin batısında Kara-Kum Çölü, doğusunda ise
Kızıl-Kum Çölü vardır. En önemli şehirleri Gürgenç (Ürgenç), Hive,
Kat, Vezir ve Hezaresb’dir. Mâverâünnehr’in en önemli şehirleri
Buhara ve Semerkand’dır. Yine Türklerin en eski yurtlarından biri
olan Doğu Türkistan, bugün Çin Halk Cumhuriyeti’nin batısında yer
alır ve burada büyük oranda Uygur Türkleri yaşar. Çinlilerin yeni
topraklar anlamına gelen Sinkiang (Sincan) ismini verdiği bölge, tarih
içinde Kaşgarya veya Altışehr olarak da anılmıştır. En önemli şehirleri
Yarkend, Kaşgar, Aksu ve Urumçi’dir (Kanlıdere, 2013:81).
Zeki Velidi Togan (Togan, 1981:23-24), Türkistan’ın
sınırlarını şu şekilde tanımlamıştır: Güneyde Gürgan Irmağı, Horasan
Dağları, Küpet Dağı, Kuhi Baba (Kara Dağ, Kohzar-i Mescid),
Mezduran, eski Yunanlıların Propamis ismini verdikleri Topçak ve Ak
Dağ (Koh-i Sefid) dağları, Hindikuş sırtları, Mustağ-Küenlün
sıradağları, Doğu sınırında Sucav civarından, Moğol Altayına uzanan
Burucan geçidi bulunmaktadır. Kuzeyi ise; Cangurya ve Kazakistan’ın
kuzey sınırında bulunan İrtiş havzası ve Aral-İrtiş su ayrımı hatlarının
kuzey yamaçlarıdır. Batısında ise; güney Ural Dağı, Yayık Irmağı,
Volga (İdil) Nehrinin denize döküldüğü yer ve Hazar Denizi ile
sınırlandırılmıştır. Bu tarife Afganistan sınırları içinde bulunan Afgan
Türkistan’ı ve İran sınırları içinde bulunan Astarabad ve Deregiz
şehirlerini kapsayan İran Türkistan’ı katılmamıştır.
Bu tarife göre Türkistan, batıdan doğuya Volga (İdil) Nehri ve
Hazar Denizinden Çin Seddi’ne, kuzeyden güneye Altaylardan,
Hindikuş Dağlarına kadar uzanan oldukça büyük bir coğrafyayı
kapsamaktadır (Kaya, 2014:4).
Türkistan, tarihsel derinliği olan bir coğrafi ad olmakla
birlikte; Türk Milleti için müşterek kültür değerlerinin yarattığı
tarihsel ortak hafıza, gelenekler ve uygarlık alanıdır. Bu makalede,
muhtelif araştırma kaynaklarından ve tarafımızdan sahada yapılan
gözlem ve tespitlerden yararlanılarak, Türkistan’da hayvan

The Journal of Social Sciences Institute

yetiştiriciliği, hastalıklardan koruma, tedavi, bakım-besleme
uygulamaları üzerinde mitolojik kültür ve geleneğin etkileri hakkında
bir değerlendirme yapılmıştır.
Kadim Türkler İçin Hayvan ve Hayvancılığın Önemi
Kadim Türklerin hayatında hayvan ve hayvancılık sadece bir
geçim, varlık ve zenginlik kaynağı olarak yer almamıştır. Kültürün ve
hayat tarzının vazgeçilmez bir unsuru olarak, aynı zamanda Türklerin
mitolojik kutsallar dünyasının inşasında da hayvanın vazgeçilmez bir
yeri vardır.
Kadim devirlerde Türklerin hayatında at, deve, sığır, koyunkeçinin önemi çok büyük idi. Tört tülük (dört çeşit) denilen bu
hayvanlar, Türklerin hayatta kalmaları ve refah içinde yaşamaları için
Tanrı’nın Türklere lütfu olarak kabul edilmiştir. Tört tülük hayvanın
günümüzdeki karşılığı ekonomik değeri olan evcil memeli
hayvanlardır. Türkler için bu hayvanlar; etlerinden dolayı yiyecek,
sütlerinden dolayı içecek, kıllarından, yünlerinden ve derilerinden
dolayı giyecek, güçlerinden dolayı taşıyıcı araba, kamyon ve traktör
demektir. Bir deve bütün evi (kiyiz-keçe otağı) bütün malzemeleriyle
taşıyabilir (Kosıbayev, 2013: 1054).
Hayvanlar Türk mitoloji ve inanç dünyasında yer alan önemli
figürlerdir. Evrenin dikey modelini sembolize eden; yerle göğü, ışıklı
ruhlarla insanları birleştiren altın köprü görevini gören; Altay
Türklerinde (Tuvalar, Hakaslar, vb) Altın Bürlü Bay Terek veya
sadece Bay Terek, diğer varyantlarda ise Kutsal Altun Kavak olarak
adlandırılan Dünya Ağacı tarafından birleştirilen üç dünyadan oluşan
bir evren vardır. Bu ağacın kökü yer altını, gövdesi orta dünyayı,
dalları da yukarı dünyayı temsil eder (Bayat, 2007:56). Türkler, gök
ve göğün kutsallığında kendini gösteren diğer ruhlar için kurban
verirken kurbanlık hayvanın bir damla kanının yere akmamasına
büyük özen gösterirlerdi (Roux, 1999:121). Saha halkı, üst ve alt
dünya sakinlerinin hayvancılıkla uğraştıklarına inanmaktadır.
Gökyüzündeki yaratıcı atlara, alt dünya sakinleri de yalnızca sığırlara
sahiptir (Vasilyev, 2007:25).
Mitolojik Türk kültüründe hayvanların kutsallığı inanç
dünyasında kalmakla yetinmemiş, ongun-töz olarak Türklerin
semboller dünyasına da girmiştir. Türklerde her boyun bir kutsal
hayvanı vardır ve boylar ongun-töz denilen sembollerle tanımlanırlar.
Erman (2017), ongun ya da töz veya töslerin Türklerde genellikle
tavşan, ayı, kartal, sincap gibi zoomorf şekiller altında tasavvur
edilmiş olduğunu, "tilik", "kozan", "aba", "bürküt", "tiyin" gibi
isimlerle anıldığını bildirmektedir.
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Hayvanların bir kısmı evcilleştirilerek bir kısmı da doğa
içerisindeki yeri ile insan hayatına girmiş ve Türk milletinin dilinde,
kültüründe yer almıştır. Başta Türkistan olmak üzere Türk kültür
coğrafyasında yer alan eski sanat eserlerinde, örneğin taşlara kazılan
işaret ve sembollerde (Türkistan coğrafyasındaki tamga-taşlar,
saymal-taşlar gibi) avlak hayvanlar ve kutsanmış hayvan figürleri ile
karşılaşılmaktadır. Kaplankıran (2016:1162), Türklerin bazı
hayvanlara farklı anlamlar ve değerler vererek onları bayraklarında,
armalarında ve damgalarında kullandıklarını, eski Türk devletlerinden
Büyük Hun İmparatorluğu’nun ejderha, Göktürk İmparatorluğu’nun
kurt başı, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun çift başlı kartal figürünü
bayraklarında kullandıklarını; Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan’ın
bayrağında kartalın, Gagavuz Özerk Cumhuriyetinde ise kurt başı
figürü yer aldığını ifade etmiştir. Kaplankıran, Türkmenistan’ın
armasında at, Özbekistan’ın armasında hüma kuşu, Kırgızistan’ın
armasında kuş figürü yer alırken Nogay Türklerinde de koçboynuzu
damgası kullanıldığına da işaret etmiştir.
Eski Türk topluluklarının inanç sistemlerini oluşturan Atalar
Kültü, Tabiat Kültü ve Gök Tanrı Kültünün sistemleşmiş hali
günümüz dünya edebiyatında Şamanizm olarak isimlendirilse de Türk
kültüründe daha çok Kamlık (Şamanlık) geleneği olarak isimlendirilir.
Bu gelenek İslam dinine rağmen etkisini günümüze kadar sürdüren bir
inanç ve pratikler bütünüdür (Dalkıran, 2010:9). Kamlar; hastaları
iyileştirmek, ölen adamın ruhunu öteki dünyaya götürmek, kısırlığı
tedavi etmek, fal bakarak gelecekten haber vermek, evi kötü ruhlardan
temizlemek, avın bol olmasını sağlamak, kurban sunmak gibi bazı
dinsel törenleri icra etmek, mevsim ritüellerini düzenlemek, sığırlara
ve atlara zarar veren ruhları kovmak, kayıp şeylerden haber vermek
gibi icraatları yaparlar (Bayat, 2006:23).
Türkan (2015), Harun Güngör’ün şamanlık ve tedavi ile ilgili
görüşlerini şu şekilde ele almakta ve değerlendirmektedir: Şamanın
yaptığı sihir veya büyüye tedavinin bir türü olarak bakar ve “şamanlar
sadece hekim değillerdir, onlar aynı zamanda, sihir ve büyü de
yaparlar. Çoğu zaman bu sihir ve büyüler de tedavinin bir çeşidini
oluşturur” açıklamasını yapar. İki aşamalı bir tedaviden bahseder:
Şamanlar aynı zamanda halk hekimidirler. Hastalıkları iyileştirir,
rahatsızlıkları giderirler. Şamanizm’de hastalığın iki çeşit tedavisi
vardır: 1. Özel- 2. Genel. Özel türde hastalığı sadece Şaman tedavi
eder. Bu tedaviye halk katılmaz, genel türde ise tedaviye halk
katılabilir. Örneğin; hayvanlar arasında (koyun, at, deve) bir hastalık
yaygınlaşıp hayvanlar ölmeye başladığında, diğer insanlar da yapılan
tedavi törenine Şaman ile birlikte katılırlar. Bu tür bir yöntem

The Journal of Social Sciences Institute

“hastalığı göçürmek” eyleminde de kullanılabilir. Günümüzde
Şamanlar daha çok birer otacı yani sağaltıcı durumuna gerilemişlerdir.
Yerleşik hayata geçiş ve sınıfsal farklılıkların oluşmaya başlamasıyla
beraber Şamanlık da yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Bu tür
toplumlarda Şamanın yerini falcılar, sihirbazlar, medyumlar, tabipler
ve din adamları almıştır.
Hekimlik uygulamalarının tarihsel gelişim süreci içinde,
doğaüstü güçlerle, becerilerle ve yeteneklerle donanmış insanlar
olarak kabul gören kamlar hayvanları da tedavi eden sağaltıcılardı.
Modern tedavi usulleri toplum hayatına nüfuz ettikçe, kamların
hayvan tedavisi üzerindeki etkileri de azalmaya başlamıştır.
Zamanımızda, klasik ve orijinal anlamda Kamlardan veya
Kamcılıktan söz etmek çok zordur. Zira Kamlık geleneği ve ritüelleri
İslam, Budizm, Hıristiyanlık ve diğer inançların ve dinlerin etkisiyle
tarihsel süreç içinde değişime uğramıştır. Örneğin Türkistan’da
İslam’ın etkin olduğu topluluklar arasında hayvanların ve hayvan
barınaklarının korunması için Kamlık ritüellerinin uygulanması
yerine, İslami mahiyetli muskalarla karşılaşılmaktadır. Hıristiyanlık
inancının hâkim olduğu muhitlerde, hayvan barınaklarının girişine
İsa’nın ikonlarının asılması, Budizm’in dini hayatta etkin olduğu
yerlerde Budizm öğelerinin ve ritüellerinin klasik kamlık
uygulamalarının yerini aldığı görülmektedir.
Bu vesileyle bir hususa daha işaret etmek gerekir. Türkistan
coğrafyasında ortak sosyal ve kültürel değerlerin oluşarak Türk
uruklarının / boylarının / soylarının milletleşmesi sürecinde
hayvancılığın doğrudan etkisi vardır. Mevsim şartlarına göre
hayvanlarına otlak arayan konar-göçer uruklar, yayla ve otlaklarda
tanışıp, kaynaşma imkânı da elde etmişlerdir. Yaylalar ve meralar,
geçmişte olduğu gibi şimdi de yalnızca hayvan otlatılan mekânlar
değildir. Dün olduğu gibi bugün de hayvanlarda tohumlamaların,
bakım-besleme işlemlerinin yapıldığı; et, süt, yün, deri gibi hayvansal
ürünlerin işlendiği, ticari faaliyetlerin yürütüldüğü, dostluk, akrabalık,
komşuluk ilişkilerinin kurulduğu alanlardır. Bu durum, Türkistan’ın
sosyolojik, sosyoekonomik ve sosyokültürel bir boyutudur.
Kırgızlarda geleneğin devamı olan ve cayloolarda (yaylalarda) devam
eden “Üylönüü toyu” (Düğün), “Beşik Toy” (Çocuğun beşiğe
yatırılması), “Tuşoo Toy” (Çocuğun ilk yürümesi şöleni) ve hatta
“Aş” (ölen insanın yıl dönümü) gibi şölenler ve bu şölenlerde oynanan
At çabış, Kök börü, Cambı Atış, Kız Kumay, Küröş ve Ordo gibi
geleneksel oyunlar ile toylarda uruuların (soyların / boyların) akınları
(ozan) arasındaki atışmalar (İsakov, 2005:106-107), günümüzde de
bütün Türkistan’da canlı bir şekilde yaşamaktadır. Türkistan’ın
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bereketli otlakları, yaylakları ve meraları farklı soydan ve boydan
gelen Türk halkları (bodunları) ve toplulukları arasında komşuluk,
akrabalık, dostluk ilişkilerinin gelişmesi; ortak kültür değerlerinin
yaşatılıp kuşaktan kuşağa aktarılması yönünde tarihi görevlerini
yapmaya devam etmektedir.
XV. ve XVI. yüzyıllardan itibaren Tanrı Dağları civarında
yaşayan
Kırgızlar,
mevsimlere
göre
konar-göçer
hayatı
sürdürmekteydiler. Onların eskiden beri hayvancılık ile uğraşmaları
ki, böyle bir hayat yaşamalarını icap ettirmekteydi. Zira çok sayıda
hayvanları olan bir ulusun ve bu ulusun asıl çekirdeğini teşkil eden
uruuların sürekli bir yerde bulunması oldukça imkânsızdı. Onun için,
Kırgızlar hayvan sürülerini, yılın dört mevsimine göre değişik
yerlerde yaylatmak zorunda idiler. Bu durumun bir tezahürü olarak
mevsim şartlarına göre hayvan sürülerini barındırmak ve otlatmak için
kışın kıştoo, baharda cazdoo, yazın cayloo ve güzün de küzdöö
denilen mevsimlik mekânlarda bulunurlardı (İsakov, 2005:96). İşte bu
hareketlilik, Türk halklarının coğrafyayı keşfine, tanımasına ve
sahiplenmesine ve nihayet yurt edinmesine fırsat sağlamıştır.
Günümüzde, gerek Sovyet döneminden kalan işletmelerde, gerekse
bağımsızlık sonrası büyük sermayelere dayalı olarak kurulan modern
işletmelerde hayvancılık faaliyetleri yürütülmekle birlikte; kırsal
kesimde geleneksel yaylak-kışlak hayvancılığı da yaygın olarak
devam etmektedir.
Hayvanların Tedavisi, Yönetimi ve Korunması
Şamanistlerin panteonunda Ülgen'in ak kızlarından başka da
birkaç iyi dişi ruhlar vardır. Altaylılarda Umay, Ana Maygu, Aka Ene,
Yakutlarda Ayısıt'lar bunların belli başlılarıdır. Altaylılara göre Umay
çocukları ve hayvan yavrularını koruyan dişi tanrıdır. Tarihi
kaynaklarda verilen bilgilere ve folklor materyallerinden anlaşıldığına
göre bu dişi tanrı insan ve hayvan yavrularını ve bütün dişileri
koruyan bir dişi tanrıdır. (İnan:1976:23-14). Yakutlarda Umay adı
“Imı” şeklinde ancak talih kuşunun adı olarak muhafaza edilmiştir.
Fakat “Umay” ruhunun bütün görevleri ve sıfatları ayısıt (yaratıcı,
yayuçu) denilen ruhlara verilmiştir. Ayısıt-yaratıcı, bereket ve refah
sağlayıcı dişi ruhlar zümresine denir (İnan, 1986:37). Burada sözü
edilen “yaratıcı” ve “yaratıcılık” Tanrı’nın yani yegâne yaratıcının
(Tanrı Ülgen’in) yaratıcılık ve yaratma kudreti değildir. İnan (1896:3),
ayısıtı (yaratıcılığı) şu şekilde izah eder: Umumiyetle Şamanist
Türklerin kozmogonisi “yaratıcı tanrılar” tanıyorsa da “yaratma”
mefhumunu “yoktan var etme” olarak anlamaktan çok uzaktır. İlk akla
gelen tanrıların bile dayanacak yerleri, o veya bu nesneyi “yaratmak”
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için ellerinin altında ezelden beri mevcut maddeleri bulunmuştur.
Yakutların kendi menşelerine dair söyledikleri rivayetlere göre, ilk
Yakut (Saha) yani ilk insan, gökten inen bir yaratıktan türemiştir.
Fuzuli Bayat’a (2016) göre, Potatov’un Tuva avcıları arasında
topladığı malzemede Kanım, Ülgen’in oğludur. Kanım tayganın ve
oradaki hayvanların iyesi olmasının yanı sıra Şamanların da
koruyucusudur. Altay Türklerinin tasavvurunda Ülgen’in kızı olan
Yayık da taygadaki hayvanların koruyucudur. Avcılar ona saygı
gösteririler.
Eski Türk inanç sisteminde her bir varlığın sahibi (iye, eye,
issi, ıssı, ize, ie, ee ) vardır. Varlıklar sahipleri tarafından korunur,
kollanır ve yönetilirler. Dolayısıyla bu sahipler kutsaldırlar. Bu
bağlamda eski Türk inanç sisteminde hayvanların da koruyucu ruhları
vardır. Günay ve Güngör (1997: 45) Türkler bu doğaüstü güçleri
“iyilik verenler ve kötülük getirenler” olarak ikiye ayırmışlardır.
Karakurt, (2011:17), hayvanları koruyan ruhlar ve güçler hakkında şu
bilgileri verir. Abzar Ata: Avlunun Koruyucu Ruhudur. Abzar İyesine
benzer bir varlıktır. Akşam sığır sürüleri dağılırken eve gelen
hayvanların doğru yolu bulmasını sağlar. Ağıl İyesi: Ağılın Koruyucu
Ruhudur. Küçükbaş hayvanların barındığı ağılın koruyucu ruhudur.
Koyunların ve keçilerin arasında uyuduğuna inanılır. Abzar İyesi
(Damız İyesi, Kitre İyesi): Ahırın koruyucu ruhudur. Evin ahırında
veya bazen de avlusunda yaşar. Ahır İyesi ahırda yaşayan hayvanların
bazılarını daha çok sever, bazılarından ise hoşlanmayabilir. Sevdiği
hayvanın (genelde atın) yelesini taramaktan, kuyruğunu örmekten çok
hoşlanır. İnsanlar görmediği sırada onun önüne ot veya saman atarak
besler, sevmediği atı ise aç bırakır, gece boyu koşturur, ter içinde
bırakır, aşırı derecede yorar.
En eski Türk destanlarından olduğu bilinen “Manas”
destanında Ay Tuyak “atın hamisi”, Ay Müyüz “ineğin hamisi”,
Aksarbaşıl “koyunun hamisi”, Çıçañ Ata “keçinin hamisi” gibi
isimlere sık rastlamak mümkündür. Ayrıca bu isimler sadece
destanlarda değil, masal, öykü, alkış, kargış, bata (hayır dua), ağıt,
şarkı, türkü, atasözleri gibi Kırgız folklorik kaynaklarında da sıkça yer
almaktadır (Orozobaev, 2011:195-196).
Kambar Ata “atın hamisi”, Çolpon Ata “koyunun hamisi”,
Oysul Ata “devenin hamisi”, Zengi Ata “sığırın hamisi”, Çıçan Ata
“keçinin hamisi”, Koroson Ata “koyunlarda görülen çiçek hastalığının
hamisi”, Kayberen “geyiğin hamisi”, Böltök “bıldırcının hamisi”,
Kumayık “köpeğin hamisi”, Buudayık “yırtıcı kuşların hamisi”,
Kıntık “sülün kuşunun hamisi”, Kedepaya “Kekliğin hamisi”, Karşan
Ata “kurdun hamisi”, Dönköy “köstebeğin hamisi”, Caltankara “atın
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hamisi”, Bavakan “atın hamisi”, Mankayın “ayının hamisi”, Manka
Ata “maymunun hamisi” olarak kabul edilir. Bunların içerisinden
Cölömö, Bavakan, Döñköy, Güşünay, Kedepaya, Caltañgara, Karşan
Ata, Mañkayın, Mañka Ata gibi pirler sadece bazı ağızlarda
rastlamakta olup bu isimler hakkında yeterli bilgi yoktur. Halk
arasında en yaygın bilinen pirler Kambar Ata, Çolpon Ata, Oysul Ata,
Çıçan Ata, Kumayık, Buudayık pirleridir ve bunlar folklorik
kaynaklarda çok sık rastlanan unsurlardır (Orozobaev, 2011:194-195).
Halkın eskiden beri bir başka geçim kaynağını teşkil eden
avcılığın gelişmesi ve avcılık yolu ile kıtlık ve normal zamanlarda
yiyecek ihtiyaçlarını karşılanması, evcil hayvanların dışında av
hayvanlarına da saygı ile davranmalarına sebep olmuştur. Diğer
Kırgız uruularında olduğu gibi, Sayaklar arasında da “Kayberen Ene”
(Kayberen anne) geyik piri olarak bilinmektedir. Yaşlı kimselerin,
avcılık sonrasında “Kayberen Enenin tukumu össün” (Kayberen
Ana’nın nesli devam etsin), “Kayberen Enenin tukumu köböysün”
(Kayberen Ana’nın nesli çoğalsın) diye dua etmeleri, onların av
hayvanlarına karşı gösterdikleri sevgi ve saygının bir ifadesi olmalıdır.
Bu bağlamda, Kırgızların “Kococaş” adlı bir destanında, Kayberen
Ene’nin veya geyik pirinin halk nazarındaki yeri açıkça
görülmektedir. Bu destanda, Kococaş adlı bir avcı, bulunduğu
bölgenin geyiklerini sayısız şekilde vurduğu için, ona geyik piri
Kayberen Ene kızmış ve neticede avcı kaya üzerinden düşerek
ölmüştür. Toplumun hayvanlara ve doğaya olan bu saygısı, onların
pirlerinin olduğuna dair inançları ve bu pirlerin halk nazarında
olağanüstü bir göce sahip bulunduğunu göstermektedir (İsakov,
2005:69).
Hayvanlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türk
halklarının (bodunlarının) ve soy-boylarının (uruklarının) sosyal,
ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yer tutmaya devam
etmektedir. Türklerin kadim tarihinde oluşan mitolojik kültür,
Türkistan’da kabul edilen yeni dinlerin kuralları, gelişen sosyal,
ekonomik ve kültürel şartlara göre kendini güncelleyerek toplum
hayatında yaşatılmaktadır. Mitolojik kültürün tarihsel koşullara göre
kendini yenilemesine bağlı olarak, hayvanların koruyucu ruhları ya da
iyeleri Türkistan’da halk arasında pir denilen figürlere dönüşmüştür.
Hayatın pratiğinde gerek hayvana gerekse koruyucusuna duyulan
sevgi ve saygı gayet canlı olarak yer almaktadır. Hayvanların kesimi
sırasında uygulanan ritüeller bunun açık delilleridir. Hayvan kesilirken
ev ahalisi hayvanın başında toplanır, koyun kesilirken “Çolpon Ata
koldosun” (Çolpon Ata korusun), at kesilirken de “Kambar Ata
koldosun” (Kambar Ata korusun) diye dua edilir.
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Görüleceği üzere, Eski Türk inanç sisteminde her bir varlığın
sahibi (iye) olduğuna dair mitolojik inanç, tarih boyunca değişikliklere
uğrayarak günümüze kadar gelmiş, günümüz Türkistan’ında
yaşamaya devam etmektedir.
Ateş ve ocak kültü, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.
Aile ocağın etrafında şekillenir. Bu nedenle ev ve aileye ocak da
denilmektedir. Diğer yandan, belli hastalıkları tedavi eden kişiler ve
bu kişilerin soyundan gelenler “ocak” olarak adlandırılmaktadır.
Türkistan’da yılancık ocağı, sarılık ocağı, yel ocağı, inme ocağı gibi
ocaklarla karşılaşılmaktadır. Bu ocakların orijinal ritüelleri, ocak
sahibinin mensup olduğu dinin etkisiyle orijinalliğinden uzaklaşmış,
yeni formlar kazanmıştır; ancak menşei itibariyle Türk mitolojisine
bağlıdır. İslam’ın etkisiyle Kamların yerini alan bir Bakşı’nın (Közü
Açık) hastalık tedavisi sırasında Umay Eni’ye (Umay Ana) Fatiha
okuduğuna bizzat tanık olduk.
Şamanistler'in inançlarına göre ateş her şeyi temizler, kötü
ruhları kovar. Bu inancın izlerine Müslüman Türklerde de rastlıyoruz.
Başkurtlar ve Kazaklar bir yağlı paçavrayı tutuşturup hastanın
çevresinde "alas, alas" diye dolaştırırlar. Buna "alas-lama" derler. Bu
kelime Anadolu Türkçesi’nde "alazlama" şeklinde muhafaza
edilmiştir, ateşte temizleme anlamını ifade eder. "Alas" kelimesi Altay
şaman dualarında çok geçer. Yakut oyun - kamları ateşle kötü ruhları
kovmak için okudukları afsunlarda "alias, alias" diye bağırırlar.
Yakutca "alias-ta" (alazla) yanan paçavra ile ayin yaparak kötü ruhları
kovmak demektir. Yakutlar bu töreni yapan hakkında "oyun aal
uotanan aalastıır" (şaman kutlu ot-ateş ile alazlıyor) derler. Ateş
ruhuna hitaben okunan şaman ilahilerinden anlaşıldığına göre aile
ocağı kültü ile ateş kutlu birbirinden ayırt edilmez (İnan, 1976:43).
Güngör (2007:5), “Geleneksel Türk dini inanışlarından
günümüze intikal eden ve bütün canlılığı ile varlığını devam ettiren
diğer bir inanış ise, Ateş ve Ocak inanışıdır. Türklerde ateş,
Gumilev’in de ifade ettiği gibi, tapınma objesi değil, temizleme
vasıtasıdır ve bu niteliği ile Zerdüşti ateşten ayrılır. Ateş ve ateşe bağlı
olarak yapılan tütsüleme; evi, iş yerini, çarşıyı, pazarı vb.ni kötü
ruhlardan korur. Ateşin yakıldığı ocak da kutsaldır ve su dökülerek
söndürülmez” demektedir.
Ateş temizleyici bir özelliğe sahiptir. Türko Tatar halkları eski
zamanlarda ateşin sihirli bir temizleyici güç olduğuna inanırlardı.
Bundan başka hastalığın iyileştirilmesinde etkili güç yine ateştir.
Doğu Rusya Tatarları ve Çuvaşlar insanlar ve hayvanlar arasında
görülen bazı bulaşıcı hastalıklar sırasında ve hatta sıcak yaz aylarında,
odun ateşinin ruhları temizleyici etkisi olduğuna inanırlar. İnsanlar,
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önceden tespit edilen bir günde evlerindeki tüm ateşi söndürerek
köyün dışında büyük bir ateş yakarlar. Bu ateşin üzerinden atlayan
insanlar hayvanlarını da geçirirler ve temizlendiklerine inanarak birer
parça ateşle evlerine dönerler (Kırcı, 1998:400).
Hastalıkları iyileştirici, ruhları arındırıcı, kötü ruhları yok
edici inancından hareketle, ateş, baksılar (şamanlar, otacılar)
vasıtasıyla tedavi aracına dönüştürülmüştür. Bazı hayvan
hastalıklarının dağlama yoluyla tedavi edilmesi, barınakların
tütsülenerek hayvanların kötü ruhlardan ve nazardan korunması,
kızgın demirlerle hayvanların damgalanması, gerek hastalıktan
korumak gerekse hastalığın iyileşmesini sağlamak için hayvanların iki
ateş arasından geçirilmesi gelenekleri Türkistan’da gayet canlı bir
biçimde yaşamaya devam etmektedir. Özellikle Nevruzda evlerin,
hayvan barınaklarının tütsülenmesi, insanların ateş üzerinden atlaması
törenleri ile karşılaşılır. Mitolojik devir inanç sistemindeki ateş
kültünün bir devamı olarak, evlerin ve barınakların kötülüklerden,
uğursuzluklardan korunması; bedenlerin günahlardan kurtulması,
ruhların arındırılması sağlanır. Hayvanları salgın hastalıklardan, göz
değmesinden, herhangi bir felakete düşmesinden korumak için yapılan
törende, önce açık arazide aralarında yedi adım mesafe olan iki ateş
yakılır. Ateş yakılan yerden beş-yedi adım mesafede yüksekçe bir
yerde iki molla karşılıklı durup, kollarını uzatıp, Kuran’ı açık olarak
tutarlar, hayvanları iki ateşin arasından ve Kuran’ın önünden
geçirirler. Bu ritüeller günümüzde de Türkistan’da bilhassa şehir
merkezlerine uzak dağlık veya bozkır kesimlerinde uygulanmaktadır.
Atlarda en çok görülen hastalık, "çılday" adı verilen bir çeşit
çıbandır. "Çılday" atların genellikle göğüslerinde çıkmaktadır.
Geleneksel tedavide, bu hastalık dağlanmak suretiyle tedavi
edilmektedir. Bundan dolayı Türkler, sadece "çılday" çıbanlarını
tedavi için değil, atlarında meydana gelen bütün yaralar için dağlama
yöntemini kullanıyorlardı (Koca, 2002:22). Günümüzde hayvanların
vücutlarında ortaya çıkan çıbanların, muhtelif yaraların, tedavilere
cevap vermeyen enfektif odakların (fistüller), sığırlarda görülen
yumuşak doku yara ve apselerinin (aktinomikoz gibi) geleneksel halk
hekimliği uygulamaları şeklinde dağlanarak tedavi edilmesi
girişimlerine Türkistan’ın çeşitli bölgelerinde tanık olduk.
Salihov (2007:83-84), Mihaly Hoppal’ın (Nekotorıe Rezultatı
İzuçeniya Şamanizma v Sovremennoy Etnologii //Mirovozrenie
Fınno-Ugorskih Narodov, Novosibirsk, Nauka, 1990) başlıklı
makalesine atıfta bulunarak şu bilgileri vermektedir: Son zamanlarda
yapılan araştırmalar sonucunda, şamanların göz boyamadıkları, uzun
süreli çalışmalar sayesinde fizyoterapi usullerini öğrenen ve onları
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kullanarak tedavi eden tabipler olduğu anlaşılmıştır. Başkurtlar,
Şamanlığın babadan oğula geçtiğini kabul ederler. Bu inanç
Moğolistan, Sibirya ve Tibet’te de mevcuttur. Türkistan’da Bakşıların
kor haline getirilmiş uzun bir kızgın demiri insan ve hayvanın
vücudunun çevresinde dolaştırarak tedavi girişimlerine tanıklık ettik.
Konar-göçerlik çağlarından edinilen tecrübeyle, Türkistan
bozkırlarında, dağlarında, yaylalarında, ovalarında yaşayan insanlar
yetenekli ve başarılı avcı olma özelliklerini devam ettirmektedirler.
Söz konusu tecrübeyle av hayvanlarının yaşam koşullarını, doğadaki
davranışlarını, yaban hayvanlarının günlük ve mevsimsel göç
yollarını, saklanma biçimlerini, vücutlarının en zayıf ve hassas
yerlerini çok iyi bilmektedirler. Sahada yaptığımız gözlemlerde, kırsal
kesim insanlarının gerek evcil hayvan, gerekse av hayvanlarının
anatomileri hakkında ileri düzey pratik bilgilere sahip olduklarını
gözledik. Avcılar, kalp ve kalpten çıkan büyük damarları ve av
hayvanlarının diğer iç organlarını tanıyorlar, avladıkları hayvanların
safra suyu bulaşarak karaciğerlerinin ziyan olmaması için safra
keselerini kesip atıyorlar. Evcil ve yaban hayvanlarının bütün
organlarını tanıyor olmalarından dolayı, atalarından öğrendikleri her
organdan ayrı bir yemek yapma kültürü Türkistan’da yaşamaya devam
etmektedir.
Kırgızlar kasları vücuda bağlayan tendonlar hakkında ileri
seviyede bilgilere sahiptiler. Kırgız avcılar avladıkları hayvanların
tendonlarından cerrahi amaçlı olarak deri-kas dikiminde kullanılan
iplik ve son derece sağlam yaylar yapma konularında çok mahirdiler
(Karadağ ve Ark. 2016:382-383). Günümüzde modern tıbbi araç ve
gereçlerin gelişimine bağlı olarak, halk hekimliği pratiğinde
tendonlardan ameliyat ipliği yapımına rastlanmamaktadır.
Aldahsev (1989)’in saha çalışmaları sırasında bizzat tanık
olarak kaleme aldığı halk veteriner hekimliği ile ilgili tespitler hem
Kırgız geleneksel halk hekimliği hem de veterinerlik bilim tarihi
açısından önemlidir. Aldashev, 1920’lerde Issık Kol’un Ceti-Ögüz
bölgesindeki Çırak Köyü’nde yaşayan 60lı yaşlardaki halk hekimi
(otacı) Otunçu Sokuroğlu’nun birçok hastalığı tedavi ettiğini
kaydetmiştir. Otunçu Sokuroğlu hayvanların birçok hastalığını tedavi
ediyordu. Mesela, dört farklı catalağı birbirinden ayırıp onları ayrı ayrı
yöntemlerle tedavi edebiliyordu. (Kırgızca’da Catalak, Kazakça’da
Jatalak “atın karın ağrısından dolayı yata kalka yerde yuvarlandığı
hastalık” anlamında kullanılır). 1- Туттукма - Сийдик жаталак
(tuttukama, siydik catalak, sistit), 2- Жем жаталак (cem catalak,
hububatın aşırı tüketilmesi), 3- Жин жаталак (cin catalak,
konstipasyon, ıkınma, kabızlık), 4- Суу жаталак (suu catalak, soğuk
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su içmeye bağlı ağrı ve sancılar). Atta sancı ile seyreden hastalıklar,
bu hastalıkların nedenleri ve teşhisi gibi hususlar günümüz modern
veteriner hekimliğinde sorunlu alanlardır. Halk hekimliği bilgisi ile
atta sancının ve sancının oluştuğu organın saptanması ve ayrıca ayırt
edici tanı konularak sancının oluştuğu yere ve sebebe göre tedavi
yapılması ileri düzey teşhis ve tedavi tecrübesini gerektirir. Otunçu
Sokuroğlu, hayvan sahibinden her zaman hastalığın nasıl ortaya
çıktığını, sebeplerini, nasıl gelişip seyrettiğini, yüksek ateşten nasıl
koruduğunu öğrenirdi. Bu, modern hekimlikteki anamnezdir.
Aldaşev’in verdiği bilgilerden, bu kişinin diagnostik amaçla rektal
muayene yaptığını da öğrenmekteyiz (Karadağ ve Ark., 2016:383)
Otunçu, atların sancılarının hangi hastalıkların belirtisi
olduğunu ve hastalığa göre tedavi yöntemini bilirdi. Aldaşev (1989),
Otunçu’nun bunların dışında kalan başka hastalıkların, sancıların ve
ağrıların da teşhis ve tedavilerini bildiğini ifade etmektedir. Bu
bilgilerden hareketle, Otunçu’nun köklü bir hekimlik tecrübesinin ve
hekimlik geleneğinin temsilcisi olduğunu söylemek gerekir.
Geleneksel hayvan sağaltıcıları (otacılar) atların, büyük ve
küçükbaş gevişenlerin birçok hastalığını bilmektedir. Bu sağaltıcıların
içinde жем түшүү (cem tüşüü, pododermatitis, canlı tırnağın yangısı),
ак баш (ak baş, atlarda toynakta ortaya çıkan enfekte yaralar), конок
(konok,
keratokonus,
kornea
zayıflığı),
сүлүк
(suluk,
stakibotriotoksikozis, stachybotrys türü mantarların neden olduğu
pansitopenik ve toksemik bir hastalık), муун аксак (muun aksak,
raşitizm), ич көбүү (iç köbüü, ishal) gibi hastalıkları tedavi eden
kişiler de vardır. Bu halk hekimleri gebelik teşhisi ve hayvan dölleme
işlerinde geleneksel halk hekimliği yöntemlerini kullanmaktadırlar.
Жытуу чайыр (cıttuu çayır) (aselbent ağacı, Styrax
officinalis)’un sıcak çayı, эрменд (ermend) (pelin otu, Artemisia)
çeşitleri, ышкын (ışkın, uçkun, Rheum ribes), ат кулак (at kulak)
(labada, Rumex), чекенди (çekendi) (denizüzümü, Ephedra
campylopoda), марал кулак (maral kulak) (beyaz çöpleme, yeşil
çöpleme, Veratrum album, Veratrum calfornicum), жыттуу
көкөмерен (cıttuu kökömeren) (anık, dağ reyhanı, çöl reyhanı, kara
reyhan gibi Ziziphora sınıfından bitkiler), сары чай чөп (sarı çay çöp)
(Sarı kantaron, Hyperici herba), каакым (kaakım) (karahindiba,
Taraxacum officinale), каз таңдай (kaz tanday) (civanperçemi,
Achillea millefolium), зире (zire) (kimyon), жүгөрү (cügörü) (mısır),
жунгар уу коргошуну (cungar uu korgoşun) veya ысык-көл уу
коргошуну (Issık Kol uu korgoşunu) (kurtboğan, Aconitum
songoricum), өгөй эне-өз эне (egey ene-öz ene) (Öksürük otu,
Tussilago farfara), койчу баштык (koyçu baştık) (çobançantası,
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Capsella bursa-pastoris) gibi pek çok bitki hayvan tedavisinde
kullanıldı (Salihov ve Tülöbaev, 2011-2012).
Görüleceği üzere, Türkistan’da hastalıkların tanınması ve tanı
konulan hastalıkların adlandırılması konusunda zengin bir geleneksel
birikim vardır.
Türkistan’da sürüyü salgın hastalıklarda korumak üzere, yine
gelenekten gelen bulaşıcı (Kırgızca “жугуштуу” (cuguştuu”, Kazakça
“жұкпалы” (jukpalı), Özbekçe “yuqumli”) hastalıklara karşı
geliştirilmiş tedbirler uygulanır. Enfekte hayvanlar sürüden ayrılır.
Bulaşıcı hastalığa yakalanan hayvanların sürüden ayrılarak
uzaklaştırıldığını, otlandığı yerden ayrılmaması için de çevresi
akarsularla veya çitlerle çevrili yerlere konulduğunu gözledik.
Aldashev’in (1989) bildirdiği otacı Otunçu örneğinde olduğu
gibi, Türkistan’da sayıları azalıyor olmakla birlikte, geleneksel tedavi
yöntemleri uygulayan kişiler mevcuttur. Esas itibariyle günümüzde
şehir merkezlerine yakın yerlerde hayvancılıkla uğraşan çobanların
modern tıp ve tedavi usul ve gereçlerini kullanmalarından dolayı,
Kamlık ritülleri ve geleneksel yöntemler terk edilmişse de, bozkır
çobanları cerrahi müdahale, doğuma müdahale, muhtelif halk
ilaçlarıyla hayvan tedavi etme, hayvan ıslahı, yayla ve meralarda
hayvan yönetimi gibi hususlarda geleneksel tecrübeleri kullanmaya
devam etmektedirler.
Hayvanların güdülmesi esnasında karşılaşılan en önemli
mesele, hangi hayvanın kime ait olduğunun bilinmesi idi. Bu
bakımdan her uruu ve urukun kendine has kullandığı bir
“tamga”(damga)sı ve her ailenin “en”leri (en) vardı (İsakov, 2005:62)
Türk kültüründe damga, im, en adı altında anılan maddi kültür
unsurları tarihöncesi çağlardan günümüze kadar süregelmektedir.
Damgalar taş-kaya, ağaç, deri, dokuma, halı kilim, hayvanlar, süs
eşyaları, maden sanatı, çanak-çömlek, mimari yapılar, bayrak ve
tuğlar, giyim-kuşam, silahlar, zırhlar, mezar taşları vs. gibi çok geniş
kullanım alanlarında silinmez izler bırakmıştır. Damgalar, savaşçıgöçebe Türk boylarında hayvanların çeşitli yerlerinde tanımlayıcı
işaretler olarak görüldüğü gibi, Orta Asya, Avrasya steplerinde,
Kafkaslarda kozmogonik, mitolojik, dinsel, ekonomik, kültürel
anlamlar da içeren iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.
(Enveroğlu, 2005:4).
Tamgalar, büyük baş malların “cambaş”(kalça)ına basılır,
koyun ve keçi gibi küçük hayvanlar için ise, tamga yerine kulaklarına
“en” vurulur (İsakov, 2005:62). Hayvanlara vurulan damgalar, aynı
zamanda hayvan sahibi olan boyun da sembolüdür, işaretidir. Zira her
damganın bir şekli ve adı vardır; o şekil ve ad belli bir boya aittir.
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Meselâ, Kırgızistan’da Sayak boyunun damgası kerki tamga ve kayçı
tamga, Bugu boyunun damgası cagalmay, Saruu boyunun damgası
ise ay tamga’dır. Dağlama yoluyla vurulan damga ve enler bütün
Türkistan’da hem boy işareti hem de o boya ait hayvanların işaretleri
olarak yaygın şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Ancak şunu da
belirtmek gerekir ki, entansif hayvancılık yapılan işletmelerde ve şehir
muhitlerinde daha yaygın, bozkır ve kırsal kesimde ise daha ender
olmak kaydıyla, dağlama yoluyla vurulan damga ve enlerin yerini
devletlerin yürüttüğü istatistik programlarda standartları sağlamak
üzere kulak küpeleri ve endüstriyel ürünler olan muhtelif renkteki
boyalarla işaretleme uygulamaları almaya başlamıştır.
Modern hayvancılık işletmelerinde dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri de sürü yönetimidir. Modern ve bilimsel sürü
yönetimindeki temel amaç, hayvanların ihtiyacına uygun bakım ve
besleme ortamlarının ve koşullarının sağlanması, hayvanların sağlığını
koruyarak en ekonomik şekilde sağlıklı ürünler elde edilmesidir.
Hayvanlarda kızgınlığın belirlenmesi, tohumlama zamanı, tohumlama
aralıkları, yavruların bakım-besleme ve emzirme süreleri, hastalıkları
önleyici tedbirlerin alınması, hastalıkların fark edilmesi ve ilk
müdahaleler, damızlık hayvanlarda aranan özellikler gibi hususlar da
sürü yönetiminin ana faaliyetlerindendir. Türkistan’da bulunan
modern ve büyük hayvancılık işletmelerinde Sovyetler döneminde
çeşitli bilimsel programlar uygulanmıştır. Günümüzde de büyük
işlemelerde güncel sürü yönetim programları uygulanmaktadır.
Ancak, halk elinde yapılan hayvancılıkta, kuşaktan kuşağa
aktarılan geleneksel tecrübelerden yararlanılmaktadır. İsakov’un
(2005:62), Kırgızların Sayak uruusunda (boyunda) sürü yönetimi ile
ilgili ortaya koyduğu tespitler, esas itibariyle Türkistan’daki
geleneksel sürü yönetiminin tipik bir örneğidir. İsakov, Sayak
Uruusunda sürü yönetimini şu şekilde izah etmiştir: Hayvanları idare
etmedeki en önemli hüner veya sanat, onları toplu olarak bir arada
tutmak ve idare etmekti. Bir başka ifadeyle onları daha çok sürüler
halinde veya en azından üç-beşini bir arada tutarak idare etmek
lazımdı. Bunun en önemli sebebi, bir grup veya sürü halindeki
hayvanın daha iyi kontrol edilmesiydi. Kırgız uruularında olduğu gibi,
Sayaklar arasında hayvanlar zenginliğin bir göstergesi idi.
Kırgızlar’da göçebe hayatın ön planda olduğu dönemlerde,
toplumunun yegane ekonomik gücünü hayvanları oluşturuyordu. En
zengin olarak kabul edilen insanların genelde 1000-6000 atı, yine bir o
kadar inek ve boğası, 5000 - 8000 civarında koyunları ve keçileri
olabilirdi. Bunların dışında göç ve ev işleri için belli sayıda töö ve
ögüzler bulunurdu. Bir kişiye ait olan bu kadar sayıdaki hayvan
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sürüsünün tamamını bir arada tutmak ve idare etmek bir hayli güçtü.
Bu bakımdan hayvanlar, hayvanı idare edecek olan bir kimsenin
kabiliyetine ve mer’a ile yaylakların büyüklüğüne göre ayrılırdı. Bu
bağlamda, bir at sürüsü, yaklaşık sayısı en az 12 ve en fazla 60 olan
gruplar halinde otlatılırdı. Atların her bir grubuna “üyür” adı verilirdi.
İneklerin her bir grubu da, yaklaşık bir at sürüsü kadar olurdu. Bunun
yanında, töölerin her bir grubu 60-100; koyunların ise 300-700
arasında değişebilirdi.
Türkistanlı çobanlar gelenekten gelen tecrübeyle yayla ve
otlakları hayvan refahını ve verimini artıracak bir şekilde kullanırlar.
Bu çobanlar hangi mevsimde hangi otlakların kullanılacağını çok iyi
bilirler. Koca (2002:16), yaptığı çalışmada bu konuda bilgiler
vermiştir. Dağların rüzgârlara açık kuzey tarafları, "kuz" olarak
vasıflandırılmaktaydı. Kuz yerler, yazın serin geçmekteydi; üstelik
diğer yerlere göre de daha fazla yağış almaktaydı. Daha da önemlisi
kuz yerlerdeki otlar ve sular hiç kurumamaktaydı. Bu yerlerde
göçebenin yaylaları bulunuyordu. Göçebe, ilkbaharda yaylaların
bulunduğu kuzeye ve yüksekliklere çıkıyordu. O, tabiatla iç içe
yaşadığı için tabiatı ve tabiatın yasalarını çok iyi biliyordu. Çünkü
yüksek yerlerde taze ot, su ve serinlikten başka, yazın insanları ve
hayvanları rahatsız eden ve hastalık yapan sinek ve haşarat pek fazla
bulunmuyordu.
Çobanlar otlattıkları ve güttükleri hayvana göre adlandırılır.
Bunlardan sığır çobanlarına uyçu, koyun çobanlarına koyçu, koyşu
veya çaban, at çobanlarına cılıkıcı veya jılkı baktaşı, deve çobanlarına
tööçü, tüyökustar veya tüyö baktaşı adı verilir.
Hayvanlar kış mevsimini kıştoolarda (kışlaklarda), yaz
mevsimini de cayloolarda (yaylalarda) geçirir. Kışlaklar için
hayvanları soğuk havalardan, rüzgâr hareketlerinden ve kar
fırtınalarından korumak için koktu ve kolot denilen vadi yatakları
tercih edilir. Kışın geçirileceği vadilerde doğal mağaralar (ünkür,
üngir) varsa kışın zorlu şartlarında hayvanlar mağaralarda muhafaza
edilir. Eğer doğal barınaklar yoksa taş, ağaç, toprak kerpiç gibi yerel
malzemelerden ağıl ve ahırlar yapılır. Kışın yem kıtlığına fırsat
vermemek için hayvanlar güz aylarında, uzun ve sert kış koşullarının
henüz başlamadığı dönemlerde dağların ve otlakların güney
yamaçlarında yaylıma çıkartılır.
Yaz mevsiminde hayvanlar arasında sayıca çok fazla olan
koyunların kaybolmaması ve diğerleriyle karışmaması için, “koroo”
veya “koy koroo” adını alan yerlerde yapılır. Bu gibi korolara 100-700
koyun sığar. Her koyun sürüsüne bir koyçu bakar. Koyun ve keçiler,
cayıt, jaylım olarak bilinen otlaklarda koyçular tarafından güdülürdü.
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Keçiler koyunla beraber güdülür ve bakılır. Ancak, keçi toplum
nazarında koyun kadar önemli bir hayvan olmasa da, süt veren
hayvanların arasında olduğunu gözden uzak tutmamak lazımdır. Sütü
dışında keçinin boynuzu, derisi ve tüyleri, zanaat ve dokumacılık
işlerinde geniş ölçüde kullanılır (İsakov, 2005:64-65). Koroolar,
Anadolu’da saya veya yatak olarak adlandırılan yerlerdir.
Türkistan’da halk elindeki hayvanların kış ve yaz aylarındaki bakım,
besleme ve korumaları gelenekten geldiği haliyle yapılmaktadır.
Değerlendirme ve Sonuç
Geleneksel yollarla hayvan hastalıklarının teşhisi ve tespiti,
bulaşıcı hastalıklardan koruma usulleri, hastalıkları tedavi yöntemleri,
hayvan bakım-besleme ve sürü yönetimi uygulamaları genel olarak
Türkistan’ın her tarafında benzerlik gösterir. Bu benzerlikler Türk
halklarının (Kırgızlar, Kazaklar, Türkmenler, Karakalpaklar, Hakaslar,
Altaylılar, Tuvalılar, Kafkas Türk halkları, Kuzey Asya, Sibirya,
Doğu Türkistanlılar, Tatar, Başkırt ve diğer) kültürel ve geleneksel
köklerinin aynılığından kaynaklanmaktadır.
Türkistan’da;
Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de halkın en önemli geçim
kaynağı ve istihdam alanı hayvancılıktır.
Hayvanlarda bazı hastalıklara farklı Türk lehçelerinde farklı
isimler verilse de, hastalık adlarının genel olarak aynı geleneksel
adlarla adlandırıldığı gözlenmektedir. Bu durum, gelenekten ilham
alarak hastalıkların tanınıp bilindiği, belirtileri birbirine benzeyen
hastalıkların ayırıcı özelliklerinden hareketle birbirinden ayırt
edilebildiği bilgi ve tecrübenin Türkistan’da var olduğu kanısını
doğurmaktadır.
Bulaşıcı hastalıkların taşınma şekilleri, ara konakçıları
(hastalık taşıyıcılar)ve konakçıları ve bulaşıcı hastalıklardan korunma
yolları geleneksel olarak bilinmektedir.
Zoonoz denilen ve hayvandan insana geçen hastalıkların
geleneksel hekimlik kültürü içinde bilindiği, salgın hastalıklara karşı
aşılama bilgisinin var olduğu görülmektedir.
Hastalıkların tedavisinde geleneksel olarak doğadan
yararlanma kültürü (bitkisel ilaçlar gibi) zengindir.
Hayvan ıslahı, hayvan yetiştiriciliği ve hayvan besleme
konularında derin bir geleneksel bilgi vardır. Irkların verim
özelliklerine göre et hayvancılığı, süt hayvancılığı, yarış atı gibi
hayvan yetiştirme bilgi, beceri ve tecrübesi vardır.
Geleneksel halk hekimliği içinde dezenfeksiyon bilgisi ve
uygulamalarının yer aldığı tespit edilmiştir.

The Journal of Social Sciences Institute

Küresel sermaye, mal ve hizmet hareketliliği, kentleşme,
küresel kültür değerlerinin yerel ve geleneksel kültür değerlerini tehdit
etmesi, teknolojik gelişmeler gibi etkenlere bağlı olarak hayvan ve
hayvancılıkla ilgili Türkistan’daki mitolojik kültür ve geleneksel
değerler zayıflamaya ve yok olmaya başlamıştır. Bir milletin binlerce
yıllık tarihsel süreç içinde geliştirdiği ve sahibi olduğu bu özgün
değerlerin akademik çalışmalarla kayıt altına alınması gerekir. Bu
çalışmalar, Türk Milleti’nin kültür, medeniyet ve kimlik değerleri için
de bir gerekliliktir.
Hayvancılığın geleneksel ve kültürel kökenleri irdelenmeden,
Türkistan’da milletleşme süreciyle ilgili değerlendirmeler eksik;
sosyal, kültürel, politik ve ekonomik analizler yetersiz kalacaktır.
Türkistan’da yaratılan hayvancılıkla ilgili zengin ve köklü bir
geleneğin tecrübeleri üzerinde yapılacak akademik çalışmalardan elde
edilecek sonuçlar insanlığın hizmetine sunulabilir.
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Öz

Halkbilimi ögeleri, gündelik yaşamın yanı sıra yazılı kültürde,
edebiyatta ve özellikle kurgu, konu ve teknik bakımdan elverişli potansiyele
sahip olan romanda yer edinmektedir. Bu çalışmada günümüz yazarlarından
Elif Şafak’ın “İskender” romanı ekseninde yapıtta geçen somut ve soyut
halkbilimi ögelerinin varlığı irdelenmektedir. Romanda Türkiye’den
İngiltere’ye göçen bir aile üzerinden geçmişten günümüze toplumsal bir
sorun olarak süregelen töre cinayeti odağında anne-oğul ilişkisi
anlatılmaktadır. Bu bağlamda yapıtta doğu-batı gerçekliği, ataerkil aile
yapısı, gelenek ve görenekler, halk kültürü, inanışlar ve ritüeller gibi pek çok
halkbilimi izleğine yer verilmektedir.
Romanın ilk sayfalarından itibaren hemen her bölümde onomastik-ad
verme geleneği, dil-anlatım ürünleri, efsaneler ve deyimler kullanılmıştır.
Ayrıca doğum-evlenme-ölüm gibi geçiş dönemi inanış-ritüelleri,
misafirperverlik, hediyeleşme; yanı sıra uğur, büyü, nazar gibi uygulamalar
ve birçok batıl inanış birer halkbilimi izleği olarak değerlendirilmiştir. Bunlar
aracılığıyla metnin kurgusal zemini güçlendirildiği gibi konuyla koşut; doğubatı, modernizm-gelenek, kent-köy, kadın-erkek ilişkisinin somut
yansımalarına değinilmiştir. Böylece halkbilimi bakımından zengin örnekler
barındıran “İskender” romanı, halk kültürüne ait önemli bilgiler taşıdığı gibi
bunların edebi bir metin aracılığıyla görünür olması ve yazıya aktarılarak
kalıcılık kazandırılması yönüyle ayrıca önem arz ettiği tespit edilmiştir.
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Abstract
Folklore element involve in daily life as well in written culture,
literature and especially in novel which has a suitable potential regarding
fiction, subject and technique. In this study, the existence of the concrete and
abstract folkloric elements in the novel “İskender” by today’s aouthor Elif
Şafak is examined. The novel tells about mother-son relationship through a
family’s migratin from Turkey to England, focusing on honour killing which
has been an ongoing problem. In this context, many folklore themes such as
east-west reality, patriarchal family system, traditions and customs, folk
culture, beilefs and rituals are mentioned in this study.
From the first pages of the novel, in almost every section, onomasticnaming tradition, language expression Works, legends and idioms have been
used. In addition, the transition perido belief-rituals such as birth-marriagedeath; hospitality, gifgiving; as wella as luck, magic, evil eye and many
superstitions are assessed as folklore theme. Through them, both the fictional
space of the text is strengthened and the concrete reflection of east-west,
modernism-tradition, city-village, male-female relationship is addressed.
Thus, the novel “İskender”, whict contains samples rihc in folklore, has
important information about folk culture as well as being visible through a
literary text and it is also important to acquire permanence by transferring it
to the script.
Keywords: Elif Şafak, novel, İskender, folklore elements, folk
culture.

Giriş
Halkbilimi somut ve soyut ögeleriyle halkın yaşamında,
gerçekliğinde var olduğu gibi yazılı kültür ürünlerinde, sanat ve
edebiyatta da yaşam alanı bulabilmektedir. Bu çerçevede özellikle
edebî türler arasında geniş kitlelere ulaşma imkân ve şartlarına sahip
olan roman, bünyesinde pek çok halkbilimi ögesini taşıma
potansiyeline sahip olduğu için ayrı bir önem arz etmektedir. Pek çok
yerli ve yabancı yazar, romanlarında halk anlatısını yansıtan masal,
destan, efsane, atasözü ve deyimler; yanı sıra gelenek-görenekler,
geçiş dönemleri, halk hekimliği ve mutfağına değin birçok halkbilimi
olgusunu romanlarına yansıtmaktadır. Söz konusu yazarlardan biri de
son dönem çağdaş Türkçe romanında adından çokça söz ettiren Elif
Şafak’tır.
Türk edebiyatında “Kem Gözlere Anadolu” (1994) eseriyle ilk
öykü kitabını ve sonrasında “Pinhan” (1997) ile ilk romanını yazan
yazarın “Mahrem, “Araf”, “Babam ve Piç”, “Aşk” ve makalemize
konu olan “İskender” (2014) gibi birçok romanın altında imzası
vardır. Yazar, eserlerinde gelenek-modernite, doğu-batı, tasavvuf-aşk,
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kadın gibi birçok konuya eğilirken “İskender” romanında ise töre
cinayeti ekseninde modern dünya ve gelenekler arasında sıkışan
kadını/insanı/toplumu irdelemektedir. Yazar bu irdelemeleri
“doğu/batı, anne/oğul gelenek/modern, aşk/zorunluluk, kimlik sorunu,
göçmenlik, feminizm” (Aydoğdu, 2014, s. 166) gibi çatışmalar
üzerinden yansıtmaktadır. Bu çatışmalar odağında yapıtta doğu-batı
gerçekliği, ataerkil gelenekler, inanışlar, feodalite, göç, kadın-erkek
ilişkileri gibi farklı bağlamlarda pek çok öge, halkbilimi izleği olarak
romanda yer almaktadır.
“İskender” romanı; “Benim annem iki kez öldü” diyen ve
kurguda aslında Elif Şafak’ın tezahürü olarak rol alan, “Başlarken…”
ve “Sonsöz” adlı bölümlerinde sözü devralan Esma adlı kişinin
anlatımıyla (Demir, 2012, s. 852) 3 Ekim 1992 tarihli bir zaman
akışıyla okura seslenmektedir. Bu tarih aynı zamanda kitapta “Son
söz” adlı son başlıktan bir önceki bölüm adı olan “Sonra…”da
anlatılan ve olaylar örgüsünün zaman olarak son halkasını oluşturan
bölümün de tarihidir. Olaylar örgüsü kitabın ilk bölümünde 1992 ile
başlamakta ve son olarak da yine bu zamanla son bulmaktadır. Ancak
anlatıcı, kitap boyunca olayları aynı düzlemde akan kronolojik bir
akıştan ziyade bilinç dışı akımıyla zaman ve mekân bağlamında geriye
ve ileriye doğru sıçramalarla anlatmaktadır. Anlatıcı kâh bizi 1946’ya
Fırat Nehri yakınlarındaki Kürd köyüne, kâh 1970’lerin İstanbul’una
ve 1977’lerin Londra’sına götürmektedir.
Roman, toplumsal bir sorun olarak geçmişten günümüze
süregelen töre cinayeti odağında anne-oğul ilişkisini anlatır.
Londra’ya göç etmiş Türk-Kürd kökenli bir aile üzerinden göçmenlik,
gelenek, kadına şiddet, namus, inanç, tasavvuf gibi temalara dikkat
çekilir.
Romanın içeriğini şöyle özetlemek mümkündür: Ana
kahramanlardan Âdem, kardeşinin askerliği sebebiyle uğradığı Fırat
nehrinin yakınında yer alan bir Kürd köyünde Cemile adında bir kızı
sever. Onunla evlenmek ister ancak bir sorun vardır. Cemile daha
önce çeşitli sebeplerle birileri tarafından kaçırılıp terk edilmiş biridir.
Bunu öğrenen Âdem, geleneklere uygun davranarak, bakire
olmadığını düşündüğü Cemile ile değil de onun ikizi olan Pembe ile
evlenir. Asıl hikâye bundan sonra başlar. Çünkü Âdem, Pembe ile
istemeyerek evlenir. Mutsuz evlilik roman boyunca etkisini gösterir.
Pembe’yle İstanbul’a yerleşen Âdem, daha iyi bir yaşam ve iş
için ailesiyle birlikte 1970’li yıllarda Londra’ya göç eder. Çiftin üç
çocuğu vardır. İskender; başına buyruk, kimlik ve aidiyet arayışında
olan bir ergendir. Yunus; hayalperest, farklı ideolojik gruplara takılıp
kendi iç dünyasıyla yaşam arasında gidip gelen, Esma ise feminist
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takıntıları olan, cinsiyetinden dolayı ailede dışlandığını düşünerek
gelenekle modern dünya arasında uğraş veren kişilerdir. Eşi ve üç
çocuğuyla Londra’da yaşam mücadelesi veren Pembe’nin kocası ile
arası kötüdür. Kocası onu Rozana adında bir kadın ile aldatır. Kadın,
Âdem’i terk edip Avustralyalı bir işadamıyla Abudabi’ye gidince
Âdem de onun peşinden gider. İskender de gün geçtikçe asileşir ve
sevdiği kız Kete’nin hamile olmasıyla da işler daha kötüye gider.
Pembe Londra’da mutsuzdur. Tesadüfen bir gün pastanede
Elias adında biriyle tanışır. Pembe ikizi ve aynı zamanda tek sırdaşı
olan Cemile’ye mektuplar yazar ve Elias’a olan aşkından söz eder. Ne
yapacağını bilmez haldedir. Oğlu İskender’in bunu duyması halinde
hiç iyi şeyler olmayacağının farkındadır. Diğer oğlu Yunus, annesini
Elias ile görür, ancak kimseye bir şey söylemez. İskender’in amcası
Tarık bu durumu öğrenince işler sarpa sarar, yeğenini çağırır ve bunun
bir namus meselesi olduğunu ona söyler. İskender, annesini bıçaklar.
Roman boyunca yazar, okura İskender’in annesini öldürdüğünü
hissettirse de aslında o, annesinin ikizini, onları ziyarete gelen Cemile
Teyzesini öldürmüştür. Okur bunu ancak romanın sonunda,
İskender’in on dört yıllık hapsinin bitimine çok kısa bir süre kalınca
gerçeği fark etmesi üzerine öğrenir. İskender işlediği suçtan dolayı
uzun yıllar vicdan azabı duyar, çok pişman olur. Serbest kaldığında
kız kardeşinin evinde köyde yaşamakta olan annesinin yanına gidip
ondan af dilemek ister. İskender, annesinin onu affedeceği günü
sabırsızlıkla beklerken son bir gerçeği daha öğrenir: Pembe ölmüştür.
İskender için artık tüm umutlar tükenmiştir.
İskender Romanında Halkbilimi Ögeleri: Bulgular ve
Yorumlar
Elif şafak, “İskender” romanında töre cinayeti bağlamında
modernite-gelenek, zaman-mekân, kadın-erkek, sosyal yaşam-bireysel
yaklaşım, aidiyet-çatışma gibi birbiriyle ilintili birçok temayı birlikte
ele almaktadır. Yazar, roman sanatının imkânları nispetinde olay
örgüsü, kişiler, zaman, mekân gibi ögeleri eşgüdümlü olarak
işlemenin yanı sıra konuyu, tezini inandırıcı kılmak için somut bazı
verilerden olabildiğince yararlanmaktadır. Töre cinayeti gerçekliğini
ve yukarıda sözü edilen diğer kavramları halkbilimi izlekleri
aracılığıyla gerçekçi bazı esaslara dayandırmaktadır. Bu çerçevede
yazar yeri geldiğinde, yapıtında dil-anlatım, halk deyimleri, doğumçocuk, evlenme, ölüm gibi geçiş dönemi inanış ve ritüelleriyle halk
kültürünün sağlık, beslenme, giysi, dans gibi somut değerlerini konutema, kişi, olay, zaman, mekân ögeleri arasına serpiştirmekte, metnin
çerçevesini uygun verilerle desteklemektedir.
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Romanda kurgunun esas ögelerinden olduğu kadar aynı
zamanda pek çok halkbilimi ögesinin beslendiği gerçeklik olarak
“mekân”, anlatıcının dilinden halk anlatısı üslubuyla, bir halk hikâyesi
anlatır gibi rivayet biçiminde aktarılır:
“Yolsuzluk, elektriksiz, hekimsiz, mektepsiz, küçük
ve ücra bir Kürt köyüymüş onlarınki. Dış dünyanın
haberleri, büründükleri yalnızlık zırhını aşıp da kolay
kolay ulaşamazmış. Sır sahibi olmak zenginlere has bir
ayrıcalık iken Mala Çar Bayan (Dört Rüzgârın Evi)
namlı bu köyde kimse müreffeh sayılmazmış.” (Şafak,
2011, s. 18).
Mekân bağlamında söz konusu köyün Fırat nehri yakınlarında,
Urfa dolaylarında olduğunu; “Pembe, babası Berzo ile birlikte önce
bir minibüse, sonra bir otobüse binerek büyük şehre, Urfa’ya gitmiş.”
(s.59) ifadesiyle öğreniyoruz.
Romanın ilerleyen sayfalarında
İstanbul, Londra ve Abu Dabi diğer mekânlardır.
Halkbilimi ögeleri çoğunlukla sözlü ve somut ürünlere dayalı
olsa da her iki öbekte yer alan değerler, bazen söz konusu bu romanda
olduğu gibi başka pek çok yazılı metin aracılığıyla, “dil” bağlamıyla
da aktarılabilmektedir. Böylece romanda, Fırat nehri, Kürt köyü, Urfa,
Kürt, Kürtçe gibi kavramlar eşliğinde halkbilimi değerlerinin Kürd
diliyle yaşatıldığı ve yansıtıldığı gerçekliği dikkatlere sunulmaktadır.
Yazar, yapıt boyunca olay örgüsüne uygun olarak “Demek sen
Türk’sün? diye sordu adam. Kürt’üm demeyi akıl edemedi Pembe.
Kürtlüğünü açığa vurması hep zaman alıyordu. Başını salladı o
yüzden.” (s. 153) derken, Londra’daki ikiz kardeşi Pembe’yle yazışan
Cemile için; “Yarı Türkçe yarı Kürtçe yazan ikizinin [Pembe] aksine
o yalnızca Kürtçe kullandı.” (s. 121) ifadeleriyle Kürtlük ve Kürtçe
kavramlarına işaret etmektedir.
Romanın önemli kahramanlarından olan ikiz kız kardeşler
Pembe ve Cemile’nin dil ve aidiyetine dair ayrıca şu bilgiler
verilmektedir: “Okula başlamadan önce dünyadaki herkesin Kürtçe
konuştuğunu sanırmış Pembe. Ama durumun böyle olmadığını
biliyormuş artık. Bazı insanlar hiç Kürtçe bilmiyormuş.” (s. 60)
ifadeleriyle tanıtılan Pembe için başka bir yerde; “Kürtçe aşk türküleri
söylemeye bayıldığını ve sesinin hayli güzel olduğu” (s. 226) ve
Londra’da güç koşullara rağmen dilini konuşmaya çabaladığı roman
kahramanının diliyle; “Evdeyken bizimle, araya Kürtçe kelimeler
serpiştirilmiş bir Türkçe konuşurdu. Bizse ona İngilizce yanıt verir,
aramızda İngilizce kullanırdık.” (s. 179) denilmektedir. Her iki kız
kardeşin daha önce de belirtildiği üzere anadilleriyle mektuplaştıkları,
sonrasında Cemile’nin Londra’ya kardeşini ve ailesini görmeye gittiği
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gerçeğiyle uyumlu olarak şu ifadelere yer verilmektedir: “Pencere
önünde çaylarını yudumlarken iki bacı Kürtçe konuşmaya başladılar.
Pembe başının dertte olduğunu anlattı Cemile’ye.” (s. 407).
Dil-aidiyet bağlamında dikkat çeken bir özellik de asimilasyon
ve kültür çatışması olgusudur. Yazar bunu Pembe-Âdem çiftinin üç
çocuğundan biri olan Yunus’u tanıtırken şöyle aksettirmektedir:
“Yunus, Toprak ailesinin İngiltere’de dünyaya gelen tek evladıydı.
İngilizcesi mükemmel, Türkçesi tutuk, Kürtçesi de hiç yoktu.” (s. 28).
Yine Londra’da aile içinde çoğunlukla İngilizcenin ve Türkçenin
konuşulması, Kürtçenin ise yok denecek kadar az konuşulması bu
çerçevede değerlendirilebilir. Romanda dile dair yasaklama ve
asimilasyon gerçeği, ana dili Kürdçe olup sonradan okulda Türkçe
öğrenen kişilerin yabancısı olmadığı bir gerçeklik olarak şu ifadelerde
yansıtılmaktadır: “Bir süre önce birtakım kurallar koymuş. Sınıfta her
kim tek kelime Kürtçe konuşacak olsa tahtanın yanında, sırtı
arkadaşlarına dönük şekilde tek ayak üstünde duracakmış.” (s. 69).
Bu veriler ışığında baskın erkten gücünü alan yapıların, kültürün ve
halkbilimin en önemli taşıyıcı unsuru olan dili doğrudan veya dolaylı
olarak kısıtladığını, haliyle bir halkın kültürel gerçekliğinin bundan
olumsuz etkilendiğini görmek mümkündür.
Halkbiliminde dil-anlatım kapsamında yer alan önemli bir öge
de onomastik yani ad verme geleneğidir. Halk edebiyatındaki
onomastik birimler halkın dilini, tarihini, gelenek ve göreneklerini
kendi bünyesinde bulundururlar. Bu yüzden metinde rastgele
karşımıza çıkmış gibi görünseler de aslında bu birimler aracılığıyla
isim ve metin arasında bir bağlantı kurulur (Andaniyazova, 2015, s.
20). Bu bağlamda Elif Şafak da, yapıtında metnin mahiyetiyle örtüşen
onomastik birimleri tercih eder. Romanda bu köklü geleneği, yaşlı
bilge insanların ad vermesi, insanların onlara danışması uygulamasını,
Pembe’nin ad seçimi için; “Daha da önemlisi köyün artık Ağrı Dağı
kadar yaşlı olan ama hâlâ bilgelik dağıtmaya devam eden üç yaşlısına
danışacaktı.” (s. 106) ifadelerinde görmek mümkündür. Henüz
romanın başında ise Naze’nin yeni doğan ikizler için; “Bununki Bext
olacak, öteki Bese.” Kürtçeleri Bext ve Bese, Türkçeleri Kader ve
Yeter, anlamlarıysa dünya yüzünde konuşulan her dilde aynı.” (s. 19)
pasajı bu ad verme geleneğinin canlı örnekleri olarak okura
sunulmaktadır. Yine metinde kişinin adıyla bahtının uyumlu olacağı
inancı veya erken ölümden korumak için uygun ad seçimine olan
inancı şu örnekte dile getirilmektedir:
“Dünya her zaman güvensiz bir yerdi ama şimdi
Pembe her şeyden ve herkesten korkar olmuştu. O kadar
huzursuzdu ki, oğluna isim vermeyi reddetmişti. Bu yolla
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onu Azrail’den koruyordu aklınca. Bebeğin bir adı
olmazsa Azrail kime geleceğini bilemez ve tıpkı adressiz
bir mektup gibi yolda kaybolurdu.” (s. 105)
Yukarıdaki örneklerin yanı sıra; Pembe’nin babasının adının
“Berzo” oluşu (s. 59) ve kitabın adı olan roman kahramanlarından
İskender için; “Pembe’nin ilk çocuğu, gözbebeği oğlu Kürtçede
Askander, Türkçede İskender, Londra’ya göçtüklerinde ise okul
arkadaşlarının dilinde Alex oldu.” (s. 110) ifadeleri romanda güçlü bir
onomastik izleğin olduğunu göstermektedir.
Halbilimi açısından anlatılar ve deyimler başlı başına önem arz
eden ögelerdir. Halkın oral/sözlü kültüründe söylenegelen bu ürünler
ait olduğu toplumun değerler dünyasının yansımasıdır. Gazete haberi,
tarih, roman, film, pandomima, dans, dedikodu vb. hayatımızı
çevreleyen anlatıların sadece birkaçını oluşturur. Diğer bir ifadeyle
söylersek, anlatılar, insanoğlunun ilişkilerine bağlı olarak farklı
fonksiyonlarda, sayısız şekilde karşımıza çıkar (Toolan, 1988, s. 8).
Ancak bu geniş yelpaze içinde halkbilimi ögesi olanlar; sözlü
anlatımla oluşturulan efsane, masal, hikâye, deyimler gibi doğaçlama
ve tahkiye /narrative geleneği esasına dayalı ürünlerdir. Bu çerçevede
halkın gerçekliğine değinmek isteyen bir araştırmacı ya da roman
yazarı doğal olarak bu anlatılardan yararlanabilir. Bunun bilincinde
olan Şafak, modernizm-gelenek, doğu-batı arasında kalan bir kuşağın
çatışmasını anlatırken gerçeklik ve inandırıcılık barındıran anlatı
geleneğinden, deyimlerden yararlanır. Geleneksel yaşamın etkin
olduğu kadim coğrafya ve oranın meskûn halklarını efsane/anlatı
izleğiyle dikkatlere sunar: “Bu kayalarla ilgili bir sürü efsane vardı,
her efsanenin ardında da bir yasak aşk öyküsü. Hıristiyanlar,
Müslümanlar, Zerdüştiler ve Yezidiler yüzyıllar boyunca buralarda
yan yana yaşamış, sevmiş, didinmiş ve gene yan yana vefat
etmişlerdi.” (s. 40). Bu ifadeleriyle yazar hem bölgenin renkli
dokusuna temas eder hem de modern dünya karşısında Doğunun
direngenliğine vurgu yapar. Ayrıca yazar, romanının ana
kahramanlarının mensubu olduğu bölgenin kadim halkı olan Kürdlerin
deyimlerini metine serpiştirerek doğal bir zemin inşa etmek ister:
Pembe, oğlu İskender’i bağrına basıp “Mala min (evim, yuvam),
aslanım” (s. 26), başka bir sayfada yine aynı oğlu için; “Roniya çavê
min (gözümün nuru)” (s. 50) der.
Yine romanın sonlarına doğru, Londra’da ağabeyi İskender’le
kardeşi Esma’nın diyalogu da halk kültürü ve dilinin yansımasına
örnek teşkil eder. Esma, ağabeyine şöyle der: “Ben kendi başımın
çaresine bakarım, merak etme. Bütün suç annem de. Mala min, berha
[berxa] min. Sen de kendini sultan sanır oldun sonunda.” (s. 283). Bu
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ve benzeri pasajlarda roman kahramanların yaşamlarına ayna
tutulurken halk deyimlerinin kısmen de olsa özgün halleriyle
sunulması kurgu ve sahicilik arasındaki bağlantıyı güçlü kıldığı gibi
yapıt boyunca süren kültürel farklılığın/çatışmanın da somut verileri
olarak belirir.
Halk kültüründe üç önemli geçiş dönemi “doğum-evlenmeölüm” vardır ki bu süreçlerde birçok inanış, ritüel, tören icra edilir.
Geçiş dönemlerinde kümelenen âdetler, gelenekler ve törenler,
araştırılan ülkenin, coğrafî bölgenin ya da il, ilçe, köy gibi daha küçük
toplumsal ünitelerin farklılıklarının ana bölümlerinden birini oluşturur
(Örnek, 1971, s. 11). Bu bağlamda Elif Şafak da romanında doğum
sürecinde kırsal yaşamda köylüler için vazgeçilmez rolü olan köy
ebesi Cemile için halkın ona dair intibalarını şöyle yansıtır: “Cin
taifesinden kocan varmış, aysız gecelerde ziyaretine gelirmiş. Bu gizli
reçeteleri sana veren oymuş.” (s. 261).
Geçiş dönemiyle ilintili olarak doğum-çocuk-cinsiyet ekseninde
kız ve erkek çocuğa bakış konusunda ataerkil aile anlayışının etkisini
romanda; “Tek derdi soyadını dünyanın sonuna dek sürdürecek bir
oğlu olmamasıymış.” (s. 60), ifadesinde görülürken bir başka yerde
kız ve erkek çocuk ayrımının dile, kültüre nasıl yansıdığına tanık
olunur: “Çocukların var mı? Üç oğlan. Bir tane de yolda. O da oğlan
olacak inşallah. Kız yok mu hiç? Var. Dört tane. Öksürdü, yüzü acıyla
buruştu. Gitmem lazım. Meraklanmışlardır.” (s. 261).
Ataerkil geleneğin kız ve erkek çocuğa bakışı, evlilik ve aile
kurumu sürecine de yansır. Halk kültürü içinde belli bir yaşın üstünde
olan kadınlara dair algı şu ifadelerde somut olarak görünür: “Otuz
birindeydi, yaşı geçmiş, evde kalmıştı. Aile kurmak için geçti artık.
Kuru bir rahim içi geçmiş kavun gibidir. Dışarıdan iyi görünse de
yaramaz, derdi köylüler onun gibi kadınlar için.” (s. 40). Öyle ki söz
konusu bu algı, bizatihi kadınların kendi dünyasına da sirayet etmekte,
adeta onlar tarafından da içselleşir: “Naze mutfağa yollanırken.
Kızlarımdan hiçbiri kocasını terk etmeyecek. Eden olursa eşek sudan
gelinceye kadar döverim, o zamana ölmüş olsam bile.” (s. 61). Bir
başka sayfada erkeğin kadına üstün kılındığı inanışını bir kadının
dilinden duyarız: “Kadın kısmı incecik, ak patiskadan yapılmıştır’
diye devam etmiş Naze. Birini diğerine üstün kılmış. Niye böyle
yaptığına fanilerin aklı ermezmiş;” (s. 66). Yazar böylece, roman
kahramanları aracılığıyla ataerkil anlayış ve geleneğin kadını
şekillendirmesini halkın doğal yaşamından kesitlerle aktararak
modernizm-gelenek, kadın-erkek, bilim-hurafe çatışmasını feminist
bir bakışla ele alır.
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Romanın konusunu teşkil eden “töre cinayeti”nin dayanakları,
altyapısı kız-erkek çocuk ayrımı, kadın-namus ilişkisi ve kadın-baskı
bağlamıyla şu pasajlarda görülür:
* “Ne zaman kızlar hadlerini aşacak olsalar onları oklavayla
dövermiş Naze. Sırtlarına, kıçlarına, bacaklarına indirirmiş sopayı…
Namus kadının zırhıdır demiş. Zırhınızı kaybederseniz bakır akçe
kadar kıymetiniz kalmaz, unutmayın…” (s. 66).
* “Delikanlı ‘namus’ uğruna annesini öldürdü. Dün Kuzey
Londra’da yaşanan bir töre cinayeti olayında Türk/Kürt asıllı 15
yaşında bir çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü.” (s. 84).
* Evden kaçan Hediye, toplumsal baskıya dayanamayınca
intihar eder: “Hediye’yi bulan o oldu. Tavandan, eskiden bebelerin
beşiklerini asmak için kullandıkları pirinç halkadan sallanıyordu;
bedeni bezden bir bebek gibi gevşek, boynu kırıktı. Üvey analarının
kazanın içinde getirip önüne koyduğu iple kendini asmıştı.” (s. 346).
Yukarıdaki örnekler, olumsuz çağrışımlar çerçevesinde
değerlendirilirken romanda halk kültürü içinde hediyeleşme geleneği;
“Ama aileler ona sürekli hediyeler-kına, bisküvi, safran, antepfıstığı,
yerfıstığı, kaçak tütün-getirirlerdi.” (s. 42) ifadesinde görüleceği üzere
olumlayıcı ögeler olarak değerlendirilebilir. Yine romanın önemli
kahramanlarından olup asker kardeşini görmek için gittiği bölgede
evleneceği kadın Pembe’nin köyüne misafir olan Âdem’in, Kürd
misafirperverliğiyle tanışması bir başka halkbilimi izleği olarak
dikkatlere sunulur:
“Bugüne değin hiçbir misafir bu kapıdan
dönmemiş, bilesin. Kürt muhtarın ona kızgın olmadığını nihayet idrak
etmiş…. Bir gece mi? Öyle hemen gidemezsin! İki gün sonra
düğünümüz var. Ona kalmalısın. Yoksa damadın ailesi alınır.” (s.
189).
Şafak, romanında bütün bu izlekler dâhilinde halkbiliminin en
önemli ögelerinden olan ve geçmişten günümüze değin süregelen
inanışlara da yer vermeyi ihmal etmez. Birey ve toplumun değerler
dünyasının şekillenmesinde yadsınamayacak bir yeri olan inanışlar
doğal olarak zamana, mekâna ve topluma göre değişkenlik arz eder.
Bu inanışlar içinde dinî inanışlar başta olmak üzere uğur, büyü, nazar,
canlı ve cansız pek çok varlıkla ilgili tasavvurlar yer alır.
Yazar, geleneklerin ve inanışların şekillendirdiği ataerkil bir
ortamda Pembe ve Cemile kardeşlerin mensubu olduğu ailede uğur ve
lanet şöyle ifade edilir: “Babaları Berzo ikiz olmanın hem şans hem
lanet olduğunu söylerdi. Şanstı, çünkü her zaman güvenebilecekleri
biri vardı. Ama aynı zamanda lanetti, çünkü içlerinden biri herhangi
bir talihsizlik yaşadığında ikisi birlikte acı çeker; hüzünleri katmerli
yaşardı.” (s. 45). Böyle bir ailenin ferdi olan Pembe romanın ilerleyen
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sayfalarında bu inanışların etkisinde şöyle bir tutum sergiler:
“Pembe’ye göre böyle gözleri olan birinin bir bakışına maruz kalmak
bile derhal eve koşup tuz yakmak için yeterli sebepti.” (s. 74). Tuz
yakmanın nazarı, uğursuzluğu giderdiğine inanılır. Bu inanç, aynı
kültürel coğrafyanın bir parçası olup Yukarı Fırat havzasında yer alan
Bingöl’deki şu pratikle örtüşür:
“Nazardan korunmak için evde kaynayan yağın
içine tuz atılarak dua eşliğinde kimin nazarından
şüpheleniliyorsa o şahıs veya şahısların adları
söylenerek yağda cızırtılarla patlayan tuzla birlikte
nazarının gitmesi arzulanır. Bu sırada “nazar pûç”
denilerek o kişinin nazarının etkisiz olacağına kanaat
getirilir.” (Alay, 2013, s. 327).
Sonraki sayfalarda Pembe, bebeğine isim seçerken falcı-büyücü
yaşlı kadına danışır. Yaşlı kadın, Pembe’nin avuçlarıyla su getirmesini
ister, Pembe onun suyu içmesini beklerken kadın suyu içmez: “Onun
yerine suyu okudu. Nihayet başını kaldırdı.” (s. 108). Yaşlı kadının
suyu okuması, suya okunan dua, suya karşı okumak, suyun berraklığı
ve azizliğinde akıbeti görmek gibi birçok ritüeliyle halk kültüründe
önemli bir inanış-uygulama biçimidir. Pembe ve yaşlı kadın
arasındaki bu görüşme şöyle devam eder:
“Korkarım oğlun yüreğini dağlayacak. Bu kehanet
gaipten fırlatılmış bir taş gibi düştü aralarına. Pembe
böyle bir ihtar beklemiyordu ama düş kırıklığını belli
etmedi. ‘Ben senden fal istemedim ki. İsim istedim’ dedi.
‘İki tane isim var, bilesin. Biri Selim…. Diğeri de
Askender” (s. 109).
Yukarıdaki pasajda Pembe her ne kadar fal istemediğini söylese
de yaşlı kadının kehanette bulunması, isim ve kişinin yazgısı arasında
bağ kurulması ve nihayetinde Askender [İskender]’in isim olarak
verilmesi önemli bir halk inanışı olarak kabul edilir.
Uğur-büyüyle ilintili olarak nazar da önemli bir halkbilimi
ögesidir. Nazar, kimi insanların bakışlarındaki zararlı güç ve bu
nitelikleriyle bir kişiye, bir hayvana, ya da bir nesneye bakmakla canlı
üzerinde hastalık, sakatlık, ölüm, nesne üzerinde sakatlanma, kırılma
gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesi anlamındadır (Boratav,
1999, s. 104). Bu çerçevede yazar halk inanışları arasında nazara dair
uygulamalara yer verir. Pembe’nin oğlu Yunus’a nazar değmemesi
için onun boynuna gümüş kolye ucunda ufacık bir Kuran-ı Kerim
takardı. (s. 36). Yine bir başka bölümde, İskender hapiste günlükler,
mektuplar yazdığı dönemde bir yazısında annesinin nazar ve diğer
inanışlarına dair şu bilgileri paylaşır:
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“Annem batıl inançları olan bir kadındı. Evimizin
her yerinde nazar boncukları asılıydı. Ceplerime, sırt
çantama boncuk koyardı. Bir keresinde deri ceketime
dikilmiş bir tane bulmuştum. Gece ıslık çalmaz, ev içinde
şemsiye açmaz ve güneş battıktan sonra tırnaklarımızı
kesmezdik. Uğursuzluktan korunmak için iç çamaşırımızı
ters giyerdik bazen. Yemek masasında elden ele bıçak
vermezdik.” (s. 233).
Bu ifadeler aracılığıyla yazar, romanın en önemli
kahramanlarının aile ve inanç atmosferini vererek konu ve onunla
bağlantılı temaların altyapısını sağlam bir zemin üzerine bina eder.
İnanış ve ritüeller kapsamında romanda ayrıca çoğunlukla batıl
veya hurafe olarak görülen bazı inanış ve uygulamalara yer verilir.
Modern insan için bu tarz çoğu halk inanışı artık pek kabul görmese
de aslında yaşam içinde hâlâ farkında olunsun veya olunmasın geçmiş
yüzyılların mitoslarından, geleneklerinden, üstün güçlerinden derin
izler vardır.
Günümüz insanının yaşamına yön veren para, mal, makam,
kadın, soy-sop, ırk, siyasî-dinî semboller, devrim liderleri nasıl önemli
figürler olabiliyorsa geleneğin ve feodalitenin etkin olduğu
mekânlarda güneş, yıldız, su, ağaç, manevî kişiler, atalar kültü
çevresinde şeyh, dede, pir, baba gibi farklı özne ve nesneler üzerinden
üstün güçlere inanış söz konusu olmaktadır. Hurafe veya batıl
dediğimiz bu inanış ve uygulamalar farklı varyasyonlarla devam eder
(Gündüz, 1998, s. 19 ). Bu yapıtta da henüz ilk sayfalarda Pembe’nin
ağzından bölgede güçlü olan bazı hurafelerden de söz edilir:
“Babaları Berzo’nun bir keresinde onları götürdüğü kasabayı ve
orada keşfettikleri Dilek Çeşmesi’ni hatırladı. Evladı olmayan
kadınlar, gelinlerinin dilini kesmek isteyen kaynanalar, zengin koca
bulma hayalleri kuran bakireler buraya gelip suya bozuk para
atardı.” (s. 44). Burada başlı başına “Dilek Çeşmesi” ister istemez
zihnimizde “dilek ağacı”, “dilek taşı” gibi başka obje ve hurafeler
zincirini de canlandırır.
Bilindiği üzere çok eski tarihten beri pagan kültürünün ve üstün
güçlere inanmanın gereği olarak ağaç, ateş, su, toprak gibi bazı
unsurlar kült olarak kabul görmüştür. Yüce, kutsal addedilen bu
varlıklar çerçevesinde saygı, yakarış, kurban gibi bazı ritüeller ortaya
çıkmıştır. Tapınaklar, tepeler, nehirler gibi alanlar kült olarak
kullanılmıştır (Tezcan, 1996, s. 120). Burada da “dilek çeşmesi” bu
yönüyle dikkat çekerken ayrıca “çeşme” kavramı ve yine çocuk sahibi
olmak, birisine büyü yapmak ve zengin bir koca edinmek isteyen
kişilerce “suya bozuk para atılması” su kültünün önemli birer
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yansımasıdır. Su ve çevresinde oluşan kozmolojiye göre, su ana
rahmidir, doğurgandır ve gizli güçlerin toplamı olup büyüsel işleviyle
birçok derdin devasıdır (Eliade, 2003, s. 200). Ayrıca suyun söndürme
özelliğiyle ateşin karşıtı olduğu gibi aynı zamanda tamamlayıcısı
olması ve yanı sıra yaşam kaynağı ve bereket sağlayıcı rolüyle pek
çok halk inanışında önemli bir yere sahiptir.
Halk inanışlarıyla şekillenen bu geleneksel ortamda yazar, bir
başka yerde köylülerin Ebe Cemile için; “Bazıları onun gizlice
Kafdağı’na gittiğine inanırdı. Cemile bu saçmalıkları duyunca
hayretle başını sallardı. Kahramanlara, destanlara ve mucizelere aç
bir diyarda ondan üçünü birden bekliyorlardı.” (s. 246) bilgisini
aktararak mekân ve kültürel bellek arasındaki güçlü bağa vurgu yapar.
Tam da bu noktada yazar söz konusu vurguyu pekiştirmek için elmasa
dair bir inanışı dile getirir: “Ta Nuh Nebi’den beri Mezopotamya
yerlileri Tanrıların Gözyaşları derdi elmaslara. Onların gökteki
yıldızlardan dökülen tozlardan veya fırtınalı gecelerde yıldırımlardan
kopan kıymıklardan yapıldığına inanırlardı.” (s. 247).
Bütün bu örnekler aracılığıyla Elif Şafak’ın, bu romanında konu
ve teziyle koşut olarak halk kültürünün zaman ve mekân bağlamında
birey ve topluma akseden pek çok somut ve soyut değerinden
yararlanarak zengin halkbilimi izlekleriyle romanını inşa ettiği
görülür.
Sonuç
Halkbilimi ürünleri halkın yaşamında, gerçekliğinde var olduğu
gibi yazılı kültürde, sanat ve edebiyatta da yaşam alanı
bulabilmektedir. Edebiyatta özellikle kurgu, konu ve teknik imkânlar
bakımından güçlü bir potansiyele sahip olan roman bu bağlamda
bünyesinde pek çok halkbilimi izleğini barındırabilmektedir. Konu ve
olay örgüsüyle ilintili olarak pek çok romanda masal, destan, efsane,
atasözü ve deyim gibi halk anlatı geleneğine ait ürünlerle gelenekgörenekler, doğum-evlenme-ölüm gibi geçiş dönemleri, halk inanışları
ve ritüelleri gibi birçok halkbilimi izleği yer bulabilmektedir. Söz
konusu romanlardan biri de son dönem çağdaş Türkçe romanda
adından çokça söz ettiren Elif Şafak’ın “İskender” (2014) romanıdır.
“İskender” romanının yazarı Elif Şafak, ilk romanı “Pinhan”
(1997) ve sonrasında “Mahrem, “Araf”, “Babam ve Piç”, “Aşk”,
“Havva’nın Üç Kızı” gibi birçok roman yazar. Yapıtlarında gelenekmodernite, doğu-batı, tasavvuf-aşk, kadın gibi birçok konuya
değinirken “İskender”de töre cinayeti ekseninde modern dünya ve
gelenekler arasında sıkışan kadını/bireyi/toplumu irdeler.
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Roman, toplumsal bir sorun olarak geçmişten günümüze
süregelen töre cinayeti odağında anne-oğul ilişkisini anlatır.
Londra’ya göç etmiş Türk-Kürd kökenli bir aile üzerinden göçmenlik,
gelenek, kadın, şiddet, namus, inanç, tasavvuf gibi temalara dikkat
çekilir. Bu anlamda yapıtta doğu-batı gerçekliği, ataerkil gelenekler,
halk kültürü, inanışlar, ritüeller gibi pek çok halkbilimi izleğine yer
verilir.
Yazar, romanında konu ve teziyle koşut olarak halk kültürünün
zaman ve mekân bağlamında birey ve topluma akseden pek çok halk
kültürü ögesini işlemiştir. Olay örgüsü çerçevesinde yapıtın ilk
sayfalarından sonuna değin hemen her bölümde onomastik-ad verme
geleneği, dil-anlatım ürünleri, efsaneler, deyimler kullanılmıştır.
Ayrıca insan yaşamının üç önemli evresini oluşturan doğum-evlenmeölüm gibi geçiş dönemi inanış ve ritüelleri, misafirperverlik,
hediyeleşme, yanı sıra uğur, büyü, nazar gibi uygulamalar ve birçok
batıl inanış, hurafe birer halkbilimi izleği olarak metin içerisinde
konu-olay örgüsü, kahramanlar, mekân ve zaman bağlamında
konumlanmıştır. Böylece hem metnin gerçekliği-tutarlılığı
güçlendirilmiş hem de doğu-batı, modernizm-gelenek, kent-köy,
kadın-erkek ilişkisinin somut yansımaları verilmiştir.
Sonuç olarak halkbilimi değerlerinin dünyada ve ülkemizde
roman gibi etkili ve geniş kitlelere ulaşan bir türle okura ulaştırılması
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Elif Şafak’ın İskender romanı
halkbilimi izlekleri bakımından zengin örnekler barındırır. Roman,
halk kültürüne ait önemli bilgiler taşıdığı gibi bunların bir edebi metin
aracılığıyla tanıtılması ve yazıya aktarılarak kalıcılık kazandırması
yönüyle halkbilimi için ayrıca önem arz etmektedir.
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HACI BAYRAM-I VELÎ’ DE DİL VE EDEBİYAT
LANGUAGE AND LITERATURE IN HACIBAYRAM-I VELÎ
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nesimsonmez@hotmail.com
Öz

Anadolu topraklarında doğup büyüyen ve bayramiye tarikatının piri
olan olarak kabul edilen Hacı Bayram-ı Veli, XIV. Yüzyılın ilk yarısında
Orhan Gazi döneminde Ankara’da doğmuştur. Esas adı Numan bin Ahmed,
lakabı ise “Hacı Bayram”dır.
Hacı Bayram-ı Veli, Eserlerini Türkçe yazarak Türkçe
kullanımının Anadolu’da yaygınlaşmasını önemli bir şekilde etkilemiştir. O,
Anadolu’da dil ve kültür birliğinin sağlanması için Türkçe eserlerin
yazılmasında, Leme’at ve Gülşen-i Raz gibi eserlerin Türkçeleştirilmesinde
etkili olmuş kendisi de halkın anlayacağı dilden Türkçe şiirler yazmıştır.
Türkçecilik akımı ile müritlerini etkileyen Hacı Bayram-ı Veli, onların
özellikle Türkçe eserler vermelerini teşvik etmiştir.
Hacı Bayram-ı Veli, şiirlerinde sade bir dil kullanmış ve konu
olarak da lirik tarzını benimsemiştir. Ne var ki onun yazdığı şiirlerinin ancak
bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Hacı Bayram-ı Veli de Yunus Emre gibi
Hacı Bektaşi Veli’den etkilenmiş ve aynı tarzda şiirler yazıp söylemiştir.
Biz, bu makalemizde Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını takdim
ettikten sonra onun şiirlerini dil ve edebiyat açısından değerlendirip “N’oldu
Bu Gönlüm” adlı şiirinin tahlilini yapacağız.
Anahtar Kelimeler: Hacı Bayram-ı Veli, Dil, Edebiyat, Şiir,
Mektup.

Bu makale 25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Uluslararası Hacı
Bayram-ı Veli Sempozyumunda sunulan tebliğin yeniden ele alınarak makaleye
dönüştürülmüştür.
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Abstract

Hacı Bayram-ıVeli, born and grown up in the land of Anatolia and
accepted as the sage of the sect of Bayramiye, was born in Ankara in the
OrhanGazi’s era. His real name is Numan bin Ahmed and his nickname is
“Hacı Bayram”.
Hacı Bayram-ıVeli, by writing his works in Turkish he affected
Turkish writing in Anatolia significantly. In order to have the unity of
language and culture in the writing of Turkish, and in the translation of
Leme’at and Gülşen-iRaz into Turkish, he has been efficient and he wrote
Turkish poems that people would understand. Hacı Bayram-ıVeli who
affected the followers of the Turkisheness Movement, motivated them to
produce Turkish works.
Hacı Bayram-ıVeli, used a plain language in his poems and has
adopted a lyric language in his poems. Unfortunately, a few of the poems he
wrote exists today. Hacı Bayram-I Veli also was like Yunus Emre affected
from Hacı Bektaşi Veli and wrote his poems in the same style. Hacı BayramıVeli used the nickname of the “Bayrami” in his poems.
In this proceeding, we would like to focus on the language and
literature of Hacı Bayram-ıVeli and examine his works of art in terms of
language and literature.
Keywords:Hacı Bayram-ıVeli’in, Bayrami, Language, Literature,
Islamic Sufism

Giriş
On dördüncü yüzyılın ilk yarısında (Ayni,1343. s. 50)
Ankara’da doğan ve gerçek adı Numan b. Ahmed b. Muhammed olan
bu ünlü Türk mütasavvufu, “Hacı Bayramı Veli” lakabıyla
bilinmektedir. (Mehmed Mecdi Efendi,1269. s. 77) Mezarı dışında
annesi hakkında bilgi sahibi olmadığımız Hacı Bayram’ın babasının
adı Koyunluca Ahmet, dedesinin adı ise, Mahmut’tur. (Bayramoğlu,

1983. I, 14)

Koyunluca lakabından da anlaşıldığı üzere babası hayvancılıkla
uğraşırken onun oğlu Hacı Bayramı Veli ise, medresede müspet ve
dini ilimleri okuyarak kendisini birçok yönde yetiştirmiş ilim ehli bir
zattır. (Cebecioğlu,2002. s. 40)
İlmi yeterlilikte üst düzeye ulaşan Hacı Bayram, tasavvufa intisap
etmeden önce medresede müderrislik görevinde bulunmuştur.(Sarı
Abdullah Efendi, 1288. s. 234) Ankara’nın Kara Medrese’sinde
müderrislik vazifesini sürdürürken, Kayseri’de ikamet etmekte olan
Şeyh Ebu Hamiduddin Aksarayî, kendisini Kayseri’ye davet eder.
Şeyh Ebu Hamiduddin Aksarayî’nin bu nazik davetine icabet edip
Kayseri’ye giden Hacı Bayram, orada Aksarayî ’ye intisap etmiştir.
(Mecdi Efendi, s. 77)Kaynaklarda geçen bilgilere göre Hacı
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Bayramı Veli’nin Şeyhi ile karşılaşması kurban bayramına denk
geldiğinden, şeyhi tarafından kendisine “Bayram” lakabı verilmiştir.
(Cebecioğlu, 2002. s. 49) Daha sonra şeyhi ile birlikte Bursa’ya
yerleşen(1394-1397) Bayram, Çelebi Sultan Mehmet Medresesi’nde
müderrislik yapmıştır.(Hüseyin Vassaf. 259)
Dış görünüşten uzaklaşma ve içe yönelme meşrebi olan “Melâmet
Meşrebi”ne mensup Bayram’ın şeyhi olan Aksarayî, bu meşrebinin
gereği olarak Bursa’da fırıncılıkla uğraşmış ve halk arasında
“Somuncu Baba” diye tanınmıştır.(Cebecioğlu, 2002. s. 49)Bu
anlamda müridi olan Bayramı da etkileyen Aksarayî, Bursa’da da
şöhret bulunca oradan da ayrılmışüç yıl boyunca Hacı Bayram ile
birlikte çeşitli bölgeleri dolaşmış.(Cebecioğlu, 2002. s. 48-50)Bu
esnada hac vazifelerini de yaptıktan sonra 1403 yılında tekrar
Anadolu’ya dönerek birlikte Aksaray’a yerleşmişlerdir. Vefat
edinceye kadar Şeyhi Aksarayî’nin yanından ayrılmayan Hacı
Bayram, şeyhinin vefatından sonra irşad görevi kendisine verilmiştir.
Yaklaşık on sekiz yıl şeyhinin hizmetinde geçirerek manevi
terbiyesini tamamlayan Hacı Bayram,1412 yılında doğum yeri olan
Ankara’ya geri dönmüştür.(Ayni, s. 67)Bundan sonra vefat tarihi
olan 830/1430 yılına kadar yerleştiği Ankara’da irşad hizmetlerinde
bulunmuştur.(Cebecioğlu, 2002. s. 49)
Hacı Bayramı Veli’nin Edebi Şahsiyeti
Hacı Bayramı Veli, şiirlerini hem arûz vezniyle hem de hece
ölçüsüyle yazmış “Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı’nın” unutulmaz
isimleri arasında yer alan şahsiyetlerden birisidir.
Hacı Bayramı Veli’nin Türk diline yapmış olduğu en önemli
hizmet kuşkusuz ilahilerinin tamamını Türkçe yazması ayrıca
müritlerini de Türkçe yazmaları için teşvikte bulunmasıdır. Hakka
yürürken dahi Türkçe kullanılması konusunda telkinlerde bulunması
bilinen gerçeklerdendir.(Dündar,2016.s.287)
Bilindiği üzere tarikatların kurucuları veyahut tarikat
liderleri, tasavvufa dair fikir ve düşüncelerini halk nezdinde tanıtmak
ve onlara benimsetmek için genellikle divan ve mesnevi türünden
eserler telif ederler. Ancak Hacı Bayramı Veli, tarikatların takip ettiği
bu yolu takip etmeyerek sadece “sînehak etmek” başka bir ifadeyle
bireylerin manevi hayatlarını temizlemek suretiyle ve nefislerini heva
ve hevesattan arındırarak terbiye etme yolunu seçmiştir.
Hacı Bayramı Veli, Yunus Emre gibi öz Türkçe ile birkaç
ilahi ve gazel yazmıştır. Onun bu ilahileri tekkelerde büyük rağbet
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görmüş, hususi makam ve seslerle okunmuştur.(Atalar, 1970-1971.

s. 8)

Fuat Köprülü, Hacı Bayramı Veli’nin ilahilerinden
bahsederken eski bir Yûnus Emre hayranı olan Hacı Bayramı Veli’den
sonra milli tarzda yazılmış olan manzumelerin halk tarafından daha
çok benimsendiğini ifade ederek şu tespitte bulunmaktadır: “Hacı
Bayramı Veligibi büyük bir erenin Yunus Emre tarzında şiir yazması
ve tekke şairlerini de uyararak onların da bu tarzla şiirler yazmalarını
istemesi,ondan sonra gelip günümüze kadar devam eden
mutasavvıfların birçoğunda bu tarzda şiirler vücuda getirmelerinde
önayak olmuştur. Hacı Bayramı Veli’nin hece vezniyle şiir yazması
ondan sonra gelen birçok Melami dervişlerinde bu türden şiirler
yazmayı bir gelenek haline getirmiştir.” (Sümer, 1999)
Hacı Bayramı Veli’nin, şiirleri ile alakalı olarak titizlikle
araştırılması gereken ilk iş, onun günümüze kadar hangi şiirlerinin
geldiğini tespitidir. Çünkü Hacı Bayramı Veli’ye ait olduğu kesin
olarak bilinen şiirlerinin yanında, ona ait olduğu şüphe ile bakılan bazı
şiirler de vardır. Bazı kaynaklarda Hacı Bayramı Veli’ye ait olduğu
kesinlikle belli olan üç şiir verilirken bazı kaynaklarda ise dört-beş
şiire rastlanmaktadır. Bu şiirlere baktığımızda “nüsha farkı” denilen
değişikliklerin olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki bazı kelimelerde
yazıldığı dönemin dil özellikleri muhafaza edilirken bazılarında da bu
özelliklerin değiştirildiğine ve bugünkü söyleyiş biçimine
sokulduğuna şahit olmaktayız. Bu da gösteriyor ki Hacı Bayramı
Veli’nin şiirleri ile alakalı atılması gereken ilk adım ona nispet edilen
ne kadar şiirin bulunduğunu, bunlardan hangilerinin kesinlikle ona ait
olduğunu, hangilerinin ona ait olup olmadığı konusunda şüphe ile
bakıldığının aydınlatılmasıdır. (Mazıoğlu, 1990)
Hacı Bayramı Veli’nin Türkçe olarak söylediği şiirlerini
adeta bir zikre ve raksa benzediğini söyleyen Nihat Sami Banarlı’nın
şu tespiti çok önemlidir. “…Şiir adı altında kelimelerle yapılan diğer
güzel bir sanat da rakstır. Lisan, her dilderaks eder ama ben onun
Türkçe’ deki musiki hareketlerine vurgunum. Bunlar arasında Hacı
Bayramı Veli’nin kuvvetli ahengiyle, bir vücut hareketini zaruri kılan
ve bir zikir, belki de bir raks neşesiyle söylenmiş hissini vermektedir.”
Hacı Bayramı Veli’nin halk arasında en çok tanınan ilahisi
“Bu Gönlüm” adlı şiiridir. Biz bu şiirin kısaca tahlilini yapacağız.
Bu Gönlüm Şiirinin Tahlili
N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm
Derd-u gam ile doldu bu gönlüm
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Hacı Bayram-ı Veli, burada, insanın en tabii özelliği olan ve
insana insanlığını hatırlatan kavramlara ve değerlere yer vermektedir.
Bu kavramlar dert ve gam gibi her zaman insanın içinde
bulunabileceği hallerdir. Bilindiği gibi âdemoğlu, ruh âleminde Allah
Teâlâ’yı görmüş, onu tanımış ve onun sorusuna olumlu cevap vererek
ona söz vermiştir.Yüce Allah(c.c.) bu durumu,“Ben sizin rabbiniz
değil miyim? Demişti, onlar da Evet şahit olduk ki sen bizim
rabbimizsin demişlerdi” (A’raf, 7/172) ayeti kerime ile
belirtmiştir. Ukba âleminden bu âleme intikal etmek adeta insanoğlu
için bir dert yükü olmuştur. Çünkü ahiret rahatlık vatanı dünya ise
minnet ve sıkıntı diyarıdır.
Hacı Bayram-ı Veli de diğer
mutasavvıfların dile getirdikleri gibi gönlünde ve iç dünyasında
meydana gelen bu değişikliklere değiniyor. Ona göre akıl
düşünmenin, gönül ise sevmenin yeridir. Onun gönlü, Yüce
Mevla’sının aşkıyla yanıp tutuşmuş, canından çok sevdiği Mevla’sının
derdiyle, iç âlemi ile meşgul olmuştur. Burada kast edilen dert,
sevgiliden ayrı kalmanın verdiği acı ve kederdir. Allah’a en çok âşık
olanlar O’nu en çok sevenlerdir.
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanma da derman buldu bu gönlüm
Hacı Bayram-ı Veli’nin söz ettiği ayrılık, ayrı kalınan
varlığa duyulan özlem, gelinen yere duyulan hasret ve ona kavuşmak
için gösterilen gayret ve çabalara, Antik Yunan düşüncesinden İslam
felsefesine ve tasavvufi düşünceye kadar birçok düşünce sisteminde
görüp müşahede etmek mümkündür.
Ayrıldığı varlığa geri dönmek ve yeniden ona kavuşmayı
arzu etmek insan olmanın en temel şartlarındandır. Bu konu tasavvufta
bir dert olarak telakki edilir ve hayat boyu sürer. Kavuşma meydana
geldiğinde söz konusu çekilen çilelerin nihayete ereceği sanılır, ancak,
bu vaziyet başka çilelerin ilk adımını teşkil eder ve yeni bir çilenin
başlangıcı olur. Tasavvuf düşüncesinde bu çileler kâinattaki bütün
varlıkların çilelerine katlanıp sabretmek ve onlarla hemhal olmaktır.
Ölüm, çile ve dert yükü ile yoğrulan insan için sadece yan
yana ve birbirinin yakınında duran iki âlemin birinden diğerine
göçertmektir.
Âşık maşukundan uzak kaldığı için onun ateşiyle yanar
tutuşur. Unutulmamalıdır ki sevginin en belirgin alâmetifarikası
fedakârlıktır. Hacı Bayram-ı Veli, iç âleminin ayrılık ateşiyle yanması
neticesinde olgunlaştığını ifade ediyor ve bu yanma sonucunda da
dermanına kavuştuğunu yani şifa bulduğunu ifade ediyor. Hacı
Bayram-ı Veli’deki bu yanış kendisine zevk veriyor, onu
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olgunlaştırıyor ve canını cananına feda ederek bunu gösteriyor.
Velhasıl o, bu yanışla gönlünü Allah’ın dışındaki her şeye kapatıyor
ve onun derdi sadece Allah oluyor.
Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine Aşkın cümle boyandı
Hacı Bayram-ı Veli, gönlünün aşk ateşiyle yandığını ancak
bu yanmanın maddi çıkarlar için değil aksine mutlak güzellik sahibi
olan Allah’uTeâla için olduğunu dile getiriyor. Yani bu yanmanın
sıradanbir yanma olmadığını, bu yanmanın bütün vücudunu tepeden
tırnağa saran Allah sevgisi neticesinde olduğunu belirtiyor.
Kendü de buldu kendü de buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm
Hacı Bayram-ı Veli, Allah’ı dışarıda aramadığını aksine iç
dünyasında bulduğunu söylüyor. Müminin kalbi Allah’ın evi
olduğunu bu nedenle şayet insan iç dünyasını kötülüklerden
temizleyebilirse orada Allah’ı bulacağını söylüyor.
Elfakru fahri elfakru fahri,
Demedi mi âlemlerin fahri.
Hacı Bayram-ı Veli, burada fakr ve mahvkavramlarını
kullanıyor ve insanın içine düştüğü fakr ve mahvgibi hallerden
bahsediyor. İnsanın sadece Allah’a muhtaç olması onu diğer insanlara
muhtaç olmaktan kurtaracağını vurguluyor. “Fakr”da insanın gerçek
özgürlüğü yaşadığını bu durumda olan kişinin gerçek kulluğa
yaklaştığını fark eder ve her şeyi Allah’tan geldiğinin farkına varır.
Dolayısıyla Allah’tan başka her şeyin fani olduğuna şahit olur. Hacı
Bayram-ı Veli’nin burada Peygamberimizin “Fakirlik övüncümdür,
ben onunla övünürüm.” anlamında daha çok mutasavvıfların itibar
ettikleri ve hadis olduğunu ileri sürdükleri bir söze telmihte bulunarak
Peygamberimizi her konuda örnek aldığını ifade etmek istemektedir.
Ancak bu sözün hadis olmadığını yaptığımız araştırmalar neticesinde
tespit ettik.
Fakrını zikret fakrını zikret,
Mahv u fenada buldu bu gönlüm.
Hacı Bayram-ı Veli,“fakrınızikret”derken insanın bir hiç
olduğunu anlaması gerektiğini söylemektedir. Bu makamda olan
birey, nefsinin bir hiç olduğunun farkına varınca nefsine ait kötü
yanları da siler onun yerine iyi huyları hâkim kılar. İnsanın iyi huyları
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elde etmesi için nefsini bu şekilde terbiye etmesi gereklidir. Tasavvuf
işte bu ahlakı sağlayacak olan yolun adıdır.
Sevda-yıa’zam sevda-yıa’zam,
Bana k’olupdur arş-ı muazzam.
İnsanın içinde çeşitli âlemler vardır. Bu bilince ulaşan insan
ne kadar büyük bir varlık olduğunu da kavrar. İnsan Allah’ın
yeryüzündeki halifesi olduğuna göre halifenin de önemli bir varlık
olması gerekir. Bu makama ulaşmış insan öyle yücelir ki bütün
âlemleri hissedebilir, beşeri ve maddi bağlardan sıyrılıp ilahi planda
bir çeşit varlık haline gelir.
Mesken-i canan mesken-i canan,
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm
Hacı Bayram-ı Veli’nin gönlü artık Allah’ın evi olmuştur. O,
ihsan mertebesine erişmiş, her an Allah’ı görür gibi kulluk etmenin
bilincine varmıştır. Bu durumda olan kişi sürekli beraber olduğu
Allah’ın istediği şekilde ahlaklanır dolayısıyla kalbi de Allah’ın evi
olur.
Bayramı imdi bayramım imdi
Bayram ederler yar ile şimdi
Hacı Bayram-ı Veli, bu ilahinin başından beri geçirmiş
olduğu tasavvufi tecrübelerini anlatmaktadır. Bu beyitte ise artık O,
sevgiliye yani Mevla’sına kavuşmuştur. İşte Allah’a kavuşmak, Hacı
Bayram-ı Veli’nin ifadesiyle büyük bir olaydır, büyük bir bayramdır.
Aynı kavuşmaya Mevlana Celaleddini Rumi,“Şeb-i Arus” adını
vermektedir. Allah’a âşık olan kişiye bu dünya içindeki sıkıntılar
kıymetsiz ve hafif gelir, stresten ve huzursuzluklardan kurtulur her
gününü bir bayram sevinci ile geçirir.
Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm.
Bu son beyitteiseHacı Bayram-ı Veli kendisini bu makama
eriştiren Yüce Allah’u Teâla’yahamdu sena ediyor. Tasavvufta en
yüce makam Allah’a vuslat makamdır.
Sonuç
Hacı Bayramı Veli, döneminin yüksek ilim merkezleri olan
medreselerde eğitim almış, hocalık yapmış ve talebe yetiştirmiş gönül
ehli bir âlim ve mutasavvıftır. Sahip olduğu ilmi ve ahlaki
olgunluğunun hal ve tutumlarındaki yansımaları ile hem halkın, hem
dönemin âlimlerinin hem de devlet adamlarının nazarında büyük
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takdir toplamıştır. Sadece İslam dininin yayılmasında değil, millet ve
devlet birliğinin perçinlenmesinde de olumlu bir rol üstlenmiştir.
Hacı Bayramı Veli, Anadolu’da halkın arasında Türkçe’nin
yaygınlık kazanması, Osmanlı Devletinin sağlam temeller üzerinde
kurulması ve halkın bir ve beraber olması için çok etkili olmuş adeta
ruhani bir koruyuculuk görevini üstlenmiştir. Denilebilir ki O, tekke
edebiyatında ismini altın harflerle yazdıran şahsiyetlerdendir.
Hacı Bayram Veli’nin tasavvuf felsefesini incelediğimizde,
günümüze kadar gelen her dört şiirinde de görüleceği gibi, onda çeşitli
tasavvufi tecrübeler yansıtılmaktadır. Şiirlerinde geçen, fakr, fena,
mahv, muhabbet, yanmak, Allah’ın adını anmak, dünyaya gönül
vermemek, kendini bilmek nura dayanmak gibi konular tasavvufun
ana temalarını oluşturmaktadır. Hacı Bayram Veli’nin günümüze
değin gelen kesin dört eseri ile ahlaki, dini, iktisadi ve siyasi açıdan
geniş ölçüde Osmanlı Devleti’ni etkilemiştir. Hacı Bayram-ı Veli
yazılı eser vermekten ziyade, ahlaklı insan yetiştirmeye önem
vermiştir.
Hacı Bayram Veli’nin şiirlerinde büyük bir felsefi derinlik
vardır. Nefsin olgunlaşmasına büyük önem veren Hacı Bayramı Veli,
şiirlerinde “ayrılık ve aşk acısının verdiği olgunluk, dert ve gam yüklü
olmak, kendini tanımak, ruh ile nefes arasındaki bağlantıyı kurma,
kavuşma, Müslümanın dünyaya karşı takınacağı müspet ve menfi tavır
ve fakr, Allah sevgisinin kalpteki tezahürü, tasavvufta seyr-ü sülükün
önemi, sufinin yaşadığı özel tecrübeler ile şatahat hallerinin
açıklandığında insanın başına açtığı sıkıntılar” gibi konuları dile
getirmektedir.

Ankara

Kaynakça
Kuran-ı Kerim, (2012). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,

Altınok, Baki Yaşa, (1995).Hacı Bayram Veli Bayramilik
Melamiler ve Melamilik, Oba Yayınevi, Ankara
Ayni, Mehmed Ali, (1343).Hacı Bayram Veli, Evkâf-ı
İslâmiyye Matbaası, İstanbul
Ayni, Mehmed Ali, (1343).Hacı Bayram Veli,Evkâf-ı
İslâmiyye Matbaası, İstanbul
Azamat, Nihat, “Hacı Bayram-ı Veli”, DİA, C.XIV, İstanbul,
ss.442-447.
Bayramoğlu, Fuat, (1983).Hacı Bayram-ı Veli, Yaşamı, Soyu,
Vakfı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

The Journal of Social Sciences Institute

Bayramoğlu, Fuat, (1983).Hacı Bayram-ı Veli, Yaşamı, Soyu,
Vakfı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara
Bursalı, Mehmet Tahir, (1341).Hacı Bayram-ı Veli, Orhan iye
Matbaası, İstanbul
Cebecioğlu, Ethem,(2002).Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf
Anlayışı, Altındağ Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara
Cebecioğlu,Ethem, (2002).Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf
Anlayışı,Altındağ Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara
------------- “Hacı Bayram Velî’ninHayatı”, Hacı Bayram Velî
Sempozyumu Bildirileri, 16 Kasım 1999, T.C. Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara.
Dündar, Mahmut, “Lisan-ı Kal ve Lisan-ı Hal ile Hacı
Bayram-ı Veli’nin Toplum Terbiyesi”, Uluslararası Hacı Bayramı
Veli Sempozyumu, Kalem Eğitim Akademi Deneği, 25-26 Mayıs 2016
Ankara,ss.277-290.
Güzel, Abdurrahman, “Hacı Bayram Velî’ninÜç İlahisinin
Tasvvufi Açıdan Açıklanması”, I. Hacı Bayram Velî Sempozyumu
Bildirileri, 8-9 Mart 1990, T.C. Ankara Valiliği-İl Kültür Müdürlüğü.
Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya-yıEbrar fi Şerhi Esmâr-ı
Esrâr, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü, no: 23072309.
Kılıç, Cevdet, (2006) “Hacı Bayramı Veli’de İnsanın
Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşma Süreci”,Tsavvuf İlmi ve Akademik
Araştırma Dergisi, Sayı:16,Ankara ss.41-63.
Mazıoğlu, Hasibe, “Hacı Bayram Velî’nin Şiirleri ve
mektupları”, I. Hacı Bayram Velî Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Mart
1990, T.C. Ankara Valiliği-İl Kültür Müdürlüğü.
Mecdi Efendi, Tercüme-ı Şakâyık-ı Nu ‘mâniye.
Mehmed Mecdi Efendi,(1269).Tercüme-ı Şakâyık-ı Nu
‘mâniye, Matbaa-ı Amire, İstanbul
Mehmed Mecdi Efendi, (1269).Tercüme-ı Şakâyık-ı Nu
‘mâniye, Matbaa-ı Amire, İstanbul
Münir Atalar, Şerh-i Rumûzat-ı Haci Bayram-ı Veli, 19701971
Okudan, Rifat, “Hacı Bayram Veli’nin Şiirinde Şehir
Metaforu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi,2012, c.II, Sayı:16,ss. 265-278.
Öney, Gönül, Ankara’da Türk Devri Yapıları, AÜDTCF
Yayınları, Ankara 1971.
Sarı Abdullah Efendi, (1288).Semeratu’l-Fuadfi’l-Mebdeîve’lMead, Matbaa-i Amire, İstanbul

63

64 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sarı,
Abdullah
Efendi,(1288).
Semeratu’l-Fuadfi’lMebdeîve’l-Mead, Matbaa-i Amire, İstanbul
Sümer, Ali, “Hacı Bayram Velî’nin Hayatı”, Hacı Bayram
Velî Sempozyumu Bildirileri, 16 Kasım 1999, T.C. Kültür Bakanlığı
Yayınları.
Vassaf, Hüseyin, Sefine-i Evliya-yı Ebrar fi Şerhi Esmâr-ı
Esrâr, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü, no:23072309.
Vicdani, Sadık, (1995).Tomar-ı Turuk-u Aliyye-Tarikatlar ve
Silsileleri,(haz. İrfan Gündüz), Enderun Kitabevi,İstanbul
Yılmaz, Hasan Kamil,(1990). Aziz Mahmud Hudayi ve
Celvetiyye Tarikatı, Erkam Yayınları, Ankara

The Journal of Social Sciences Institute

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
The Journal of Social Sciences Institute
Sayı/Issue:37 – Sayfa / Page:65-78
ISSN: 1302-6879 VAN/TURKEY

Makale Bilgisi / Article Info
Geliş/Received: 01.11.2017 Kabul/Accepted: 09.12.2017
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ,
FİNANSAL KALKINMA VE KARBONDİOKSİT SALINIM
İLİŞKİSİ1
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH,
ENERGY CONSUMPTION, FINANCIAL DEVELOPMENT AND
CO2 EMISSIONS IN TURKEY
Doç. Dr. M. Akif ARVAS
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
aarvas@yyu.edu.tr
Doç. Dr. Zafer KANBEROĞLU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
zkanberoglu@yyu.edu.tr
Arş. Gör. Mustafa TÜRKMENOĞLU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
mustafaturkmenoglu@yyu.edu.tr
Öz

Mal ve hizmet miktarı artışından kaynaklı ekonomik büyüme
kavramında her dönem farklı bir aktör öncül olmuştur. Enerji, her dönem
farklı bir türüyle büyümeyi pozitif etkilerken, finansal kalkınma özellikle
1980 sonrası dönemde büyümeye önemli katkılarda bulunmuştur.
Büyümeden kalkınmaya giden süreçte önemli faktörlerden biride çevre
olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda günümüzde pozitif etkileşimde olan
büyüme, enerji tüketimi, finansal kalkınma ve karbondioksit(CO 2) salınım
1

Bu çalışma ENSCON 2017, Uluslararası Enerji, Büyüme ve Güvenlik Kongresinde sunulan
bildiriden makaleye dönüştürülmüştür.
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ilişkisi tüm ekonomilerinin temel tartışma konularından biri olmuştur. Söz
konusu değişkenlere ilişkin teorik ve ampirik çalışmalar farklı sonuçlar
ortaya koymaktadır. Bu durum çalışmanın uygulama alanını kapsayan
Türkiye içinde geçerlidir. Bu çalışmada ekonomik büyüme, enerji tüketimi,
finansal kalkınma ve karbondioksit salınımı arasındaki ilişki 1980-2015
dönemi alınarak ARDL yöntemi yardımıyla Türkiye örneğinde analiz
edilmiştir. Analiz bulgularına göre enerji tüketiminin, finansal kalkınma ve
karbondioksit salınımını pozitif etkilediği, ekonomik büyümeyi ise negatif
etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma bulgularına göre Çevresel Kuznets
Eğrisi hipotezinin Türkiye ekonomisi için geçerli olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Büyüme, Enerji Tüketimi, Finansal Kalkınma,
CO2 Salınımı

Abstract

In the concept of economic growth stemming from an increase in
the quantity of goods and services has always been a different actor. While
energy has contributed to a different kind of growth in each period, financial
development has made important contributions, particularly in the post-1980
period. In the process from growth to development, the impact of growth on
environment has also an undeniable prescription. In this context, the
relationship between growth, energy consumption, financial development,
and carbon dioxide(CO2) emissions, all of which are now linked to each other
as rings of a chain, is one of the main controversial issues of contemporary
economics. Theoretical and empirical studies show that the relationships
between variables are differentiated. This case is valid for Turkey, which is
covered for the empirical analysis of this study. Especially, the relationship
between the variables of interest which became important with the financial
liberalization after 1980, which is known as the second globalization phase,
will be analyzed with the help of ARDL method for the case of Turkey with
1980-2015 annual data set. According to the findings, energy consumption
and financial development were found to be positively effective on CO2
emissions, negatively on economic growth. Inconclusion, Environmental
Kuznets Curvehy pothesis is supported for the Turkish Case.
Keywords: Growth, Energy Consumption, Financial Development,
CO2Emissions

Giriş
Son otuz yılın temel tartışma konularından biri ekonomik
büyümenin çevresel yansımalarına ilişkindir. Bu bağlamda büyümeyi
artıran enerji tüketimi ve finansal gelişmenin çevre üzerine etkisi
yazında önemli bir yer tutmaktadır. Büyüme-çevre ilişkisi konusunda
önemli enstrümanlar arasında Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi ve
Kyoto Protokolü yer almaktadır.
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi, CO2emisyonunun belli bir
gelir veya gelişmişlik düzeyine kadar gelir artışıyla artacağını (ölçek
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etkisi), sonra yapısal ve teknolojik etkiyle gelir veya gelişmişlik
arttıkça CO2 ‘nin azalacağını ifade eden hipotezdir. Bu hipoteze göre
belli bir eşik değere kadar ekonomik büyümenin çevreye zarar
verebileceği ama söz konusu eşikten sonra çevreye verilen zararın
azalacağı kabul edilmektedir.
Büyüme-çevre ilişkisi konusunda diğer önemli bir unsur Kyoto
Protokolü’dür. Kyoto Protokolü Birleşmiş Milletler tarafından
hazırlanan küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi
sağlamaya yönelik bir sözleşmedir. 181 ülkenin imzalamış olduğu
Kyoto Protokolü ile CO2 ve sera etkisine neden olan gazların
(karbondioksit, metan, nitröz oksit, kükürt heksaflör, HFC ve PFC)
salınımının ortalama %5 azaltılması amaçlanmaktadır.
Günümüzde çevreye ilişkin bu tartışmalar ulusal ve uluslararası
politika tartışmalarının merkezindedir. Bu bağlamda çevresel
problemler politik ve ekonomik seçimlerin bir parçası olmuştur.
Uluslararası gidişat pek çok ülkede CO2 salınımındaki artışa paralel
ekonomik büyüme, finansal kalkınma ve enerji tüketiminde artışta
ısrar edildiğini göstermektedir. Bu sebeple ekonomik büyüme,
finansal gelişme ve çevresel bozulmaya ilişkisi son yıllarda çeşitli
çalışmalarda incelenmiştir(Ayeche vd.2016).
Bu çalışmada Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin dünya
ekonomilerinde geçerliliği ve Kyoto Protokolü sözleşmesi gereği sera
gazı salınım etkisi azaltılmasına ilişkin durumu Türkiye örneğinde
analiz edilmektedir. Bu kapsamda çevresel duyarlılığın bir ölçütü
olarak anılan CO2 salınımı üzerinde ekonomik büyüme, enerji
tüketimi ve finansal kalkınmanın etkisi incelenmeye çalışılacaktır.
Literatür Taraması
Literatürde ekonomik büyüme, enerji tüketimi, finansal
kalkınma ve CO2 salınım ilişkisinin incelendiği çalışmalarda genel
olarak ikili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında ise
dört değişkenin etkileşimin esas alındığı araştırmalara yer
verilmektedir.
Jaliland Feridun (2011) finansal kalkınma, ekonomik büyüme
ve enerji tüketiminin çevresel kirlilik üzerine etkisini Çin örneğinde
incelemişlerdir. Çalışma, ARDL yöntemiyle1953-2006 dönemini
analiz etmektedir. Çalışma bulguları finansal gelişmenin çevreyi
tehdit edici bir boyutunun olmadığını ortaya koymaktadır.
Shahbaz vd. (2013) ekonomik büyüme, enerji tüketimi, finansal
kalkınma ve CO2salınımı arasındaki ilişkiyi Endonezya örneğinde
incelemiştir. Çalışma, ARDL yöntemi ve IAA (Innovative accounting
aproach) yaklaşımıyla 1975-2011 dönemini analiz etmiştir. Çalışma
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bulguları ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin CO2 salınımını
artırdığını ve finansal kalkınmanın CO2 salınımının granger nedeni
olduğunu tespit etmiştir.
Ayeche vd. (2016) ekonomik büyüme, finansal kalkınma ve
CO2 salınımı arasındaki ilişkiyi Avrupa ülkeleri örneğinde
incelemiştir. Çalışma, panel veri GLM (General linear model)
yöntemini 1985-2014 dönemi için kullanmıştır. Çalışma bulguları
ekonomik büyüme-finansal kalkınma ve ekonomik büyüme- CO2
salınımı arasında çift yönlü nedensellik tespit etmiştir.
Omri vd. (2015) finansal kalkınma, CO2 salınımı ve ekonomik
büyüme ilişkisini 12 Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi örneğinde
incelemiştir. Çalışma panel veri yöntemini 1990-2011 dönemi için
kullanmıştır. Çalışma bulguları CO2 salınımı ve ekonomik büyüme
arasında iki yönlü nedensellik olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca
söz konusu ülkelerde Çevresel Kuznets Eğrisinin varlığı tespit
edilmiştir.
Sehrawat vd. (2015) finansal kalkınma, ekonomik büyüme,
enerji tüketiminin çevresel bozulma üzerine etkisini Hindistan
örneğinde incelemiş. Çalışmada 1971-2011 dönemi ele alınmış ve
ARDL sınır testi kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre değişkenler
arasında uzun dönemli ilişki olduğu ve Hindistan’da finansal
kalkınmanın çevresel bozulmayı artırdığı tespit edilmiştir.
Öztürk ve Acaravcı (2013) enerji, büyüme, finansal kalkınma ve
CO2emisyonu arasındaki ilişkiyi Türkiye örneğinde incelemiştir.
Çalışmada 1960-2007 dönemi ele alınmış ve ARDL yöntemi
kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre finansal kalkınma değişkenin
CO2 salınımı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu
sonuç aynı zamanda Türkiye Çevresel Kuznet Eğrisi hipotezinin
geçerliliğini desteklemektedir.
Al-mulali ve Sab (2012) enerji tüketimi, ekonomik büyüme,
finansal kalkınma ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi sahra altı Afrika
ülkeleri örneğinde incelemiştir. Çalışmada Granger Nedensellik
analizi yapılmış ve çalışma bulgularına göre enerji tüketimi ekonomik
büyüme ve finansal kalkınma üzerinde olumlu etkide bulunurken,
çevre kirliliği üzerinde olumsuz etki yaparak çevrenin bozulmasına
neden olduğu tespit edilmiştir.
Dritsaki ve Dritsaki (2014) CO2 salınımı, enerji tüketimi,
finansal kalkınma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Yunanistan
örneğinde incelenmiştir. Çalışmada 1960-2009 dönemi ele alınmış ve
VECM nedensellik analizi kullanılmıştır. Çalışma bulguları kısa ve
uzun dönemde enerji tüketimi ile CO2 arasında ve ekonomik büyüme
ile enerji tüketimi arasında tek yönlü nedensellik olduğunu ortaya
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koymuştur. Diğer taraftan, ekonomik büyüme ile finansal kalkınmanın
CO2 salınımı üzerinde etkisinin düşük düzeyde olduğu tespit
edilmiştir.
Veri Seti ve Metedoloji
Bu çalışmada Türkiye Ekonomisi ’ne ait 1980-2015 arası yıllık
veriler kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda değişkenlere ait tanımlayıcı
özet istatistikler yer almaktadır. Tüm verilere OECD’nin resmi
istatistik portalından ulaşılmıştır.
Tablo1.Tanımlayıcı İstatistikler
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Sum
SumSq. Dev.
Observations

lnCO2
0.010195
0.012866
0.037601
-0.052146
0.021439
-0.722927
3.174455
3.093024
0.212990
0.356829
0.015628
35

lnY
4.009614
3.974309
4.386118
3.661906
0.195444
0.270973
2.349031
1.046303
0.592650
140.3365
1.298745
35

lnE
0.009601
0.012645
0.038453
-0.040419
0.017126
-0.638462
3.392163
2.602141
0.272240
0.336020
0.009972
35

lnF
0.022004
0.030541
0.109801
-0.184750
0.059648
-1.314877
5.337988
8.05678
0.12000
0.770129
0.120966
35

Ekonometrik denklemin genel şekli şu şekilde tanımlanmıştır:
CO2t  f ( Et , Yt , Ft )
Tüm değişkenlerin logaritması alındıktan sonra model:
ln CO2t 
 0  E ln Et  Y ln Y  F ln F  i
(2)
halini almıştır. Burada CO2t kişi başına karbondioksit salınım
miktarını; Et kişi başına enerji tüketimini; Yt ekonomik büyümeyi
ifade eden kişi başına reel geliri ve son olarak Ft ise reel yurtiçi
kredilerin kişi başına özel sektör kredilerine oranı ile elde edilen bir
finansal gelişme göstergesini temsil etmektedir. Son olarak  ise
ortalaması sıfır, sabit varyanslı ve normal dağılıma sahip olan hata
terimini ifade etmektedir. Modele göre, enerji tüketimindeki bir artışın
karbondioksit salınımını artıracağı   0 , ayrıca yüksek ekonomik
büyümenin yüksek CO2 salınımlarına yol açacağı varsayılmıştır   0 .
Finansal sektördeki gelişmelerin endüstrilerde bir canlanmaya yol
i

E

Y

69

70 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

açacağı dikkate alındığında, bu gösterge değerindeki bir artışın yine
bağımlı değişken üzerinde pozitif bir etkiye yol açacağı modelin diğer
bir varsayımıdır.
Zivot Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi
Zivot ve Andrews (1992), Perron (1989)’un dışsal kırılma
noktası varsayımını eleştirerek, alternatif hipotez altında trend
fonksiyonunda tahmini bir kırılmaya izin veren yeni bir birim kök test
prosedürü geliştirmiştir (Zivot ve Andrews, 1992). Kırılma tarihi
belirlendikten sonra, hesaplanan t istatistiği, Zivot ve Andrews
(1992)’un hesaplamış olduğu kritik değerinden küçükse birim kökün
olduğunu ifade eden temel hipotez kabul edilmektedir (Tıraşoğlu,
2014).
k

xt  a  axt 1  bt  cDU t   d j xt  j   t
j 1

(3)

k

xt  b  bxt 1  ct  bDTt   d j xt  j   t
j 1

(4)

k

xt  c  cxt 1  ct  dDU t  dDTt   d j xt  j   t
j 1

(5)
Bu denklemlerde DUt kukla değişkeni göstermekte ve zaman
kırılmasıyla birlikte her noktada ortaya çıkan ortalamadan sapmayı
ifade etmektedir. Diğer trend kukla değişkenler ise DT t ile
gösterilmiştir:
1....eğer t  TB
t  TB....eğer t  TB
DU t 
ve
DU t 
0....eğer t  TB
0....eğer t  TB
ARDL (Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif ) Modeli
Zivot-Andrews birim kök testi ile serilerin durağanlık özellikleri
sağlandıktan sonra Pesaran ve diğ. tarafından geliştirilen ARDL sınır
testi yaklaşımı ile değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme
ilişkisinin var olup olmadığı araştırılmıştır. ARDL sınır testi
yaklaşımı, Türkiye örneğinde olduğu gibi, veri setinin küçük olması
durumunda etkin ve tutarlı ampirik sonuçlar üretmektedir. ARDL
modelinin kısıtsız hata düzeltme versiyonu olan tahmin edilecek
modelleri şu şekilde konfigüre edilmiştir:
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 ln Ct 
1   DUM DUM  C ln Ct 1   E ln Et 1  Y ln Yt 1   F ln Ft 1 
p

q

r

s

  i  ln Ct i    j  ln Et  j    k  ln Yt k   l  ln Ft l  t

k 0l 0
i 1 j 0 

(6)

 ln Et 
1   DUM DUM  C ln Ct 1   E ln Et 1  Y ln Yt 1   F ln Ft 1 
p

q

r

s

  i  ln Et i    j  ln Ct  j   k  ln Yt k   l  ln Ft l  t

i 1 j 0 
k 0l 0

(7)

 ln Yt 1   DUM DUM  C ln Ct 1   E ln Et 1  Y ln Yt 1   F ln Ft 1 
p

q

r

s

  i  ln Yt i    j  ln Ct  j   k  ln Et k   l  ln Ft l  t

k 0 l 0
i 1 j 0 

(8)

 ln Ft 
1   DUM DUM  C ln Ct 1   E ln Et 1  Y ln Yt 1   F ln Ft 1 
p

q

r

s

   i  ln Ft i    j  ln Ct  j    k  ln Et  k    l  ln Yt l  t

i 1 j 0 
k 0 l 0

(9)
Modellerde, delta (  ) birinci dereceden fark alma operatörünü
ve  ise hata terimlerini ifade etmektedir. Modellerdeki en uygun
gecikme uzunlukları, en düşük Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre
seçilmiştir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı
Pesaran tarafından geliştirilen şu hipotezlere dayanmaktadır:
H 0 : 


0 değişkenler arasında eşbütünleşme yok
C
Y
F
t

(10)
H A : C  Y   F  0 değişkenler arasında eşbütünleşme var
(11)
Pesaran ve diğ. asimptotik kritik üst sınır ve kritik alt sınır
değerlerini geliştirerek seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup
olmadığını bu kritik değerlere bakarak karar verileceğini ifade
etmişlerdir. Eğer hesaplanan F istatistiği kritik üst sınır değerinden
büyükse o zaman seriler arasında uzun dönemli eşbütünleşme
ilişkisinin var olduğu, kritik alt sınır değerinden küçük olması
durumunda eşbütünleşmenin olmadığı, eğer her iki kritik değer
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aralığında çıkarsa ilişkinin varlığını konusunda kararsız kalınacağı
sonucu çıkarılmaktadır.
Kısacası bu çalışmada, verilerin durağanlık düzeylerinin
belirlenmesinden sonra gecikme uzunluklarının tespit edilerek uygun
ARDL modelinin bulunması, F-testi ile eş bütünleşme ilişkisine karar
verilmesi ve sonrasında da uzun ve kısa dönem ilişkilerin bulunması
şeklinde bir yöntem izlenmiştir. Literatüre uygun olarak bu çalışmada
da önce serilerin durağanlık düzeyleri incelenmiş, ardından tüm
değişkenlerin aynı bütünleşme düzeyine sahip olup olmadığı test
edilmiş ve buna göre kullanılacak eş bütünleşme testine karar
verilerek kurulan modeller tahmin edilmiştir.
Ekonometrik Bulgular
ARDL modelinin tahmin işleminden önce serilerin durağan
olup olmadıkları Zivot-Andrews testi ile sınanmış ve sonuçlar
aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Buna göre sadece gelir değişkeni
düzey değerde durağanken I(0), diğer değişkenlerin ancak birinci
dereceden farkları alındıktan sonra durağanlaştıkları I(1) görülmüştür.
Ayrıca serilerdeki yapısal kırılmanın meydana geldiği yıllar da tabloda
yer almaktadır.
Tablo 2. Zivot-Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi
Değişken Adı

lnCt
lnYt
lnEt

Düzey
değerde
t-stat

Time
break
1988
1998

-2.839(2)
6.402(1)*
-4.015(4) 2001

Birinci
Alınmış
t-stat
-6.422(4)

Farkı
Time
break
2009

2003
6.491(4)*
lnFt
-2.181(2) 2005
2004
6.486(2)*
Not: Gecikme sayıları parantez içinde gösterilmiştir.
*%1 düzeyinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir
Değişkenler arasındaki uzun dönemli eş-bütünleşme ilişkisini
saptamak üzere ARDL sınır testi yaklaşımı esnek olmasından dolayı
tercih edilmiştir. Bu yaklaşıma göre serilerin aynı bütünleşme
derecesinde bütünleşik olmaları gerekmiyor. Gecikme uzunluğu
minimum AIC değeri baz alınarak 4 olarak seçilmiştir. Sonraki
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adımda
ise
değişkenler
arasındaki
dönemli
ilişkinin
varlığını
adımda ise
uzunuzun
dönemli
ilişkinin
varlığını
adımda
ise değişkenler
değişkenlerarasındaki
arasındaki
uzun
dönemli
ilişkinin
varlığını
saptamak
için
F
istatistikleri
hesaplanmıştır.
Tablo
3’teki
sonuçlara
saptamak için
hesaplanmıştır.
TabloTablo
3’teki 3’teki
sonuçlara
saptamak
içinF Fistatistikleri
istatistikleri
hesaplanmıştır.
sonuçlara
göre
hesaplanan
istatistikleri
önem
derecesinde
üst
kritik
tablo
göre hesaplanan
%1 %1
önem
derecesinde
üst kritik
göre
hesaplananF F
Fistatistikleri
istatistikleri
%1
önem
derecesinde
üst tablo
kritik tablo
değerinden
büyük
çıktığı
için
değişkenler
arasında
4
değerinden büyük
arasında
4 adet4 adet
değerinden
büyük çıktığı
çıktığıiçiniçindeğişkenler
değişkenler
arasında
adet
eşbütünleşme
vektörünün
olduğu
sonucuna
ulaşılmıştır.
Serilerde
eşbütünleşme vektörünün
sonucuna
ulaşılmıştır.
Serilerde
eşbütünleşme
vektörününolduğu
olduğu
sonucuna
ulaşılmıştır.
Serilerde
yapısal
kırılmanın
yaşandığı
yıllar
sırasıyla
2003
yapısal kırılmanın
yıllar
sırasıyla
2009,2009,
1998, 1998,
2003 ve
yapısal
kırılmanınyaşandığı
yaşandığı
yıllar
sırasıyla
2009,
1998,
2003 ve
ve
2004’tür.
2004’tür.
2004’tür.
Tablo
ARDL
Eşbütünleşme
Sonuçları
Tablo
Eşbütünleşme
TestTest
Sonuçları
Tablo3.3.
3.ARDL
ARDL
Eşbütünleşme
Test
Sonuçları
SınırTesti
SınırTesti
SınırTesti

TanısalTestler
TanısalTestler
TanısalTestler

Optim
Optim
Optim
al al
al
TahminEdilmiş
Yapısa F- FTahminEdilmiş
TahminEdilmiş
Yapısa
FGecik Yapısa
Gecik
Gecik lKırıl
Modeller
lKırılİstatist
İstatist
Modeller
Modeller
lKırıl
İstatist
meUzu
meUzu
meUzu ma ma iği iği
ma
iği
nluğu
nluğu
nluğu

 2 RESET 2 SERIAL
2

 RESET
 SERIAL
RESET SERIAL
 ARCH
 ARCH
ARCH

 22 NORMAL
2
 2 NORMAL
 NORMAL

2

2

2

2

2

2,3,3,2 2009
2009 14.410
14.410 0.159 0.159 1.640 1.6400.463 0.315
0.463
2,3,3,2
2009
14.410
0.159
1.640
0.463
F
,, F)
FCC (((CC
C ///EE
E, Y,, Y
Y, F)
F) 2,3,3,2
*
* *

0.315
0.315

1.368
0.226
1.368

0.226
0.226

1.062
1.702
1.062

1.702
1.702

2.538
0.046
2.538

0.046
0.046

FY (Y / C , E , F )
(Y / C , E , F )
FY
Y (Y / C , E , F )

FE ( E / C , F , Y )
(E / C, F , Y )
FE
E (E / C, F , Y )

FF ( F / C , E , Y )
(F / C, E, Y )
FF
F (F / C, E, Y )

4,4,4,4 1998
1998 275.41
275.41 1.565 1.565 0.078 0.0781.368
4,4,4,4
4,4,4,4
1998
275.41
1.565
0.078
9* 9*
9*
2,0,0,0 2003
2003 22.117
22.117 0.626 0.626 1.889 1.8891.062
2,0,0,0
2,0,0,0
2003
22.117
0.626
1.889
* *
*
4,3,4,1
2004
12.095
0.475
0.567
4,3,4,1
4,3,4,1 2004
2004 12.095
12.095 0.475 0.475 0.567 0.5672.538
* *
*

KritikDeğerler
(T=36)
KritikDeğerler
(T=36)
KritikDeğerler
(T=36)
Önemlilikdereces
Alt
SınırDeğeri ÜstSınırDeğeri
ÜstSınırDeğeri
Önemlilikdereces
Alt
SınırDeğeri
Önemlilikdereces
Alt SınırDeğeri
ÜstSınırDeğeri
i
I(0)
I(0)I(0)
I(1) I(1)
i
I(1)
%1
3.42
3.42
4.84 4.84
%1
3.42
4.84
%5
2.45
2.45
3.63 3.63
%5
2.45
3.63
%10
2.01
%10
2.01
3.10 3.10
%10
2.01
3.10
Not:
%1istatistiksel
istatistiksel
anlamlık
düzeyini
etmektedir.
Not: *** %1
anlamlık
düzeyini
ifadeifade
etmektedir.
Not:
%1 istatistiksel
anlamlık
düzeyini
ifade
etmektedir.

Değişkenler
arasında
uzun
dönemli
bir
Değişkenler
dönemli
bir ilişkinin
varlığı varlığı
Değişkenler arasında
arasındauzun
uzun
dönemli
bir ilişkinin
ilişkinin
varlığı
saptandıktan
sonra,
bir
sonraki
adımda
ekonomik
büyümenin,
saptandıktan sonra,
sonraki
adımda
ekonomik
büyümenin,
enerji enerji
saptandıktan
sonra,birbir
sonraki
adımda
ekonomik
büyümenin,
enerji
tüketiminin
finansal
gelişmenin
salınımı
üzerine
marjinal
2 salınımı
tüketiminin veve
CO2CO
salınımı
üzerine
marjinal
tüketiminin
vefinansal
finansalgelişmenin
gelişmenin
CO
üzerine
marjinal
2
etkileri
hesaplanmıştır.
Tablo
4’teki
sonuçlara
göre enerji
enerji
tüketiminin
etkileri hesaplanmıştır.
Tablo
4’teki
sonuçlara
göre enerji
tüketiminin
etkileri
hesaplanmıştır.
Tablo
4’teki
sonuçlara
göre
tüketiminin
CO
salınımı
üzerine
pozitif
istatistiksel
anlamlı
bir
CO222 salınımı
ve ve
istatistiksel
olarakolarak
anlamlı
bir etkisi
salınımıüzerine
üzerinepozitif
pozitif
ve
istatistiksel
olarak
anlamlı
bir etkisi
etkisi
vardır.
Buna
göre
enerji
tüketimindeki
bir
artış
enerji
kullanımından
vardır. Buna
tüketimindeki
bir artış
enerjienerji
kullanımından
vardır.
Bunagöre
göreenerji
enerji
tüketimindeki
bir artış
kullanımından
kaynaklı
kirleticifaktörlerin
faktörlerin
artmasına
yol açmaktadır.
açmaktadır.
Yani diğer
diğer
kaynaklı kirletici
artmasına
yol açmaktadır.
Yani diğer
kaynaklı
kirletici
faktörlerin
artmasına
yol
Yani
faktörler
sabitken,
enerji
tüketimindeki
yüzde
1’lik
bir
artış
CO
2’yi
faktörler sabitken,
tüketimindeki
yüzdeyüzde
1’lik 1’lik
bir artış
faktörler
sabitken,enerji
enerji
tüketimindeki
bir CO
artış
2’yiCO 2’yi
yüzde
0.843
oranında
artırmaktadır.
CO
ile
büyüme
arasındaki
2
yüzde 0.843
CO2 CO
ile2 büyüme
arasındaki
yüzde
0.843 oranında
oranındaartırmaktadır.
artırmaktadır.
ile büyüme
arasındaki
katsayı
beklentininaksine
aksine
negatif
çıkmıştır.
Elde
edilen
sonuca
göre
katsayı beklentinin
negatif
çıkmıştır.
Elde Elde
edilenedilen
sonucasonuca
göre göre
katsayı
beklentinin
aksine
negatif
çıkmıştır.
büyümede
meydanagelen
gelen
%1’lik
bir
artış
CO
%
2 miktarını
büyümede meydana
%1’lik
bir bir
artış artış
CO2 CO
miktarını
% 0.061
büyümede
meydana
gelen
%1’lik
% 0.061
0.061
2 miktarını
birim
düşürmektedir.
Büyümeyle
doğru
orantılı
olan
finansal
birim düşürmektedir.
Büyümeyle
doğru
orantılı
olan finansal
gelişmegelişme
birim
düşürmektedir.
Büyümeyle
doğru
orantılı
olan finansal
gelişme
değişkeni
ile
CO
arasındaki
büyüme
değişkeninin
2 değişkeni
değişkeni ile
arasındaki
ilişki,ilişki,
büyüme
değişkeninin
değişkeni
ileCO
CO
arasındaki
ilişki,
büyüme
değişkeninin
2 değişkeni
2 değişkeni
aksine,
pozitif
ve
istatistikî
olarak
anlamlı
bulunmuştur.
Teorik
aksine, pozitif
olarak
anlamlı
bulunmuştur.
Teorik Teorik
aksine,
pozitif veveistatistikî
istatistikî
olarak
anlamlı
bulunmuştur.
gerekçelerle,
finansal
gelişme
ile
kirlilik
arasındaki
doğrusal
olmayan
gerekçelerle, finansal
gelişme
ile kirlilik
arasındaki
doğrusal
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gerekçelerle,
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doğrusal
olmayan
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ilişkiyi ortaya koymak amacıyla modellere finansal gelişme
değişkeninin karesi alınmıştır. Buna göre doğrusal olmayan finansal
gelişme değişkenin katsayısı istatistiki olarak anlamsız ve beklenen
işareti negatif çıkmıştır. Bu durum ters U-şeklinde bir ilişkinin
olduğunu göstermektedir (inverted U-shaped). Yani başlangıçta
finansal gelişme ile CO2 değişkeni arasındaki pozitif ilişki zamanla
finans piyasalarının olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte iki değişken
arasındaki ilişkinin tersine döndüğü söylenebilir.
Tablo 4. Uzun ve Kısa Dönem Analiz Sonuçları (Bağımlı
değişken=lnCt)
Değişkenler
UzunDönemAnaliz
Sabit

ln Et
ln Yt

ln Ft
ln Ft 2

KısaDönemAnaliz
Sabit

ln Et
ln Yt

ln Ft
ln Ft 2

ECM t 1

Katsayı

t-istatistiği

Katsayı

tistatistiğ
i

0.247*
0.843*

5.685
7.610

0.080*
1.311*

2.924
-3.030

-0.061*
0.023*
----

-5.750
3.207
----

-0.020*
----0.162

-3.030
----0.775

0.227*
0.928*

4.046
6.833

0.097*
1.152*

2.566
8.237

-0.056*
0.239*
----0.319***

-4.086
2.850
----1.846

-0.244**
----0.154
-0.385***

-2.595
----0.568
-1.765

F  stat

0.947
26.842*

KısaDönemTanısalT
estler
Testler

F-istatistiği

Prob. Değeri

F-istatistiği

1.544

0.224

1.679

Prob.
Değeri
0.189

0.545

0.856

1.199

0.336

0.698

0.567

1.558

0.224

R2

 ARCH
2

 WHITE
2

 RAMSEY
2

0.864
33.105*

Not: *,** ve ***, sırasıyla, %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlık düzeylerini ifade
etmektedir.

Kısa dönem analiz sonuçlarına göre ise, enerji ve finansal
gelişme CO2 salınımı üzerine pozitif etkiye sahipken, ekonomik
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büyüme negatif etkiye sahiptir. Sonuçlara göre enerji tüketimi, CO2
artışı üzerine en büyük etkiye sahiptir. Ayrıca, hata teriminin bir
gecikmeli değerinin (ECMt-1) katsayısının -0.319 (-0.385) %10
düzeyinde istatistiksel anlamlılığa sahip olması ve negatif işaret
taşıması, CO2, enerji tüketimi, finansal gelişme ve ekonomik büyüme
arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu yönündeki çalışma ön
savını desteklemektedir. Bu sonuca göre, herhangi bir içsel ya da
dışsal şok durumunda CO2 salınımında meydana gelen değişimlerin
uzun dönemde her sene ortalama olarak %31 (%38) oranında
düzeltildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer deyişle, yaklaşık 3 yıl
gibi bir sürede kısa dönemli sapmalar tekrar uzun dönem dengesine
gelmektedir.
Tahmin edilmiş modellere ilişkin tanısal testler Tablo 4’te yer
almaktadır. Test sonuçlarına göre (F-istatistiklerine ait anlamsız prob
değerleri), kısa dönem model tahmin sonuçlarında; otoregresif koşullu
değişen varyans (ARCH testi), White değişen varyans sorunlarının
olmadığını ve kısa dönem model kurulumlarında spesifikasyon
hatalarının bulunmadığını göstermektedir (Ramsey testi).
Sonuç
Bu çalışmada ekonomik büyüme, enerji tüketimi, finansal
gelişme ve CO2 salınım ilişkisi Türkiye örneğinde incelenmiştir.
Çalışmanın ekonometrik bulguları iki dönem halinde ortaya
konmaktadır. Uzun dönem analiz sonuçlarına göre enerji tüketiminin,
CO2 salınımı üzerine pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi
olduğu tespit edilmiştir. Yani enerji tüketimindeki bir artış, enerji
kullanımından kaynaklı kirletici faktörlerin artmasına yol açmaktadır.
CO2 salınımı ile büyüme arasında ise negatif yönlü ilişki tespit
edilmiştir. Bu durumun Türkiye’nin 2009 yılında Koyoto Protokolü
gibi uluslararası çevre anlaşmalarına muhatap olması nedeniyle CO2
salınım miktarlarını düşürmüş olmasından veya daha temiz enerji
kaynaklarının kullanılmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Finansal gelişme ile CO2 salınımı arasındaki ilişki iki yönlü
bulunmuştur. Finansal gelişme ile CO2 salınımı arasındaki ilişkinin
pozitif ve istatistikî olarak anlamlı bulunması, bankaların firmalara
sağladığı kredilerin temiz enerji kullanımı yerine sadece kar
maksimizasyon odaklı kullanımından veya firmaların rekabetinin
çevre kirliliğine yol açmış olabileceğinden kaynaklandığı tahmin
edilmektedir. Finansal gelişme ile CO2 salınımı arasındaki ilişkinin
negatif ve istatistikî olarak anlamsız olduğu durum ise finans
sektörünün yeni enerji kaynaklarının, etkin enerji yöntemlerinin veya
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yenilenebilir enerji üretimi potansiyelini artıracak şekilde fonları
kullandırmasının neden olduğu söylenebilir.
Çalışmanın kısa dönem analiz sonuçları, enerji tüketimi ve
finansal gelişme CO2 salınımı üzerine pozitif, ekonomik büyüme
üzerinde negatif etkiye sahip olduğu uzun dönemli bir ilişkinin var
olduğu yönündeki çalışma ön savını desteklemektedir. Bu sonuca
göre, herhangi bir içsel ya da dışsal şok durumunda CO2 salınımında
meydana gelen değişimlerin uzun dönemde her yıl ortalama %31
(%38) oranında düzeltildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer deyişle,
yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede kısa dönemli sapmalar tekrar uzun
dönem dengesine gelmektedir. Çalışmanın uzun ve kısa dönem
sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde Çevresel Kuznets Eğrisi
hipotezinin Türkiye için geçerli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
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Öz

Hastanelerin önemli girdilerinden olan sağlık çalışanlarını etkileyen,
işgücü performanslarında değişikliklere sebep olan önemli faktörler arasında
stres yer almaktadır. İşletmelerin başarısının doğrudan bağlı olduğu insan
kaynaklarının performansı üzerinde stresin yarattığı olumsuz etkileri ortadan
kaldırmak; stres nedenlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması ile
mümkün olabilecektir. Bu çalışma ile hastanelerde örgütsel strese neden olan
faktörler ele alınarak, bunların sağlık çalışanlarının işgücü performansı
üzerine etkilerinin incelenmesi ve çözüm yollarının araştırılması
amaçlanmıştır.
Çalışmamda sağlık çalışanlarında iş stresi ve etkilerini, sağlık
hizmetlerine yansımalarını araştırmak ve buna yönelik çözüm önerileri
getirmek amaçlanmıştır. Araştırma Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil servisinde çalışan sağlık personelinin çalışma birimlerinde gözlem,
görüşme ve anket uygulanması yöntemleriyle yapılmıştır. Bu yöntemlerle
hastanede çalışan personelin stres nedenleri araştırılmış çözüm yolları
araştırılmıştır.
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Yönetimi, İş Stresi, Stres nedenleri.

Abstract

Stress is the major factors that cause to affect and change
performance of the health workers which are important inputs of the
hospitals. Is directly connected to the success of businesses on the
performance of human resources to eliminate the harmful effects of stress,
stress causes and finding solutions will be possible. In this study, the factors
that cause stress by taking organizational hospitals, they examine the effects
on the performance of health workers and the labor force to investigate
solutions.
In my work, work stress and the effects of health care workers,
health care and the implications for research aimed to propose solutions.
Research, Van Regional Education and Research Hospital Emergency rooms
health care staff working in units of observation, interview and questionnaire
methods of implementation were made. This means the staff working in the
hospital investigated the causes of stress and ways of solution.
Keywords: Stress, Stress Management, Stress Management in
Hospitals, Job Stress, Stress causes

Giriş
Stres insanın yaşantısını ve çalışma hayatını olumsuz
etkileyen bir durumdur. Özellikle son yıllarda işletmeler bu durumu
ve, çalışanlar arasında stresi azaltmaya yönelik işletme içinde
programlar hazırlamaktadır. Stres iş hayatı üzerinde kaliteyi düşürücü,
çalışanın performansını etkileyen ve çalışan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açan bir durumdur. Bu da işletmelerin en önemli
girdilerinden ve büyük maliyetleri olan insan kaynaklarından yeterince
verim alamamasına yol açar. Diğer sektörlerde hata geriye
döndürülebilirken, sağlık sektöründe en küçük bir hata insan hayatına
neden olabilmektedir. Bu nedenle sağlık çok önemli bir alan olup
çalışanına insan hayatı gibi çok önemli ve ağır bir sorumluluk
yüklemektedir. Bu çalışmada bu sorumluluğun getirdiği baskı, çalışma
koşulları ve bu koşulların oluşturduğu stres kavramı incelenmiştir.
Sağlık teşkilatında çalışanlarının mesleki ve organizasyon ile ilgili
sorunları azaltmaya ve önlemeye yönelik çalışmalar yok denecek
kadar azdır. Bu nedenle bu çalışmada hizmet kalitesini çalışan ve
hasta açısından düşüren nedenler üzerine durularak, sağlık
çalışanlarının hizmet kalitesini ve çalışma şartlarını iyileştirilerek,
hastanelerin etkili ve verimli çalışmaları sağlanacaktır.
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1.Hastane Kavramı, Hastanelerin Amaçları ve İşlevleri
Tedavi hizmetlerinin en büyük üreticisi durumunda olan
hastaneler, Yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliğinde, "hasta
ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını
kontrol ettirmek isteyenlerin ayaktan veya yatarak izleme, muayene,
tanı (teşhis), tedavi ve rehabilite edildikleri aynı zamanda doğum
yapılan kurumlar” olarak tanımlanmaktadır (Kavuncubaşı,2000:76).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastaneleri; "müşahede, teşhis, tedavi
ve rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri
veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri, yataklı
kuruluşlar" olarak tanımlamaktadır (Yıldız.2008:38).
Yukarıdaki tanımlar işlevsel tanımlardır. Hastaneleri bir
sistem olarak ele aldığımızda, hastanenin girdilerini hastalar, insan
gücü, malzeme, fiziksel ve parasal kaynakların oluşturduğu;
hastanedeki çeşitli hizmet birimlerinin kendi alanlarıyla ilgili olarak
gerçekleştirdikleri planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme
faaliyetlerinin dönüştürme sürecini belirttiği; çıktıların ise hasta ve
yaralıların tedavisi, personelin hizmet-içi eğitimi, öğrencilerin klinik
eğitimleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile toplumun sağlık
seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak olduğu görülecektir
(Seçim, 2007:6).Hastaneler bir bütün olarak sistem yaklaşımıyla
tanımlanabileceği gibi, hastane içindeki çeşitli hizmet birimleri de
birer alt sistem olarak tanımlanabilir. Hastanelerin işlevlerini yerine
getirebilmesi için her hizmet biriminin bir araya getirilerek organize
edilmesi gerekir (Ak, 1990:29).
Günümüzde hastaneler; tedavi ve tıbbi bakım fonksiyonlarının
yanı sıra, hekimlerin ve yardımcı sağlık personelinin eğitimi, tıbbi
araştırma ve toplum sağlığı gibi bir kuruluş, ekonomik bir işletme,
doktor ve diğer personeline eğitim veren bir eğitim kurumu, bir
araştırma birimi, birçok meslek gruplarından kişilerin çalıştığı bir
örgüt, sosyal bir kurum ve çoğunluğu kamu kuruluşu niteliğinde olan
hizmet işletmeleri olarak tanımlanır (Coşkun,2009:36).
Hastaneler, hizmet üretim kapasitesi ve sağlık harcamaları
bakımından sağlık sisteminin en önemli alt sistemidirler. Toplumun
sağlık için harcadığı kaynakların önemli bir bölümünü tüketen hastane
örgütleri, genel işletmecilik kuralları ve ekonomik ilkeler çerçevesinde
yönetilmelidir. Hastane yönetimi, hastane kaynaklarının ekonomik ve
toplumsal amaçlar doğrultusunda kullanılması sorumluluğuna sahip
olmalıdır. Bu nedenle, yöneticilerin hastane sundukları hizmetin,
nicelik ve niteliğine en iyi düzeye çıkarabilmeleri için mevcut
imkanlarla
optimum
hizmet
üretimini
gerçekleştirmeleri
gerekmektedir (Şahin, 2003:51).
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Yapılan bu tanımlardan hareketle hastanelerin görev ve
fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir (Elden,2011: 43).
•
Hastaneler gelişmiş bir sağlık kurumu olup ayakta ve/veya
yatarak tedavi verilmesiyle yükümlü işletmelerdir.
•
Çalışanlarda uzmanlaşmanın aranılmakta olup araştırma ve
geliştirme faaliyetleri de verilmektedir.
•
Hastanelerin eğitim faaliyetlerinin de verildiği müşahede,
teşhis, tedavi ve iyileştirme hizmetlerinin doğru ve zamanında
verilmesi gibi fonksiyonları bulunmaktadır.
Hastanelerin kuruluş amaçları çok değişik olmasına rağmen tüm
hastaneler için geçerli olan temel amaçlar da bulunmaktadır. Bu
amaçlar (Büker ve Bakır, 2001:4):
•
Yüksek kaliteli hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini en düşük
maliyetle üretilmesini sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine sunmak,
•
Bütçeden aldıkları payı ve hastalardan elde ettikleri geliri en
ekonomik şekilde kullanarak, daha fazla sayıda hastaya bakım, tedavi
ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmak ,
•
En son tıbbi ve teknolojik eğitim ve araştırma yöntemlerini
kullanarak hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için gerekli tedbirlerin
alınmasıyla ekonomik ve sosyal kalkınmaya fayda sağlama olarak
sıralanabilir.
Sağlık Bakanlığı hastanelerin amaçlarını, yataklı tedavi
kurumları işletme yönetmeliğinde "hastanelerdeki hizmet çeşitleriyle,
bunların uygulanmasındaki esaslar ve hastane personelinin görev,
yetki ve sorumlulukları arasındaki ilişkileri belirtmek yoluyla, modern
çağın icaplarına ve ülke gerçeklerine uygun, hızlı, disiplinli, üstün
kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamaktır" şeklinde
belirtmiştir(Büker ve Bakır, 2001:5).
Hastanelerin, amaç ve misyonlarına göre değişmekle birlikte dört
temel işlevi bulunmaktadır. Bu işlevler şunlardır (Coşkun ve Akın,
2008:256)
•
Tedavi edici hizmetler
•
Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri
•
Eğitim ve araştırma
2. Stres Kavramı, Stres Çeşitleri ve Stres Kaynakları
Latince bir kelime olan stres, " Estrece" kelimesinden
gelmektedir. Zorlanma, gerilme ve baskı anlamındadır. 18. ve 19.
yüzyıllarda güç, baskı, zor gibi anlamlarda objelere, kişilere, organlara
veya ruhsal yapıya yönelik baskıyı ifade etmek üzere kullanılmıştır.
Ayrıca stres kelimesi sadece etki yönüyle değil, " bütünlüğü koruma",
" esas duruma dönmek için çaba harcama" şeklinde etkiye tepki
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anlamında da kullanılmaya başlanmıştır (Tutar,2000:33).Stres kavramı
ilk olarak 17.yy’da “elastiki nesne ve uygulanan dış güç arasındaki
ilişkiyi”
açılamak
için
Robert
Hook
tarafından
kullanılmıştır(Graham,1999:24). Cüceloğlu’na göre stres,“Bireyin,
fizik ve sosyal çevresindeki uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve
psikolojik
sınırlarının
ötesinde
harcadığı
gayrettir”(Cüceloğlu,2009).Başka bir tanıma göre de stres, “kişilerin
karşı karşıya kaldıkları fırsat, kısıtlama veya isteklerin belirsiz ve
önemli olan dinamik koşullarının sonucudur” (Robbins,1996:611).
Stres, hem uyarıcı, hem tepki, hem de bu ikisi arasındaki etkileşimi
içeren bir kavramdır. Ancak ilk tanımdan da anlaşılacağı gibi stres,
sadece olumsuz yönüyle ele alınmamalıdır. Özellikle bireye stres
yaşatan olgu, sonuçta kişiye potansiyel kazanç sağlayacaksa, stresin
olumlu değeri vurgulanmalıdır ( Balcı, 2000:6 ).İster uyarıcı ister tepki
açısından değerlendirilsin stresin olumlu yönü de mevcuttur. Olumlu
stres iyi ve yapıcı bir strestir ve pozitif duygular
yaşatır(Aydın,2004:52 ).iyi yaptığımız bir iş sonucu tebrik edilme
veya iyi bir anlaşmanın sonucunda yaşanan pozitif hislerdir (Helligel
ve Slocum,1989:596).Stresin ortaya çıkabilmesi için iki temel koşul
gerekir, sonuç hakkında belirsizlik olması ve sonucun kişi için önemli
olması. Ortamdaki değişimlerden her birey etkilenmesine etkilenir
ancak, bazı bireyler daha çok ve daha yavaş etkilenmektedir. Şu halde
stres, insanın yaşadığı ortamda meydana gelen bir değişimin veya
insanın ortamı değiştirmesinin onun üzerinde etkiler bırakması ile
ilgilidir. İkincisi ise, etki altında kalan insanın kişilik özelliklerinin bu
etkilerin tesiri altında kalma derecesini etkilemesidir. Bunlara ilave
olarak stresin oluşması için ortamdan etkilenen bireyin vücudunda
bulunan özel biyo-kimyasal değişmelerin oluşmasıyla bireyin vücut
sisteminin harekete geçmesi gereklidir (Altuntaş, 2003: 23).Stres
olaylarının kişinin psikolojik yapısı üzerinde meydana getirdiği
sonuçlar arasında kaygı, depresyon, uykusuzluk ve tükenme belirtisi,
saldırganlık, bağımlılık gibi kavramlar yer almaktadır((Sabuncuoğlu
ve Tüz, 1996: 196).Stresin organizasyonlar için olumlu ve olumsuz
etkileri olabilmektedir. Optimal düzeydeki bir stresin çalışanı motive
ederek performansını olumlu yönde artırabildiğini ve iştaminini
artırabilmektedir (Çelik ve Fettahlıoğlu:66).Olumsuz etkilere sahip
aşırı stres ise, bireyin iyi çalışmamasına ve başarısızlığa neden
olabilmektedir (Ivancevich ve Matteson,1993:244).
Stres günümüze ait bir durum değildir. Mağara devrinde yaşayan
insan da temel ihtiyaçlarını karşılamak ve korunmak için strese
girmiştir. Stresi geçmişte doğanın getirdikleri yaratırken, bugün
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insanın yarattıkları yaşatmaktadır. İnsana stres tepkisi yaşatan stres
çeşitlerini toplamak mümkündür (Garipoğlu, 2007: 18-19);
-Fiziki Çevreden Kaynaklanan Stres; hava kirliliği, kalabalık,
radyasyon, sıcaklık, toz, soğukluk gibi.
-İş ve Meşguliyet Konusundan Kaynaklanan Stres; enfeksiyon riski,
hastanelerdeki kimyasal ajanlar,
-Psikososyal Özelliklerden Kaynaklanan Stres; günlük stres,
gelişimsel stres, hayat krisi niteliğindek iş stresler.
Stres Kaynakları;
Birçok araştırmacı tarafından stresi oluşturan faktörler genel
olarak fiziksel çevre şartları, örgütsel faktörler ve bireysel faktörler
olarak gruplanmaktadır.(Hıdıroğlu vd., 2008: 24). Bu faktörler
arasındaki ayrım kesin olmayıpbirbirini tamamlar ve etkiler
niteliktedirler(Kalay vd.,18:2009)
Çevresel Stres Faktörleri
İşletmelerde örgütsel stres, belirli sınırlar içerisinde örgüt dışı
stres kaynakları ile kuşatılmış durumdadır. Çevresel etmenlerin etkisi
ile hedeflerini değiştirmek durumunda kalan çalışanlar gerilim ve
strese kapılmaktadırlar. Özellikle-açık sistem anlayışı çerçevesinde
yapılacak sağlıklı bir değerlendirme, iş stresinin işletmede geçirilen
olaylarla sınırlı olmadığı sonucunu vermektedir. Çalışanların günlük
yaşantısında karşı karşıya kaldığı toplumsal ve teknolojik
değişmelerin, yaşanılan kentin genel problemlerinin, ekonomik
koşulların, politik gelişmelerin ve doğal felaketlerin birer stres
kaynağı olduğu açıktır (Tutar, 2000: 99).
Fiziksel Faktörler
Örgütlerde, strese yol açan birçok çevre faktörü vardır. Fakat
fiziki çevre, çoğu zaman bu faktörlerden biri olarak algılanmaz ve bu
nedenle de strese bağlı olarak gözlenen belirtilerin ana nedeninin fiziki
çevre olduğu anlaşılmayabilir. Bireyin yaşadığı genel çevre ile ilgili
stres kaynakları, iş hayatı dışındaki stres kaynaklarıdır. Bunları şu
şekilde sıralayabiliriz (Tutar, 2000: 100-102):Orta yaş bunalımı,aile
sorunları, tekdüzelik, ekonomik sorunlar, siyasi ve politik
belirsizlikler, Sosyal ve kültürel değişimler, işin bulunduğu kentte
yaşanan ulaşım sorunları, teknolojik gelişmeler. İşle ilgili stres
kaynaklarına hızlı değişim, donanım, tutarsız yöneticiler, performans
değerlemenin yetersiz ve hatalı oluşu, anlaşılamayan ve etkili olmayan
iletişim, emniyetsizlik, düşük moral, becerilerin kullanılamaması, açık
olmayan iş gerekleri, planlamanın yetersizliği ve performans kaygısını
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olarak sıralanabilir (Drafke and Kossen, 1998:410-426).Bir iş
ortamında bulunan stres kaynakları bireylerde; sıkıntı, duygusuzluk,
yüksek kaza oranı, şikayet, devamsızlık, sürekli yorgunluk,
uykusuzluk, iştahta değişiklik, tütün, alkol ve ilaç kullanımında artış,
hatalar, kararsızlık gibi etkiler yapabilir(Gülten ve öztemiz,2004:65) .
İş görenin içinde bulunduğu çalışma ortamı ve onu etkileyen
fiziksel koşullar fizyolojik ve psikolojik yapısı üzerinde yakından
etkilidir. Kötü aydınlatma, aşırı gürültü, aşırı ısı, soğuk, titreşim, hava
kirliliği ve elektrikli araçların kullanımı sonucu oluşan radyasyon
etkisi bu faktörler arasında yer alır (Ergün, 2008:73).
3.Stres Yönetimi
Stres, bilindiği gibi, bireyleri zorlayan, kısıtlayan ve
engelleyen olaylar ve durumlar karşısında verilen tepkilerin tümü
olarak tanımlanmaktadır. Günlük yaşamda olduğu gibi, iş yaşamında
da stresli bir ortamda bulunan insanların stres oluşturan unsurları
bilmeleri ve bunlarla baş edebilmeleri birey açısından önemli olduğu
kadar organizasyon yönetimi açısından da büyük önem taşır
(Dilki,2012:46).
Bu bağlamda stres, bireyler ve örgütler için kaçınılmaz olup,
maliyetleri ve getirdiği pek çok olumsuz sonuçları itibarıyla oldukça
önemli bir konudur Stres, bireylerle çevresi arasındaki ilişki sonucu
ortaya çıktığından, stresin olumsuz etkilerini önlemek bir anlamda
çevreyi kontrol edebilmekle mümkün olabilecektir. Stresin
yönetilmesi anlamına gelen bu olgu, çevredeki değişimlerin sürekli
izlenerek bilinçli olarak denetlenmesini içermektedir. Bu kapsamda
öncelikle stres nedenlerini ortadan kaldırmak ve veya kontrol altına
almak, ikinci olarak stresin etkilerini yok etmekte üçüncü olarak ise
bireyleri streslere karşı daha güçlü kılarak, dirençlerini arttırmak
gerekmektedir (Dilki,2012:47).
Stres, bireylerle çevresi arasındaki ilişki sonucu ortaya
çıktığından, stresin olumsuz etkilerini önlemek bir anlamda çevreyi
kontrol edebilmekle mümkün olabilecektir. Stresin yönetilmesi
anlamına gelen bu olgu, çevredeki değişimlerin sürekli izlenerek
bilinçli olarak denetlenmesini içermektedir. Bu kapsamda öncelikle
(Aydın, 2004,:58); stres nedenlerini ortadan kaldırmak ve veya kontrol
altına almak, ikinci olarak stresin etkilerini yok etmek ve üçüncü
olarak ise bireyleri streslere karşı daha güçlü kılarak, dirençlerini
arttırmak gerekmektedir(Ökalp,1989:161).Örgütsel düzeyde stresle
başa çıkmada yöneticiler ve çalışanlar genellikle, “sorun odaklı” ya da
“duygu
odaklı”
yaklaşımlardan
birisini
tercih
etmektedirler(Soysal,2009).Günümüz modern işyerlerinde stresin
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sebep olduğu kayıp iş saatleri ve düşük verimliliğin maliyeti
astronomik rakamlarla ifade edilmektedir(Kalay vd.,18:2009).
Sorun odaklı yaklaşım, stresin kaynakları üzerinde
odaklanmayı salık veren ve diğerine göre daha etkin bir yaklaşım
olarak kabul görmektedir. Bu yaklaşımı izleyenlerin daha iyimser ve
stresle başa çıkmada daha başarılı oldukları görülmektedir. Duygu
odaklı yaklaşım ise, genellikle, stresin kaynaklarından daha çok,
olayın iyi yönleri üzerinde odaklanmayı ve “daha kötüsü de
olabilirdi!”, “her işte bir hayır vardır!” gibi düşüncelerle stresle baş
etmeyi salık veren bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Aydın,
2002, s.145). Bu yaklaşımı izleyenlerin stres kaynağını pasif bir
şekilde kabul ettikleri ve dolayısıyla da, stresle başa çıkmada daha az
başarılı oldukları görülmektedir. Araştırmalar ise, insanların
zamanlarının çoğunu her iki yöntem tekniğini de kullanarak stresle baş
etme konusunda harcadıklarını göstermiştir (Gümüştekin ve Öztemiz,
2004:69).
Örgüt yönetimi öncelikle çalışanları strese sürükleyen stres
kaynaklarını bulmak durumundadır. Her örgütün yapısı, kültürü ve
özellikleri farklı olacağından stres kaynakları da kendi içerisinde
farklılık gösterebilecektir. Örgüt stres kaynaklarını azaltmak ve yok
etmek konusunda kendi geliştirdiği yöntemleri ve stratejileri
çalışanlarla paylaşmak durumundadır. Çünkü çalışanlara stres
deneyimi kazandırmak ancak onları da bu sürece katmakla mümkün
olabilecektir. Diğer taraftan örgüt yönetimi stresin sonuçları
konusunda çalışanlarla sürekli iletişim halinde olmalı ve
gelişmelerden onları haberdar ederek daha etkili stres tekniklerine
ulaşmada sürekli değişiklikler yapmalıdır (Dilki,2012:48). Stresi
3.Araştırmanın Uygulanması
3.1.Araştırmanın Önemi, Amacı ve Sınırlaması
Hastaneleri diğer işletmelerden ayıran bir özellikte stres yoğun
birimlerdir. Bu Özelliklerinden dolayı hastanelerde çalışan personelin
bu stres ortamından en az etkilenmeleri için stres faktörlerini
belirlemek, hastane yönetiminin bu konuda yapabilecekleri konuları
irdelemek, çalışanların verdiği hizmetin kalitesini ve çalışanların iş
hayatındaki kaliteyi yükseltmek amaçlanmıştır.
Bu çalışmada sadece Van Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil servisi ele alınmış, acil serviste çalışan hemşire, sağlık
memuru ve ebelerin iş stresi araştırılmış, diğer çalışanlar dahil
edilmemiştir.

The Journal of Social Sciences Institute

3.2.Gözlem ve Görüşme Bulguları
Gözlemler tamamen doğal ortamında ve tarafsız olarak su
gözlemler yapılmıştır:
Hastaneler çalışma ortamı gereği zamana karşı bir yarışın
olduğu insan hayatının ölümle yaşam arasında gidip geldiği ve bunun
sonucunda hızlı hareket etmenin baskısı mevcuttur. Aşırı bir yoğunluk
ve insanlara daha çabuk hizmet vermenin meydana getirdiği
yorgunluk, dinlenme vaktinin bulunmayışı bunun sonucunda ortaya
çıkan bir gerilim bulunmaktadır.-Sağlık çalışanlarında çalıştıkları
birimin verdiği ağır stres mevcuttur. Bu strese bürokratik işlemlerin ve
kâğıt islerinin yoğunluğu da eklenince sıkıntının iyice arttığı
gözlenmiştir. Personel sayısı yeterli olmadığı ve buna ek olarak hasta
yoğunluğu personelin yetişmesine imkân vermemektedir. Ayrıca bu
yoğunlukta tutulan nöbetler personeli yıprattığı, izinli personel ve
rahatsızlığı nöbet tutmasına engeli olan personeller nedeniyle sık
nöbet gelmesi ise; personeli fiziksel olarak dinlenmeden yeni bir
nöbete girmesine neden olmaktadır. Enfeksiyon yönünden yeterli
önlemler alınmış olsa da risk her zaman mevcuttur. Sağlık
personelinde hastalık kapma tedirginliği vardır.-Yükseköğrenimini
yapan sağlık personeli sık nöbete girerek öğrenimini devam ettirmeye
çalışmaktadır. Bu nedenle sık nöbetler aşırı yorgunluğa ve motivasyon
bozukluğuna neden olmaktadır.-Kurumsal olarak; kurumun strese
yaklaşımı başarılı değil. Çünkü personel stresini azaltmak, örgütsel
kültürü oluşturmak için yapılması gereken geziler veya sosyal
aktiviteler gibi etkinlikler yapılmamaktadır.-Yöneticilerle yapılan
görüşmelerde; Çalışanlara kalite ve performans kriterleri gereği
düzenli olarak, kalite birimi tarafından anketler düzenlendiğini, bu
anketlerin sonuçlarına göre değerlendirmeler yapıldığını ve bunlara
göre iyileştirmeler yapılmaya çalışıldığı öğrenilmiştir.
Hastane çalışanları ile yapılan görüşmelerde ise; hasta
yoğunluklarının oldukça fazla olduğu, sık nöbetlerin geldiğini, çoğu
zaman yeterince dinlenmeden tekrar nöbete geldiklerini, aileleri ile
fazla zaman geçiremediklerini, aldıkları ücretin tatmin edici olmadığı
ayrıca sürekli anketlerin yapıldığı ama sonuç olarak hiçbir şeyin
değişmediğini belirtmişlerdir.
3.3.Yöntem
Bu çalışmada yöntem olarak; SPSS'te frekans analizi,
karşılaştırmalı analiz, CROS tablo analizi yapılmıştır. Ayrıca doğal
ortamında gözlem ve hastane yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır.
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3.4.Araştırma ile İlgili Bulgular ve Değerlendirmeler
3.4.1. Kişisel Bilgilerin Dağılımı ve Değerlendirme
Tablo 1:KişiselBilgiler
Yaşı

Medeni Durumu
Cinsiyeti
Eğitim Durumu

Mesleği

Çalışma Süresi

18-24
25-35
36-45
46+
Evli
Bekar
Kadın
Erkek
Lise
On lisans
Lisans
Hemşire
Ebe
Sağlık Memuru
Diğer
0-1 Yıl
2-5 Yıl
6-10 Yıl
11+Yıl

n
37
31
6
1

%
49.3
41.3
8.0
1.3

33
42
57
18
35
24
16
39
6
23
7
33

44.0
56.0
76.0
24.0
46.7
32.0
21.3
52.0
8.0
30.7
9.3
44.0

30
10
2

40.0
13.3
2.7
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3.4.2.Mesleki Risklerin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular ve
Değerlendirme
Tablo 2:Mesleki Risklerin Dağlımı
yönetimi Evet

EnfekÖrgüt

öncelikle çalışanları strese
İşe Bağlı Kronik Hastalık

sürükleyen

stres

10

13.3

4

5.3

Hayır

71

94.7

16

21.3

59

78.7

İş
Kazasıkültürü
Sonucu Hastalık
yapısı,
ve özellikleri Evet

olacağından

stres

kaynakları

da

içerisinde
Ücret
Tatmini
gösterebilecektir.

stres kaynaklarını azaltmak
İş Yoğunluğu

ve yok etmek konusunda
kendi

2

2.7

Hayır

73

97.3

Evet

12

16.0

55

73.3

kendi Hayır
farklılık Kısmen
Örgüt

86.7

Evet

durumundadır. Her örgütün Hayır

Mesleki Kariyer Yapma isteği

%

Hayır

kaynaklarını
bulmak Evet
İşe Bağlı Psikolojik Rahatsızlık

farklı

n

65

8

10.7

Evet

7

9.3

Hayır
Evet
Hayır

68
64
11

90.7
85.3
14.7

geliştirdiği

yöntemleri ve stratejileri
çalışanlarla

paylaşmak

durumundadır.

Çünkü

çalışanlara Yapılan
stres deneyimi
araştırmaya göre; çalışılan birimin enfeksiyon riskinin

yüksek olduğu
personele kariyer imkanın büyük ölçüde
kazandırmak
ancakgörülmekte,
onları
tanınmadığı anlaşılmaktadır. Önemli Stres nedenlerinden birisi ücret
tatmini konusunda da hastanenin önemli eksikleri olduğu görülmekte;
mümkün
çalışanların olabilecektir.
yüksek oranda iş yükü altında oldukları anlaşılmaktadır.
da bu sürece katmakla
Diğer

taraftan

örgüt

Tablo 3:GeneI İş Stresi Değerlendirme Skalası

yönetimi stresin sonuçları
Hiç
konusunda
sürekli
olmalı

Kısmen
Katılmıyorum
çalışanlarla Katılmıyorum

iletişim
ve

halinde

n

%
N
gelişmelerden

onları haberdar ederek daha
etkili

stres

ulaşmada
değişiklikler

Kararsızım

tekniklerine
sürekli
yapmalıdır

%

n

%

n

Tamamına
Yakın
Katılıyoru
m
%

Tamamen
Katılıyorum

n

%
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İş Yerinde
10
Önemsenmediği
mi
Düşünüyorum

13.3

İşyerinde Baskı
Altında
Olduğumu
Düşünüyorum

31

41.3

İş Yerinde
Çalıştığım
Fiziksel Ortam
Kötü

25

33.3

İş Yerimde
10
Ücret
Adaletsizliğinin
Olduğunu
Düşünüyorum

13.3

İşe Bağlı Kalp, 47
Sinir, Ülser Gibi
Rahatsızlıklarım
Oldu

62.7

İş Yerimde
11
Zaman Kısıtlılığı
Ve Hızlı Hareket
Etme Gerekliliği
Var

14.7

İş Yerimde
Görev
Dağılımında
Adaletsizlik
Olduğunu
Düşünüyorum

15

20.0

İş Yerimde
16
Adaletsiz Ve
Keyfi
Performans
Değerlendirmesi
Yapılıyor

21.3

7

9.3

4

5.3

16

21.3

38

50.7

22.7

10

13.3 12

16.0

5

6.7

9

12.0

4

5.3

13

17.3

24

32.0

6

8.0

5

6.7

6

8.0

48

64.0

10

13.3

2

2.7

5

6.7

11

14.7

16

21.3

11

14.7 8

10.7

29

38.7

8

10.7

8

10.7 10

13.3

34

45.3

8

10.7

14

18.7 10

13.3

27

36.0

17

3.4.3. Genel İş Stresi Değerlendirme Skalasına Verilen Cevapların
Dağılım Bulguları
Tablo 4:Kurumun Stres Yönetiminin Değerlendirilmesi
Hiç
Kısmen
Katılmıyorum Katılmıyorum

n

%

N

Kararsızı
m

% n

Tamamına
Yakın
Katılıyorum

% n

%

Tamamen
Katılıyorum

n

%
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Kağıt işi 22
Ve
Bürokratik
İşlemler
Zaman
Alıyor

29.3

12

16.0

5

6.7

10

13.3

26

34.7

Hizmet İçi 25
Eğitim
Veriliyor,
Bürokratik
İşlemler
Azaltılmay
a
Çalışılıyor

33.3

16

21.3

17 22.7

9

12.0

8

10.7

İş
Tanımları
Yapılıyor,
Destek
Personeli
Verilmeye
Çalışıyor

28

37.3

16

21.3

16 21.3

9

12.0

6

7.9

Kariyer
Yapma
İmkanları
Var

47

62.7

11

14.7

11 14.7

5

6.7

Stres
42
Önleme
Eğilimleri,
Adil
Ücret
Uygulamal
arı Var

56.0

12

16.0

7

9.3

6

8.0

8

10.7

Personel
Teşvik
Ödülleri
Veriliyor

74.7

4

5.3

7

9.2

4

5.3

4

5.3

56

1

1.3
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3.4.4. Kurumun Stres Yönetiminin Değerlendirilmesine
ilişkin Verilen Cevapların Dağılım Bulguları
"Kağıt işi ve bürokratik işlemler zaman alıyor" ifadesine
katılımcıların %29.3'ü (n=22) hiç katılmıyorum, %16'sı (n=12) kısmen
katılmıyorum, %6.7'si (n=5) kararsızım, %13.3'ü (n=10) tamamına
yakın katılıyorum, %34.7'si (n=26) ise tamamen katılıyorum cevabını
vermiştir."Hizmet içi eğitim veriliyor, bürokratik işlemler azaltılmaya
çalışılıyor" ifadesine katılımcıların %33.3'ü (n=25) hiç katılmıyorum,
%21.3'ü (n=16) kısmen katılmıyorum, %22.7'si (n=17) kararsızım,
%12'si (n=9) tamamına yakın katılıyorum, %10.7'si (n=8) ise
tamamen katılıyorum cevabını vermiştir."İş tanımları yapılıyor, destek
personeli verilmeye çalışılıyor" ifadesine katılımcıların %37.3'ü
(n=28) hiç katılmıyorum, %21.3'ü (n=16) kısmen katılmıyorum,
%21.3'ü (n=16) kararsızım, %12'si (n=9) tamamına yakın katılıyorum,
%7.9'u (n=6) ise tamamen katılıyorum cevabını vermiştir."kariyer
yapma imkanları var" ifadesine katılımcıların %62.7'si (n=47) hiç
katılmıyorum, %14.7'si (n-11) kısmen katılmıyorum, %14.7'si (n=ll)
kararsızım, %6.7'si (n=5) tamamına yakın katılıyorum, %1.3'ü (n=l)
ise tamamen katılıyorum cevabını vermiştir.
3.4.5.
Personelin
Kurumdan
Beklentileri
Değerlendirilmesine İlişkin Verilen Cevapların Dağılım Bulguları
Tablo 5:Personelin Kurumdan Beklentilerini Değerlendirme
Skalası
Hiç
Kısmen Karar Tamamın
Katılmıyor Katılmıyor sızım
a
um
um
Yakın
Katılıyoru
n
%
N
% n % n m%
n

Iş
5
Yoğunluğunun
Azaltılması
İçin Yeterli
Personel
Alınmalıdır
Mesleki
Risklerin
Azaltılması
İçin
Çalışmalar
Yapılmalıdır

Tamamen
Katılıyorum

%

6.7

5

6.7 7 9.3 5

6.7

53

70.7

1 1.3

4

5.3 7 9.3 7

9.3

56

74.7
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Görev
2
Tanımları
Belirlenmelidir

2.7

3

4.3 5 6.7 5

6.7

60

80.0

Personele
0
Kariyerİmkanı
Verilmelidir

0.0

2

2.7 5 6.7 6

8.0

62

82.7

Personelin
0
Aldığı
Ücretİyileştiril
melidir

0.0

0

0.0 3 4.0 4

5.3

68

90.7

PersonelinÇalı 0
şmasınaDeğer
VerildiğiniGös
terenTeşvikler
Verilmelidir

0.0

1

1.3 2 2.7 3

4.0

69

92.0

1 1.3

3

4.0 4 5.3 5

6.7

62

82.7

Çalışanların
Fiziksel
Ortamı
İyileştirilmelid
ir

3.4.6. Hastanede Çalışanların İş Yerinde Baskının
Şiddetine İlişkin Bulgular
Tablo 6: Hastanede Çalışanların Maruz Kaldığı Baskının
Değerlendirme Skalası
Mesleğiniz

Hemşire Ebe

İş
Yerinde
Aşırı
Baskı
Altında
Olduğu
mu
Düşünü
yorum

Sağlık
Memuru

Toplam

Diğer

Hiç
Katılmıyorum

14
35,9%

2
33,3%

12
52,2%

3
42,9%

31
41,3%

Kısmen
Katılmıyorum

8
20,5%

2
33,3%

5
21,7%

2
28,6%

17
22,7%

Karasızım

8
20,5%

0
0,0%

1
4,3%

1
14,3%

10
13,3%

6
15,4%

1
16,7%

4
17,4%

1
14,3%

12
16,0%

3
7,7%

1
16,7%

1
4,3%

0
,0%

5
6,7%

Tamamına Yakın
Katılıyorum
Tamamen
Katılıyorum
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Toplam

39
100,0%

6
100,0%

23
100,0%

7
100,0%

75
100,0%

Hastanede çalışan hemşire, sağlık memuru ve ebelerine "iş
yerinde aşırı baskı altında olduğumu düşünüyorum" sorusu
yöneltilmiş, Katılımcıların %64'luk büyük bir kısmının buna
katılmadıkları görülmüştür.
3.4.7.Hastanede Çalışan Personelinİş yoğunlukları ve
Dinlenme saatlerine İlişkin Bulgular
Tablo 7: Hastanede Çalışan Personelin İş yoğunlukları ve
Dinlenme saatlerinin Değerlendirme Skalası
Mesleğiniz
Hemşire Ebe Sağlık
Diğer Toplam
Memuru
Hiç
Katılmı
yorum
İş
Kısmen
Yoğunlu Katılmı
ğum
yorum
Çok
Karasızı
Fazla, m
Dinlenm
Tamamı
e
Saatleri na
Yakın
m Az
Tamame
Katılıyo
nrum
Katılıyo
Toplam rum

11
0
28,2% 0,0%

4
1
17,4% 14,3%

16
21,3%

9
0
23,1% ,0%

2
1
8,7% 14,3%

12
16,0%

2
0
5,1% 0,0%

0
1
0,0% 14,3%

3
4,0%

3
"S
7,7% 50,0
%
14
3
35,9% 50,0
%
39
6
100,0% 100,
0%

6
26,1%

0
0,0%

12
16,0%

11
4
47,8% 57,1%

32
42,7%

23
7
100,0% 100,0
%

75
100,0%

Hastanede çalışan hemşire, sağlık memur ve ebelerin iş
yoğunlukları ve çalışma saatleri ile ilgili soru sorulmuş, "İş
yoğunluğum çok fazla dinlenme saatlerim az" ifadesine katılımcıların
%54.7'lik büyük bir kısmı katıldıklarını belirtmişlerdir.

The Journal of Social Sciences Institute

3.4.8.Hastanede çalışan Personelin İşyerinde Yeterince
Önemsenmediklerini İlişkin Bulgular
Tablo 8: Hastanede çalışan Personelin İşyerinde Yeterince
Önemsenmediklerini Değerlendirme Skalası
Mesleğiniz

Sağlık
İş Yerinde

Hiç Katılmıyorum

Önemsenmediğ
imi
Düşünüyorum

Hemşire Ebe

Memuru Diğer Toplam

3

2

3

4,0%

Kısmen Katılmıyorum 3

10

2,7% 4,0%

2,7%

13,3%

1

1

7

2

4,0%

1,3% 2,7%

1,3%

9,3%

3

0

1

0

4

4,0%

,0%

1,3%

,0%

5,3%

Tamamına Yakın

9

0

4

3

16

Katılıyorum

12,0%

,0%

5.3%

4,0%

21,3%

3

13

1

38

Karasızım

Tamamen Katılıyorum 21
Toplam

2

28,0%

4,0% 17,3%

1,3%

50,7%

39

6

7

75

52,0%

8,0% 30,7%

9,3%

100,0%

23

Hastanede çalışan hemşire, sağlık memur ve ebelere iş yerinde
önemsenmedikleri ile ilgili soru sorulmuş, "İş yerinde
önemsenmediğimi
düşünüyorum"
ifadesine
katılımcıların
%80’likbüyük bir kısmı katıldıklarını belirtmişlerdir.
3.5. Sonuçlar ve Öneriler
Yapılan bu çalışmamızda hastanelerde çalışan yardımcı
personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru) iş yaşamlarındaki stres
nedenleri, kurumun bu stres kaynaklarına karşı ne gibi yaklaşımlarda
bulunduğu araştırılmıştır. Çalışan personelin stres nedenlerinin
başında, kariyer imkanlarının düşük olduğu, işe bağlı hastalık kapma
oranlarının yüksek olduğu, yaptıkları iş için tatmin edici ücret
alamadıkları, iş yoğunluklarının fazla olduğu, aile ve sosyal yaşama
yeterli zaman ayıramadıkları görülmüş, çalışan personel kurum
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yöneticileri tarafından yeteri kadar önemsenmediklerini düşündükleri
görülmüştür. Ayrıca bu stres kaynaklarına bağlı olarak personelde
uyku düzensizliği ve uyuma güçlüğü, kalp, sinir, ülser gibi
rahatsızlıkların baş gösterebileceği doğal olarak da bunun iş
yaşantısına olumsuz yansıyacağı anlaşılmıştır.
Kurumun stres kaynaklarını önlemede ve stres yönetmede
zayıf kaldığı, ayrıca stres kaynaklarını önleme ya da azaltma açısından
herhangi bir çalışmasının bulunmadığı ayriyeten görülmüştür.
Hastanelerin en önemli girdilerinden bir tanesi insan
kaynaklarıdır, insan kaynaklarının büyük bir çoğunluğunu yardımcı
sağlık personeli oluşturmaktadır. Ayrıca sağlık bir ülkenin en önemli
hizmet kollarından biridir, insanların kaliteli ve en iyi sağlık hizmeti
alabilmesi için, çalışanın da sağlıklı ve kaliteli bir ortamda çalışması,
gereksinimlerini iyi şartlarda karşılayabilmesi gerekir ki; kaliteli
hizmeti verebilsin. Yoğun stres altında hizmet vermek hastalar, çalışan
ve kurum için olumsuz bir durumdur. Bu durumun düzeltilmesi için
kurumlara büyük görevler düşmektedir.
Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Organizasyonlar personel yönünden
iyi yapılandırılmalı
• Personeli güdüleyici onur ve teşvik ödülleri verilmeli
• Çalışanın hayatını tehdit
edecek meslek riskleri ortadan
kaldırılmalı ve denetimi yapılmalı
• Stres yönetimi yönünden
eğitimler verilmeli
• Görev tanımları iyi yapılmalı
• Tabip dışı personele kariyer
imkanı tanınmalı
• Stres azaltmak için faaliyetler
düzenlenmeli
• Hasta yoğunluğunu azaltıcı
önlemler alınmalıdır.
• Ücret düzeyleri iyi çalışmaya
ve personelin ihtiyaçlarını
karşılayabilecek düzeye getirilmeli
• Çalışma programı personelin
özel yaşantısına etkilerini
azaltacak şekilde düzenlenmelidir.
• Çalışma ortamı sağlıklı
çalışma ortamı haline getirilmeye
çalışılmalı, fiziksel ortamlar
iyileştirilmelidir.
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Öz

Bu çalışmada 1995:01-2016:12 dönemleri için Türkiye’nin
enflasyon oranları ile enflasyon belirsizliği arasında bulunan ilişki
ekonometrik olarak ele alınmıştır. Bu amaçla zaman serisi analizlerinden olan
EGARCH (1,1) modellemesi ile enflasyon oranları verilerinden aylık olarak
enflasyon belirsizleği serileri hesaplanmış, daha sonra enflasyon oranları ile
enflasyon belirsizliği arasındaki nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi
ile elde edilmiştir. Eş bütünleşme testi sonuçları enflasyon oranları ile
enflasyon belirsizliği arasında eş bütünleşme ilişkisinin olmadığını ortaya
çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, enflasyon belirsizliği ile enflasyon oranları
arasında uzun dönemde bir değişimin olmayacağı söylenebilmektedir. Bunun
yanında çalışmadan elde edilen bulgular, Friedman-Ball Hipotezinde
öngörüldüğü gibi, enflasyonun incelenen dönemde enflasyon belirsizliğine
yol açtığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon Oranları, Enflasyon Belirsizliği,
Granger Nedensellik Testi
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Abstract

In this study, the relationship between Turkey's inflation rates and
inflation uncertainity for the 1995: 01-2016: 12 periods is empirically
analysed. For this purpose, monthly inflation uncertainty series were
calculated from EGARCH (1,1) model which is one of the time series
analyzes by used inflation rates, and then the causality relation between
inflation rates and inflation uncertainty was obtained by Granger causality
test. The cointegration test results show that there is no cointegration
relationship between inflation rates and inflation uncertainty. Depending on
this result, it can be said that there will be no change in long term between
inflation uncertainty and inflation rates. Consequently, obtained results have
shown that inflation does not lead to inflation uncertainty in the period under
review, as predicted in the Friedman-Ball Hypothesis.
Keywords: Inflation, Inflation Uncertinity, Granger Causality Test

1.

Giriş
Makroekonomik değişkenler arasında bulunan ilişkileri
anlamak, gerek iktisatçıların gerekse politika yapanlar açısından
oldukça önem arz etmektedir. Makroekonomik değişkenler arasında
sayılan enflasyonun en önemli maliyetlerinden bir tanesi de
enflasyonun ortaya çıkardığı enflasyon belirsizliği olduğu hakkında
genel bir kanı oluşmuştur. Enflasyon belirsizliği iktisadi birimlerin
gelecek dönemlerle ilgili alacakları iktisadik ararları etki altına alarak,
verecekleri kararın gerek gelecekteki gerekse kararlarını aldıkları
dönemlerdeki ekonomik etkinliklerde ortaya çıkaracağı olumsuz bir
etkiye yol açmaktadır. Buna bağlı olarak enflasyon belirsizliği
enflasyondaki maliyetlerinin hesaplanmasında ele alınması gereken
önemli bir durumdur.
Enflasyon belirsizliğinde artış meydana geldiğinde, tasarruf sahipleri
tasarruflarının enflasyonda meydana gelecek beklenmeyen
değişimlerle değerinde kayıpların meydana geleceği düşüncesiyle,
kısa dönemli yatırımlar üzerinde karar kılmaktadırlar. Benzer biçimde
borcu olanlar ise reel borç düzeylerinin enflasyondaki beklenmedik
düşüşlerle artış göstereceği düşüncesiyle, genel olarak kısa dönemli
borçlanmayı tercih etmektedirler. Diğer taraftan enflasyondaki
belirsizlik ekonomi üzerinde meydana getireceği önemli hususlardan
bir tanesi de, uzun vadeli faizleri arttırarak, sermaye ve finans
piyasaları üzerinde istenmeyen bir şekilde etki edecektir.
Enflasyondaki belirsizlik durumlarında, uzun vadeli borçlanma risk
teşkil edeceğinden, firmaların kısa vadeli borç alma eğilimleri de
belirsizlik durumun ortaya çıkaracağı diğer bir etkidir. Finans
piyasalarında açısından da, uzun vadeli faizlerinin önemli belirleyicisi
şüphesiz ki yatırım yapanların planladıkları yatırımlarından
bekledikleri getiri oranlarıdır. Gelecek dönemlerde enflasyon
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oranlarında belirsizlik söz konusu ise, uzun vadeli borç almaların
nominal getirisi risk teşkil edecektir. Bu şekilde meydana gelen bir
durumda, yatırım yapanlar daha fazla getiri oranı isteyeceklerdir ki,
buda uzun vadeli faiz oranlarının artması anlamına gelmektedir.
Sonuç olarak, yüksek faiz oranları yatırımlarda azalmaya, işsizlikte
artışa ve hatta enflasyonun oranlarının tekrardan artmasına yol
açacaktır.
2.

Teori
Enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında ortaya çıkan
pozitif ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen ilk
tartışmanın Okun(1971) ile başlamış ve 1977 yılında Friedman
tarafından ortaya atılan enflasyonun enflasyon belirsizliğine neden
olacağını savunduğu hipotezi ile birlikte iktisatçılar tarafından bu
konuya olan ilgi artış göstermiştir. Friedman (1977)’ın hipotezine
göre, yüksek enflasyon dönemlerinde meydana gelen yüksek
enflasyon değişkenliği, enflasyon oranlarında yapılacak olan
düzenlemeler neticesinde meydan gelmiştir. Bu şekilde, normal olan
fiyat düzeyini esas alan kurumsal düzenlemeler, mevcut enflasyon
oranlarıyla beklenen enflasyon oranları arasında fark ortaya çıkararak
iktisadi verimliliği düşürecektir. Yüksek enflasyon oranlarının
enflasyon belirsizliğine sebep olacağını ifade eden bu cümleler, Ball
(1992) tarafından teorik anlamda ele alınmıştır. Ball (1992)’ın
kurduğu modellemede, liberal ve muhafazakâr diye isimlendirilen iki
farklı politika otoritesi bulunmaktadır. Ball (1992) modeline göre,
muhafazakâr politika uzmanlarının asli hedefi enflasyon oranını
azaltmaktır. Diğer taraftan, liberal politika yapıcılarsa işsizlikte
meydana gelecek olan maliyetlere duyarlıdır ve enflasyon oranını
azaltma hususunda istekli davranmamaktadırlar. Durum böyleyken,
enflasyonun düşük seviyede olduğu zamanlarda hiçbir şekilde
belirsizlik meydana gelmeyecektir; yani her iki farklı politika
yapıcıları da düşük enflasyon oranlarını sürdürme eğilimi
göstereceklerdir. Bu şekilde, yüksek enflasyon oranlarının
enflasyonda belirsizliği yükselttiği düşüncesi, iktisadi yazında
Friedman-Ball hipotezi olarak ele alınmaktadır.
Friedman-Ball hipotezi yanında, enflasyon oranlarının enflasyondaki
belirsizliğin sebebi olduğunu fakat enflasyon belirsizliğinin yükselten
bir öğe olmadığını bunun aksine düşüren bir öğe olduğunu ortaya
koyan birteori de Pourgerami ve Maskus (1987)’a aittir. Pourgerami
ve Maskus (1987) hipotezine göre enflasyon oranları arttığında,
piyasada var olan ajanlar enflasyon oranlarını doğru ön görebilmeleri
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için harcamalarını arttıracaklar ve buna bağlı olarak da enflasyonda
meydan gelecek belirsizlik azalacaktır.
Friedman (1977) tarafından öne sürülen enflasyon oranlarının
enflasyondaki belirsizliğe yol açtığını öne süren hipotezine karşılık bu
görüşün tam zıddı görüş, Cukierman ve Meltzer (1986) tarafından
ortaya atılmıştır. Cukierman ve Meltzer (1986) tarafından geliştirilen
hipotez, enflasyon belirsizliğinin enflasyon oranlarında artışa yol
açtığını savunmuştur.
1995 yılında Holland tarafında geliştirilen hipotez ise gerek FriedmanBall Hipotezine gerekse Cukierman ve Meltzer hipotezine alternatif
oluşturularak, enflasyon belirsizliği enflasyon oranlarını azaltacağını
öne sürmüştür. Holland (1995) hipotezine göre, enflasyon oranlarında
meydana gelecekler olan artışlar, nominal enflasyondaki belirsizlik
durumunu arttıracak ve artış gösteren belirsizlik durumunda ise,
politika yapıcıları ileriki dönemlerde enflasyon oranlarının maliyetinin
yüksek olacağı varsayılarak, enflasyon oranlarını düşürecektir.
Özetle olarak belirtecek olursak, konuya dair iktisadi yazın aşağıdaki
dört fikri ortaya çıkarmaktadır:
1)
Enflasyon oranlarında ortaya çıkan artışlar, enflasyon
belirsizliğini yükseltmekte. (Friedman – Ball Hipotezi)
2)
Enflasyon oranlarında ortaya çıkan artışlar, enflasyon
belirsizliğini düşürmekte. (Pourgerami – Maskus Hipotezi)
3)
Enflasyondaki belirsizlik, enflasyon oranlarını yükseltmekte. (
Cukierman – Meltzer Hipotezi)
4)
Enflasyondaki belirsizlik, enflasyon oranlarını düşürmekte. (
Holland Hipotezi)
3.

Ampirik Çalışmalar
Teori bölümünde bahsedilen Enflasyon oranları ile Enflasyondaki
belirsizlik arasında bulunan pozitif yönlü ilişkiyi ele alan iktisadi
yazınlar ışığında öne sürülen dört fikir çok sayıda ampirik çalışma ile
test edilmiştir. Teorik açıdan farklı fikirler öne sürenler arasında
ortaya atılan tartışmalar önemli olmaya devam etmekte, Enflasyon ile
enflasyon belirsizliğine dair yapılan çalışmalarsaelde ettikleri veriler
ile gelecekte yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olmaktadırlar.
Ortaya konulan uluslararası ampirikyazınlar sonucunda enflasyon
oranları ile enflasyondaki belirsizlik arasında olan ilişkiyi genel
hatlarıyla Friedman – Ball tarafından öne sürülen hipotezin
desteklediği görüşü öne çıkmıştır. Ancak Friedman – Ball tarafından
öne sürülen hipotezi ele alan birçok çalışma yapılmasına karşın,
ekonomistler arasında genel geçer bir kanının olmadığı da bir gerçek
olarak görülmektedir.
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Enflasyon oranları ile enflasyondaki belirsizlik arasında ortaya atılan
ilişkiyi Türkiye örneğinde öne çıkaran çalışmalar da; Neyaptı ve Kaya
(2001), Berüment ve diğ. (2001) ve Erdoğan ve Bozkurt (2004),
tarafından Türkiye’nin enflasyon verileri ele alınarak ortaya konulan
çalışmalarında öne sürdükleri otoregresif enflasyon modellemelerine
dair ARCH yâda GARCH tahminlemelerine dair koşullu varyans
denklemlerine, enflasyon oranlarının düzey yâda birinci
derecedengecikme değerini ilave ederek, Friedman-Ball hipotezinin
geçerli olup olmadığını tartışmaktadırlar.
Bu çalışmalara karşılık olarak, Yamak(1996), Nas ve Perry (2000),
Berüment ve diğ. (2001), Telatar ve Telatar (2003), Akyazı ve Artan
(2004), Daal ve diğ. (2005), Özer ve Türkyılmaz (2005), Oltulular ve
Terzi (2006), Thornton (2007) ve Özdemir ve Fisunoğlu (2008)
tarafından, Türkiye’deki Enflasyon Oranıverileri ele alınarak ortaya
koyulan otoregresif enflasyon modellemelerine dair ARCH
yâdaGARCH tahminlemelerinden bulunan varyans serisi ile enflasyon
serileri arasında bulunan nedensellik ilişkilerini analiz etmektedirler.
Söz konusu çalışmaların tümü Türkiye’de Friedman-Ball tarafından
öne sürülen hipotezin geçerli olduğunu ortaya koymuşlardır.
Ancak, ele alınan iktisadi yazınlardan Nas ve Perry (2000), Thornton
(2007) ve Keskek ve Orhan (2008) tarafından yapılan
çalışmalardaTürkiye’deki enflasyon oranları ele alınmış ve bu
dönemlerde Holland hipotezinin geçerliliği konusunda bir kanıya
varmışlardır.Fakat Nas ve Perry (2000), Türkiye’nin enflasyon
verilerini farklı yıllar üzerinden incelediğinde, Cukierman-Meltzer
hipotezinin kısa vadede geçerliliğini kanıtlayan bulgularda ortaya
çıkmaktadır.
Türkiye haricindeki ülkeler için yapılan çalışmalar, otoregresif
enflasyon modellerine dair ARCH yâda GARCH tahminlemeleriyle
ilgili koşullu varyans denklemine, enflasyon oranın düzey veya birinci
dereceden gecikmedeğeriilave edilerek ve otoregresif enflasyon
modellemelerine dair ARCH yada GARCH tahminlemelerinden
hesaplanan varyans serisi ile enflasyon oranlarına ait seriler arasında
ortaya çıkacak nedenselliğin durumunu analiz eden çalışmalar olmak
üzere Friedman-Ball hipotezinin geçerliliğini sorgulayan iki farklı
grup çalışmalar vardır.
İlk grup çalışmalarda, Baillie ve diğ. (1996), Caporale ve McKiernan
(1997) ve Kontonikas (2004) tarafından ampirik olarak çalışılan
örneklemlerin otoregresif enflasyon modellemelerine dair ARCH yada
GARCH tahminlemelerine yönelik koşullu varyans denklemlerine,
enflasyon oranlarının birinci dereceden gecikme değerlerini de ilave
etmekte ve Friedman-Ball varsayımının geçerliliği kanısına
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varmaktadırlar. Öteki çalışmalarsa bu neticeye, koşullu varyans
denklemlerine enflasyon oranlarının düzey değerlerini ekleyerek
varmışlardır.
İkinci grup çalışmalarda değerlendirilen ülkelerde ise, Friedman-Ball
tarafında ortaya konulan hipotezin geçerliliği savunulmuştur. Fakat bu
geçerliliğin istisnai durumu Almanya olarak belirtilmekte ve Fountas
ve diğ. (2004) tarafından yapılan çalışmada Friedman-Ball hipotezinin
geçerliliğinin var olmadığı kanısına varırken; Berüment ve Dinçer
(2005), Fountas ve diğ. aksine Almanya’da Friedman-Ball hipotezinin
yalnızca uzun vadede geçerliliği olduğunu savunmuşlardır.
İkinci grup çalışmalar Cukierman-Meltzer ve Holland tarafından
ortaya konulan hipotezaçısından ele alındığında ise sonuçlar belli bir
kısımda olsa değişiklik göstermektedir. Bu duruma bağlı olarak, Grier
ve Perry (1998), Berüment ve Dinçer (2005) ve Conrad ve Karanasos
(2005), Cukierman-Meltzer hipotezinin çalışılan ülke olan Japonya’da
geçerliliğinin varlığı kanısında karar kılmışlardır. İkinci grupta
bulunan çalışmaların uzlaşıya vardıkları bir diğer nokta ise, Holland
tarafından geliştirilen hipotezin geçerliliği olan ülkelerde, enflasyon
ile enflasyon belirsizliği ilişkisinin özellikle uzun vadede meydana
çıktığını belirtmeleridir.
Yukarıda bahsedilen ampirik çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda
ortaya çıkan veriler Tablo-1’de verilmiştir.
Tablo – 1 Ampirik Çalışmalar ve Bulgular
Çalışma

Ülkeler

Sonuç

Yamak (1996)

Türkiye

Friedman-Ball hipotezi doğrulanmıştır.

Nas ve Perry (2000)

Türkiye

Friedman-Ball hipotezi doğrulanmıştır.

Neyaptı ve Kaya (2001)

Türkiye

Berüment ve Diğ. (2001)

Türkiye

Caporale ve McKiernan
(2001)
Fountas (2001)

A.B.D.

Telatar
ve
Telatar
(2003)
Kontonikas (2004)

Türkiye

Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerliliği
öne sürülmüştür.
Friedman-Ball hipotezinin geçerliliği
öne sürülmüştür.
Friedman-Ball hipotezinin geçerliliği
öne sürülmüştür.
Friedman-Ball hipotezinin geçerliliği
öne sürülmüştür.

İngiltere

İngiltere
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Fountas ve
Diğ.
(2004)

Erdoğan ve Bozkurt
(2004)
Akyazı ve Artan (2004)

Almanya,
İtalya,
Fransa,
İspanya,
İngiltere,
Hollanda
Türkiye
Türkiye

Daal ve Diğ. (2005)

Türkiye

Özer ve
(2005)
Berüment
(2005)

Türkyılmaz

Türkiye

ve

Almanya,İn
giltere,A.B.
D.,Kanada,F
ransa,İtalya,
Japonya
İngiltere,A.
B.D.,Japony
a
Güney
Afrika
Türkiye

Dinçer

Conrad ve Karanasos
(2005)
Thornton (2006)
Oltulular ve Terzi (2006)
Özdemir ve Fisunoğlu
(2008)
Keskek ve Orhan (2008)

Türkiye

Erkam (2008)

Türkiye

Thornton (2008)

Arjantin

Özdemir,
(2008)

Türkiye,
Ürdün,
Filipinler
Türkiye

Fisunoğlu

Omay (2008)
Karanasos,
(2008)

Thornton (2008)

Schurer

Türkiye

Almanya,
Hollanda,
İsveç

Arjantin

Almanya’da Friedman-Ball tarafından
geliştirilen hipotez geçerli değildir.
Hollanda’da ise, Holland tarafından
geliştirilen hipotez geçerlidir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Almanya’da Friedman-Ball hipotezi
sadece uzun vadede geçerlidir.
Fransa’da Holland hipotezi geçerlidir.
Friedman-Ball hipotezinin
olduğu belirtilmiştir.

geçerli

Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball tarafından geliştirilen
hipotez geçerlidir.
Friedman-Ball tarafından geliştirilen
hipotez geçerlidir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir fakat kısa vadede
enflasyondaki
belirsizlik
yüksek
enflasyon oranlarının sebebi olduğu
kanısında varılmıştır.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Almanya ve Hollanda’da CukiermanMeltzer
hipotezi
doğrulanırken,
İsveç’te
Holland
hipotezi
doğrulanmıştır. Ayrıca üç ülkede de
Friedman-Ball tarafından geliştirilen
hipotezin geçerliliği belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
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Korap, Saatçioğlu (2009)

Türkiye

Caporale ve diğ. (2009)

Euro
Bölgesi
Türkiye

Türkyılmaz, Özer (2010)
Jiranyakul,
(2010)

Opiela

Bhar, Mallik (2010)

Endonezya,
Malezya,
Filipinler,
Singapur,
Tayland
ABD

4.

Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.
Friedman-Ball tarafından geliştirilen
hipotez
ve
Cukierman-Meltzer
hipotezinin geçerliliği belirtilmiştir.
Friedman-Ball hipotezinin geçerli
olduğu belirtilmiştir.

Friedman-Ball hipotezinin
olduğu belirtilmiştir.

geçerli

Veri Setleri ve Zaman Serisi Analizi
Çalışmada ele alınan enflasyon oranları verilerine ilişkin
zaman serisini örneklemini oluşturmak için 1995:01-2016:12
dönemini kapsayan ve aylık olarak 1987 yılı 100 bazlı TÜFE
(Tüketici Fiyat Endeksi) verileri Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankasının EVDS sitesinden elde edilmiş, kullanılan enflasyon
serisinin tanımlayıcı istatistiksel özellikleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo -2 Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama

INF
2.940573

Std. Sapma

INF
1.022078

Ortanca
Maximum
Minimum

2.349665
4.830106
1.387420

Çarpıklık
Basıklık

0.454339
1.513269

Jarque-Bera
Probability

33.39671
0.000000

Sum
SumSq. Dev.

776.3112
274.7413

Gözlem

264

Enflasyon değişkenine ait Tanımlayıcı İstatiklerin yer aldığı tablodan
görüleceği üzere, Türkiye için ele alınan periyotta TROMO-SEATS
yöntemi ile mevsimsellikten arındırılmış, aylık ortalama enflasyon
oranı %2.94 düzeyindedir. Ortalama enflasyon oranına dair elde
edilen standart sapma %1.02 olarak belirlenmesi incelenen periyotta
enflasyon oranı verilerinde yüksek değişkenlik olduğu görülmektedir.
Çarpıklık değeri 0.45, 0’dan büyük olduğu için enflasyon oranlarına
ait serinin sağa çarpık bir dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Bu
durumla birlikte, basıklık değeri 1.51, 0’dan büyük olduğu için
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Türkiye’ye ait enflasyon oranlarının uzun kuyruklu (leptokurtic)
olduğu görülmektedir. Öte yandan, Jarque-Bera değeri Ki-kare
değerinden büyük olmasından dolayı enflasyon serilerin normal
dağılıma sahip olmadığı sonucunu desteklemektedir.
Enflasyon serisinin modellemesine geçilmeden önce durağanlığının
test edilebilmesi için Augmented Dickey Fuller(ADF) ve PhilipsPerron(PP) tarafında geliştirilen birim kök testleri yapılmıştır. Serinin
birinci dereceden farkına uygulanan testlerin sonuçlarına dair veriler
aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.
Tablo – 3INF Serisi için ADF ve PP Testi Sonuçları
Test İstatistiği
Kritik Değerler
ADF = -9,430160
-2,872413 (%5)
PP = -7,363594
-2,872370 (%5)
Tabloda yer alan birim kök testlerine bakıldığında, %5 anlamlılık
seviyesinde Enflasyon serisinin durağan olduğunu, başka bir deyişle
serinin birim kök içermediğini [I(1)] göstermektedir. Enflasyon
verileri için ele alınan en ideal ARIMA modelleri içerisinde yer alan
ARIMA(1,1,1) modeli seçilmiştir. Bu model seçilirken, Enflasyon
verilerinin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları
beraber ele alınmış, önerilen model için AIC (Akaike Bilgi Kriteri) ve
SC (Schwartz Kriteri) göz önüne alınmıştır. ARIMA(1,1,1) modeli ile
elde edilen sonuçlara ait verilere Tablo 4’ de verilmiştir.
Tablo – 4 ARIMA(1,1,1) ModeliSonuçları
C
AR(1)
MA(1)
AIC

Katsayılar
2.594493
0.993511
0.819546
-3.040948

Standart Hata
0.647690
0.003889
0.35161
SC

p-değeri
0.0000
0.0000
0.0000
-2.959454

ARIMA modellerinde ARCH etkisinin olup olmadığının araştırılması
için ARCH-LM testi kullanılmıştır. ARCH-LM testine ilişkin veriler
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo – 5 ARCH-LH Test Sonuçları
ARCH(1)
ARCH(2)
ARCH(4)

 02,05

OR2

P-değeri

3.841
5.991
9.488

6.500726
22.13613
29.08248

0.0108
0,0000
0.0000
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OR2 değerleri %5 anlamlılık seviyesinde alınan 1, 2 ve 4’üncü
serbestlik derecesinde  2 verilerinden büyük olmasından dolayı H0
hipotezi kabul edilemez. Bu duruma bağlı olarak ARIMA(1,1,1)
modeli hata terimlerinde ARCH modellemesinden etkilendiği kabul
edilmiş olur. Enflasyon verileri için ele alınan ARIMA-GARCH
modellemeleri içinden en ideal model olan ARIMA(1,1,1)EGARCH(1,1) olduğu kanısına varılır. Ele alınan bu modellerden
hesaplanan değerler ise aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.
Tablo – 6 ARIMA – EGARCH Modelleri Sonuçları

Koşullu Varyans Modeli

Koşullu Ortalama Modeli

C(4)

C(5)

C(6)

C(7)

C

AR(1)

MA(1)

0,68251
8
(0,12986
3)
AIC

0,485531
(0,076686
)

0,0823
31
(0,0504
29)
SC

0,947620
(0,018343
)

2,09392
3
(0,80507
2)

0,99303
4
(0,00409
4)

0,80483
8
(0,03370
8)

-3,044183

-2,949107

Yukarıdaki tabloda yer alan sonuçlara göre ARIMA-EGARCH
modeli;

yt 
2,093923  0,993034 yt 1  0,804838 t 1   t

0,682518  0,082331
log(ht ) 

  
 t 1
 0,947620  t 1   0,485531log(ht 1 )
 h 
ht 1
 t 1 

ARIMA - EGARCH koşullu varyans modelinde bulunan dürtü
etkilerini ölçümleyen gecikmeli standart hata teriminin tahminlenen
katsayısı %5’lik anlam seviyesinde istatistiksel olarak bakıldığında
anlamlı olduğu görülecektir. Bu durumda enflasyon oranlarında ortaya
çıkacak beklenmeyen bir yükseliş, enflasyon belirsizliği üzerinde
enflasyon oranlarında ortaya çıkan beklenmeyen bir düşüşten daha
fazla bir yükselişe yol açacağını belirtebiliriz.
4.1.
Enflasyon Oranları ile Enflasyon Belirsizliği İlişkisinin
Nedensellik Analizi
Bu bölümde enflasyon oranları ile enflasyon belirsizliği
arasında ortaya çıkan ilişkiler Granger nedensellik testleri
araştırılmaya çalışılacaktır. Fakat her iki analiz tekniğinin doğru
şekilde ele alınabilmesi için enflasyon oranlarının ve enflasyon
belirsizliğinin durağan olup olmadıklarının; eğer durağanlık yoksa
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değişkenlerin kendi aralarında eş bütünleşme ilişkisinin varlığının
araştırılması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı ilk olarak verilerinin
durağan olup olmadıkları ele alınacak, eğer durağanlık yoksa eş
bütünleşme analizi ile aralarında bir ilişki bulunup bulunmadığı
araştırılacaktır.
4.1.1. Birim Kök ve Eş Bütünleşme Testleri
Önceki bölümde ele aldığımız mevsimsellikten arındırılıp,
birinci dereceden farkları alınarak durağanlaştırılmış enflasyon
oranları verisinin (INF) durağan olup olmadığının belirlenmesi için
yapılan birim kök testleri neticesinde, enflasyon oranları verilerinin
birinci derecedeki farklarda durağanlığın var olduğu, başka bir deyişle
I(1)’de durağanlığın bulunduğunu ifade etmekteydi.
Aynı doğrultuda ARIMA – EGARCH model tahminlemesiyle elde
edilen enflasyon belirsizliği (INFUNC) verileri birim kök testleri ile
durağan olup olmadığına bakılacaktır. Aşağıdaki tabloda görüleceği
üzere INFUNC I(0)’da durağan çıkmıştır.
Tablo – 7 INFUNC Serisi için ADF ve PP Test Sonuçları
Test İstatistiği
ADF = -15,77477
PP = -15,77477

Kritik Değerler
-2,872370 (%5)
-2,872370 (%5)

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere enflasyon belirsizliği
verileri I(0)’da durağan çıkmıştır.
Enflasyon ile Enflasyon belirsizliği verilerine yapılan birim kök
testlerine göre, enflasyon I(1)’de durağanken Enflasyon belirsizliği
verileri I(0)’da durağandır. Yani, iki değişken farklı derecelerde
durağan olduğu için aralarında Eş bütünleşik olmadığı söylenebilir.
Buna bağlı olarak, enflasyon belirsizliği ile enflasyon oranları
arasında uzun dönemde bir değişimin olmayacağını göstermektedir.
4.1.2. Granger Nedensellik Testleri
Enflasyon ile enflasyondaki belirsizlik arasında yapılan
Granger nedensellik testine ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo – 8 Enflasyon ile Enflasyon Belirsizliği Granger nedensellik
test sonuçları
m = 4 Gözlem=264

Hipotezler
H0: Enflasyon Belirsizliği, Enflasyona
neden olmaz

Test İstatistiği
22.8076

p-değeri
4.0000
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H0: Enflasyon, Enflasyon Belirsizliğine
neden olmaz

3.29836

0.0117

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere enflasyon oranlarından enflasyon
belirsizliğine doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin söz konusu
olduğu söylenebilir. Bunun yanında ilişki pozitif yönlü olduğundan
dolayı Granger nedensellik testi verileri, 1995:01-2016:12 döneminde,
Friedman – Ball hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir,
diyebiliriz.
5.

SONUÇ
Çalışma 1995:01 – 2016:12 dönemleri için Türkiye’deki
enflasyon oranlarının kırılganlıkları modeller oluşturularak, enflasyon
oranları ile enflasyondaki belirsizlik arasında bulunan nedensel bağı
açıklamaya çalışmıştır. ARIMA – EGARCH modellemesinin %5’lik
anlam seviyesinde istatistiki olarak anlam ifade eden parametrelerine
bağlı olarak, Asimetrik bir etkinin meydana çıktığı bulgusuna
ulaşılmıştır. Bu verilere göre Türkiye’de enflasyon oranlarında
meydana gelecek beklenmedik bir yükseliş, enflasyon belirsizliğini
enflasyonda ortaya çıkacak ön görülmeyen bir düşüşten çok daha fazla
yükseltecektir.
Granger nedensellik testinin sonuçlarına bakıldığında ise, enflasyon
oranlarından enflasyon belirsizliğine doğru tek taraflı ve doğru orantılı
bir nedensel ilişkisinin olduğu söylenebilir. 1995:01- 2016:12
döneminde Türkiye’de enflasyon oranlarının enflasyon belirsizliği
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu da elde edilen diğer bulgular
arasındadır.
Elde edilen veriler göre, Türkiye’de bil hassa, meydana gelen yüksek
enflasyon oranlarının yüksek enflasyon belirsizliğine yol açtığını
söylemek doğru olacaktır. Enflasyon belirsizliği, enflasyon oranların
bir sebebidir, bu sebeple enflasyon belirsizliğinin Türkiye
ekonomisindeki negatif tesirlerinin azaltılması için enflasyon
oranlarındaki son periyotlarda meydana gelen düşüşlerin kalıcı olması
için gereken politikaları hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu
durumda, ilk olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
enflasyon oranlarında kalıcı istikrarı getirecek önemli bir enflasyon
hedeflemesi politikasına yapması; daha net bir ifade ile finansal
istikrarın sağlanmasını ön gören politikaları hayata geçirmesi olarak
önerilebilir.
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Öz

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet, bilgi ve teknolojideki hızlı
gelişmeler, kurumların öğrenilmiş olan bilgilerinde zamanla yetersiz
kalmasına sebep olmaktadır. Bulunduğumuz her alanda değişim kendini
göstermiş özel sektörden kamu sektörüne kadar tüm kurum ve işletmeleri
etkisi altına almıştır. Hızla değişen rekabet şartlarına kamu kurumlarının da
uyum sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Bu uyumu sağlamanın en kolay ve en
hızlı yolunun ise eğitim olduğu aşikardır. Belirli bir maaş karşılığında
çalışması için işe alınmış ya da çalışmakta olan kişilere görevleriyle ilgili
gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen planlı eğitimler
hizmet içi eğitim olarak adlandırılmaktadır. Hizmet içi eğitimlerin faydaları
arasında; çalışanların daha verimli çalışması, kurumlara olan bağlılıklarının
artması ve iş motivasyonu yükselmesi gibi örnekler verilebilir.
Araştırmamızda hizmet içi eğitimin kamu çalışanlarının motivasyonuna etkisi
araştırılmıştır. Bu kapsamda önemli bir kamu kurumu olan Karayolları Genel
Müdürlüğüne bağlı 11.Bölge Müdürlüğünde (Van) anket çalışması yapılmış
ve veriler analiz edilerek bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır
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Abstract

In today's intense competition environment, rapid developments in
information and technology causes institutions to be insufficient in their
learned knowledge over time. Every field of change that we are in has been
affected by all institutions and businesses from the private sector to the public
sector.It has become compulsory for public institutions to adapt to rapidly
changing competition conditions. It is obvious that the easiest and fastest way
to achieve this alignment is education. In-service training is called planned
trainings given to people who are hired or working to work for a certain
salary, given the necessary knowledge, skills and attitudes related to their
duties. Benefits of in-service training include; More efficient working of
employees, increased commitment to institutions and increased motivation
towards work can be given as examples.The effect of in-service training on
the motivation of public employees was investigated in our research. Within
this context, a survey was conducted at the General Directorate oh Highways
11. Region (Van)which is an important public institution, and the results
were analyzed.
Keywords: Service Tranining, Motivation, Public Sector

Giriş
Günümüzde özellikle sosyal, ekonomik, teknolojik ve yönetim
alanında gerçekleşen hızlı değişim iş hayatını da oldukça
etkilemektedir. Yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla mesleki bilgilerin bir
kısmı geçerliliğini yitirmektedir. Toplumların ve kurumların başarılı
olup ayakta kalmaları ancak bu değişimlere uyum sağladıklarında
mümkün olacaktır. Bu uyumu sağlamanın en etkin yolu eğitimdir
(Selimoğlu ve Yılmaz 2009:1).
Bir çalışan için herhangi bir örgün eğitimden aldığı mesleki
bilgiler bir süre sonra yetersiz kalmaktadır. Bunu engellemenin en
önemli yolu yine eğitim olarak görülmektedir. Başarının devamı ve
verimliliğin sürekliliğini isteyen kurumlar bunu ancak hizmet içi
eğitim yatırımları yaparak sağlayabilirler. Kamu çalışanlarının da
kendilerini geliştirip yenileyebileceği en önemli kaynak hizmet içi
eğitim programlarıdır.
Kamu sektöründe hizmet içi eğitimin önemi ne yazık ki
ülkemizde çok geç anlaşılmıştır. Hizmet içi eğitim faaliyetleri
ülkemizde özel sektördeki büyük çaplı işletmelerle ön plana çıkmıştır.
Kamu sektöründe ise biraz daha geç kalınmış ve eğitimin önemi ancak
1960’lı yıllarda anlaşılmıştır. Her ne kadar bu tarihten itibaren eğitim
faaliyetleri başlasa da gerekli ödeneğin ayrılmaması, eğitimin
faydasına olan inancın düşük kalması gibi sebeplerden dolayı istenilen
seviyeye ulaşmamıştır. Günümüzde ise eğitimin önemi çok daha iyi
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anlaşılmış ve çoğu kamu kurumunda çalışanlar için sistematik bir
şekilde eğitim programları oluşturulmaya başlanmıştır.
Bu çalışmada hizmet içi eğitiminin kamu çalışanlarının
motivasyonlarını nasıl etkilendiği araştırılmaya çalışılmıştır.
Günümüzde birçok kamu kurumu çalışanlarına etkili bir şekilde
eğitim programı hazırlayıp sunmakta ve çoğu zaman bu eğitimleri
zorunlu hale getirmektedir. Bu çalışmada araştırma yapmak için böyle
bir kamu kurumu tercih edilmiştir. Uzun süreli eğitim politikalarına
sahip olan bu kurum araştırma için yeterli veriyi sağlamakta
ve hizmet içi eğitim programları uygulamaktadır.
Bu çalışmada kamu çalışanlarının almış oldukları hizmet içi
eğitimin kişisel gelişime, örgüte bağlılığa, örgüt içi iletişime,
sorumluluk almaya ve motivasyona nasıl yansıdığı ortaya çıkartılmaya
çalışılmıştır.
1.Hizmet İçi Eğitim Tanımı ve Kapsamı
Bilgi çağında olduğumuz şu dönemde küreselleşme dinamik
ve süreklilik arz eden bir yapıdır. Bilgi çağının bu özelliği eğitim
sürecinde bazı değişimlere neden olmuş ve yetişkinlerin eğitim ve
teknolojiye uyum sağlamaları için sürekli eğitilmelerini zorunlu hale
getirmiştir (Öztürk, Kılıç 2014). Yetişkinlerin en çok görüldüğü ortam
olan iş hayatında bu durum hizmet içi eğitimler olarak öne çıkmıştır.
Hizmet İçi Eğitim; üretim ve hizmette etkinliğin, verimin,
kalitenin yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde meydana
gelebilecek hataların ve kazaların azaltılması, maliyetlerin
düşürülmesi, satış ve hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden
gelişmenin sağlanması, kârların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve
tasarruflarının artırılması amacıyla işgücüne verilen temel meslek ve
beceri eğitimi yanında; iş görene yönelik çalışma hayatı süresince
bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltici planlı eğitim
etkinlikleridir (Aytaç, 2007).
Taymaz’a göre ise (1997: 4) hizmet içi eğitim, herhangi bir
işletmede belirli bir ücret karşılığında çalışan bireylerin görevleri ile
ilgili, bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlayan eğitimdir
(Korkmaz, 2015).
Bir başka tanıma göre; Hizmet içi eğitim, kamu hizmeti
görevlilerinin hizmete yatkınlığını sağlamayı, verimlilik düzeyini
yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine
getirebilmeleri için onların bilgi, deneyim ve becerilerini arttırmayı
amaçlayan eğitim etkinlikleridir (Canman,1995:85).
Hizmet içi eğitim tanımlarına bakıldığında eğitimin bilgi,
beceri ve davranışların geliştirilmesi yönünde olduğu görülmektedir.
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Bunlar dikkate alınarak hizmet içi eğitimin tanımı şuşekilde
yapılabilir: Hizmet içi eğitim, çalışanların işlerini verimli bir şekilde
yerine getirmek üzere ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak, gerekli
yetenekleri kazandırmak, geliştirmek ve davranışlarını istenilen yönde
değiştirmek için çalıştıkları kurum tarafından planlanan bir
süreçtir(Kılıç, 2008).
Hizmet içi eğitimin çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bunları
bireysel, örgüt yönüyle ve genel olarak inceleyebiliriz. Personel
açısından amaç, bireyi işini daha iyi yapabilecek konuma getirmektir.
Örgüt açısından ise, örgütü meydana getiren bireylere görevlerini nasıl
yapacaklarına, birlikte nasıl çalışacaklarına ilişkin bilgi sunmaktır. Bu
durumda eğitimin başarıya ulaşıp ulaşmadığının ölçüsü “hizmetin
niteliği” ile ölçülür (Gül,2000).
Hizmet içi eğitimin amaçları hem kurumun hem de eğitime
tabi tutulacak çalışanın ihtiyaçlarına yönelik olmakla birlikte çalışana
artılar katacak bir çalışmanın daha verimli olacağı muhakkaktır.
Aslında hizmet içi eğitimin amacı personelin genel kültürünü artırmak
değil, kurum için istenen niteliklere ulaşmasını sağlamaktır (Ulus,
2009:14).
Hizmet içi eğitimin amacı, insanların bilgiye erişebileceği ve
bu bilgileri değişik bir anlamda kullanabileceği inancını yaratmaktır.
Eğitim, yönetim kavramının gelişmesine destekte bulunur. Bir
yöneticinin iyi bir yönetim sergilemesinin gerekli olduğu kadar
çalışanların da nitelikli çalışan olması gereklidir. Personel de
sorumluluk, bağlılık ve inisiyatif sergileyerek yönetimin daha iyi bir
hale gelmesine katkıda bulunur (Tortop, Nuri; 2005, Akt: Bilgin vd.
2007).
Hizmet içi eğitim, mevcut durum ve ulaşılmak istenen
hedefin iyi belirlenmesinden sonra amaca ulaşmak amacıyla iyi ve ne
istediğini bilen bir plan doğrultusunda gerçekleştirilirse, çok yönlü
faydalar sağlamaktadır (Gürcan ,2005).
Hizmet içi eğitim çalışmaları; işletmede etkinlik, verimlilik
ve kalite bilincinin yerleşmesi, bu göstergelerde sürekli iyileşmenin
sağlanması ve tüm faaliyetlerde canlılığın oluşması, zaman başta
olmak üzere kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması,
yönetim kademeleri ve çalışanlar arasındaki iletişiminin, yapıcı bir
işbirliğinin ve takım çalışmalarının geliştirilmesi, işgörenlerin
üretkenliklerinin artırılması, işgörenlerin gönüllü sorumluluk alma,
yapıcılık, üretkenlik ve çalışkanlık yönünde motivasyonlarının
artırılması, değişik görüşlerin ortaya çıkmasına ve uygulanmasına
imkân tanınması, işgörenlerin yıkıcı ve bozucu etkilerinin yok
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edilmesi, yarışmacılık ve girişimciliklerinin geliştirilmesi gibi
amaçların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır(Kocaoğlu,2001).
Hizmet içi eğitimin kuruma sağladığı başlıca yararları Sims
tarafından aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Pehlivan,1997);:
 Hizmet içi eğitim kurumların kazancını ve kârını artırır.
 Kurumun her düzeyinde işe ilişkin bilgi ve beceriler gelişir.
 Kurum ortamında gönül gücü (moral) tutar.
 Personelin kurumsal hedefleri tanıması ve benimsemesi
kolaylaşır.
 Ast-üst ilişkileri gelişir.
 Kurum içinde açıklık ve güven gelişir.
 Kurumda gelişme sağlanır.
 Çalışanlarda kuruma ilişkin dönütler sağlanır.
 İş yönergelerinin hazırlanması sağlanır.
 Kurumsal siyasaların (politika) anlaşılması ve izlenmesi
sağlanır.
 Kurumsal kararların ve sorun çözme sürecinin etkinliği artar.
 Kurumsal saygınlık artar.
 Liderlik becerileri, güdülenme, sadakat, örgüte karşı olumlu
tutumlar gelişir.
 Üretimin niteliği ve verimlilik artar.
 İşçi ve işveren ilişkileri gelişir.
 Üretim araçlarının kötü kullanımı ve kurumsal savurganlık
azalır.
 Kurumda iletişim ve gelişmeye uygun bir hava yaratır.
 Çalışanların değişmelere uyum sağlaması kolaylaşır
Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi
eğitimin düzenlenmesi yasalarla zorunlu kılınmıştır. Bu konudaki
yasal dayanak 1965 yılında kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunudur. Bu kanunun 215 ve 216. Maddeleri kamu kurumlarının
hizmet içi eğitimi verebilmeleri için bünyelerinde “eğitim birimi” ve
“eğitim merkezi” kurmalarıyla ilgilidir. Kanun koyucu bu birimlerin
kurulmasında kurumlara takdir hakkı vermemiş, bu birimlerin
kurulmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca 657 sayılı kanunun 218 ve 221.
maddelerinde “kurumların, memurlarını yurt dışında eğitebilecekleri
gibi, kendi bünyeleri içerisinde mesleki ve teknik eğitim yapabilirler,
yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilirler” denilmekle,
kurumlara kendi memurlarını eğitme konusunda takdir yetkisi de
verilmiştir. Kamu kurumlarında hizmet içi eğitim temelde iki gruba
yönelik olmaktadır. Birincisi işe yeni başlayan personele işin
gerektirdiği davranış değişikliklerini kazandırmak, ikincisi de hala
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çalışmakta olan personele işiyle ilgili değişmeleri aktararak
geliştirmek esas alınmıştır (Gül, 2000).
Kamu kurumlarında hizmet içi eğitimi araştırmaya yönelik
birçok çalışma vardır. Örneğin; Taşan (2013), “Kamu Kurumlarında
Hizmet içi Eğitimlerin Yeterlilik Düzeyi İle Hizmet Kalitesine Etkisi
Üzerine Araştırma Bedaş Örneği” adlı çalışmasında; kamu
kurumlarındaki hizmet içi eğitimlerin yeterlilik düzeyini ve
düzenlenen eğitimlerin hizmet kalitesine etkisini incelemiştir. Bu
çalışma sırasında tüm kamu kurumlarında araştırma yapmak mümkün
olmadığından, örnek kurum seçilen Boğaziçi Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi (BEDAŞ)’tayapılan bilimsel çalışma ile sonuç elde
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikli olarak
konunun daha iyi kavranması açısından literatür alanında hizmet,
kamu hizmeti; kalite, hizmet kalitesi; iş gören performansı ve hizmet
içi eğitim kavramlarına değindikten sonra tez konusu kapsamında 30
sorudan oluşan anket hazırlanmış ve bu anket ile 431 BEDAŞ
personeli üzerinde araştırma yapılmıştır. Sonuç olarak BEDAŞ’ın
hizmet içi eğitim faaliyetlerinde yetersiz olduğu, özellikle eğitim
faaliyetleri öncesi personel performans değerlendirmesi ve sonunda
ölçme ve değerlendirme yapmadığı, bu nedenle de personelin büyük
çoğunluğunun buna tepki gösterdiği; yetersizlikten dolayı hizmet
kalitesinin düşeceğini belirttikleri tespit edilmiştir. Buradan hareketle
tezin sonunda tüm kamu kurumlarına hizmet kalitesinin korunması ve
artırılması için önerilerde bulunulmuştur.
Bir diğer çalışma Kahya (2011) tarafından ortaya
konmuştur. Çalışmanın amacı hizmet içi eğitim programlarının kamu
çalışanlarının motivasyonuna etkisini ortaya koymaktadır. Bu amaçla
konuyla ilgili literatür çalışması yapılmış daha sonra da Eti Maden
İşletmelerinde çalışan kamu çalışanlarına anket uygulanmıştır.
Yapılan anketle hizmet içi eğitimin kişisel gelişim, örgütsel bağlılık,
örgüt içi iletişim, sorumluluk alma ve motivasyon gibi kavramlarla
ilişkisi incelenmiş ve bu çalışmadan çıkan sonuca göre devlette
kadrolu olarak görev yapan çalışanların hizmet içi eğitim konusunda
en çok etkilendikleri değişkenin kişisel gelişim olduğu anlaşılmıştır.
2. Motivasyon Kavramı ve Kapsamı
Motivasyon(güdüleme), Latince “motive”den gelmektedir.
“Motivasyon, insanı harekete geçiren ve hareketlerinin yönlerini
belirleyen, onların, düşünceleri, umutları, inançları, kısaca arzu;
ihtiyaç ve korkularıdır” (Fındıkçı,2000).
Bireyin yapacağı işte başarılı olmasını destekleyen ve
çalışanların performansını doğrudan etkileyen güç motivasyondur
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(Özdemir, Muradova; 2008). Motivasyonu genel olarak “bireylerin,
belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile
davranmaları” şeklinde tanımlamak mümkündür (Koçel, 2001).
Motivasyon, çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda
isteyerek çalışması ve verimli olması için gerekli şartların araştırılması
ve oluşturulması şeklinde de ifade edilebilir (Karakaya ve Ay, 2007).
Motivasyon, yönlendirici bir güçtür. Motivasyonda temel
amaç, işgörenlerin istekli, verimli ve etkili çalışmasını sağlamaktır
Yöneticilerin başarısı, astlarının örgütsel amaçlar doğrultusunda
çalışmalarına, bilgi, yetenek ve güçlerini bu doğrultuda harcamalarına
bağlıdır (Saime Oral, Zeynep Kuşluvan, 1997).
Motivasyon konusundaki farklı tanımlamaların üç genel
unsuru içerdiği görülmektedir. Bu unsurlar, harekete geçirmek,
kanalize etmek ve davranışı sürdürmek olarak ifade edilebilir (Dündar
vd., 2007’den Steers vd., 2004).
İnsanın sosyal bir varlık olması nedeniyle çalışanların
nerede, ne zaman, nasıl davranacağı, ihtiyaç ve beklentilerinin neler
olduğu sürekli araştırılmıştır. Bu araştırmalardan hareketle
motivasyon konusunda geliştirilen teoriler iki ana grupta
toplanmaktadır. Birincisi içsel faktörlere ağırlık veren “Kapsam
Teorileri”, ikincisi ise dışsal faktörlere ağırlık veren “Süreç
Teorileridir (Koçel, 2001:510).
Kapsam teorileri kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli
yönde davranışta bulunmaya yönelten faktörleri açıklarken; Abraham
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı, Frederick Herzberg’in
Çift Faktör Teorisi, David Mc. Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi
ve Clayton Alderfer’in ERG Kuramı seklinde sıralanmaktadır (Deniz
vd., 2005:143-149).
Süreç teorilerinde ise kapsam teorilerindeki içsel faktörlere
ek olarak bireyin davranışı üzerinde önemli etkide bulunan çevre
faktörleri de göz önünde bulundurulmaktadır.Başlıca süreç teorileri
ise; Viktor H. Vroom Bekleyis Teorisi, Lawler-Porter Bekleyis-Deger
Teorisi, B.F. Skinner Şartlandırma Kuramı, Adams Esitlik Teorisi ve
Cranny-Smith Basitleştirilmiş Süreç Modeli seklinde sıralanabilir
(Eren, 2004:532-545).
Özetle; davranışı “neyin” motive ettiği üzerinde duran
teorilere kapsam (içerik) teorileri; davranışın “nasıl” motive edildiği
üzerinde duran teorilere de süreç teorileri denir. (Tosi ve Mero, 2003,
s.72 içinde aktaran Oksay, 2005:33). Birbirini tamamlayıcı nitelikte
olan bu teorilerden kapsam teorileri öncelikle iş tatmini ve daha sonra
da harcanan çaba ile bağlantılıyken; süreç teorileri ise daha çok
harcanan efor ve onun performans sonuçlarıyla ilgilidir (Koçel, 2005).
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Bu kuramlara mutlak doğrular olarak bakılmamaktadır.
Fakat tam tersi ispatlanmadığı için bu kuramlar güncelliğini
korumaktadır. Bu aşamada yöneticiler için önemli olan bu kuramların
uygulanmasıdır. Yani işgörenlerin nasıl motive edileceğidir.Bir
örgütün yönetimi, işgörenlerin istenen düzeyde çalışmalarını sağlamak
zorundadır. Çünkü, örgütün amaçları işgörenlerin eliyle
gerçekleştirilir. Yönetmenlerin görevi ise örgütün amaçlarını
gerçekleştirmek için işgörenlere görevlerini yaptırmaktadır(Ergül,
2005).
Motivasyonda temel amaç, çalışanların istekli ve verimli
olarak işletme amaçlarına paralel şekilde hareket etmelerini
sağlamaktır. Bu amaca yönelik, araştırmalara konu olmuş ve
genellikle de çalışan motivasyonunda belirleyici olan onlarca faktör
bulunmaktadır. Bu motivasyon faktörlerinin çoğu, aynı zamanda
işletme ve yöneticilerin çalışanları motive etmek için kullandıkları
birer araç olarak da önem taşımaktadır. Bu faktör ve araçların anlam
ve etkinlikleri de farklı kişiliklere sahip bireyler, toplumlar, kültürler
arasında ve hatta zamanla farklılaşabilmektedir. (Birkan, 2009).
Bu faktörlerden bir tanesi de çalışanlara sunulan eğitim
olanaklarıdır. Eğitiminörgüt açısından olumluluğu yüksek bir
motivasyonel araç olduğu kesindir. Eğitim yeni bilgilerin sunulması,
davranış ve tutumların değişiminin sağlanması ve işgörenlerde
tatminin yaratılması konusunda gereklidir. Dinamik bir yapıya sahip
olan organizasyonun sürekli olarak yeni bilgi ve ilkeler edinmesi
olağandır. Çünkü değişen şartlara uyması gerekir. Organizasyonun
bunu sağlaması ise, organizasyon üyelerinin bu yeni bilgi ve ilkelerle
donatılması ile imkân bulacaktır. Yani organizasyonların yeni bilgi ve
ilkelere gereksinme duyması, verimliliğini artırma amacında olması
nedeniyledir(Kaynak, 1995).
İşletmenin çalışana sağladığı eğitim ve gelişim imkânları,
birey için hem önemli bir motivasyon faktörüyken, aynı zamanda
yöneticinin de kullanabileceği etkin bir motivasyon aracıdır. Yeni
bilgilerin öğrenilmesi, tutum ve davranışlarda değişiklik gerekliliği
veya çalışan motivasyonunun artırılması gibi nedenlerle eğitime
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara ilave olarak, eğitimin diğer bir temel
amacı da üretimi artırmaktadır (Kaynak, 1990: 99).
Her çalışanın işinde gelişme olanaklarını arayabileceğini
varsayarsak, eğitim ve gelişim olanaklarını çok önemli bir motivasyon
faktörü olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Yöneticiler için de
etkili bir motivasyon aracı olan eğitim ile, kişinin pozisyonu gereği
kendisinden beklenen performansa ulaşabilmesi için gerekli bilgi,
beceri
ve
davranışları
kazanması
veya
pekiştirmesi
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sağlanabilmektedir. Eğitim sayesinde eksik yönlerini tamamlayabilen,
kendini sürekli geliştirme imkânı bulan bireyin kendine güveni
artacak, yüksek motivasyonla işletmeye olan katkısını artırabilecektir
(Elbir, 2006: 38). Çalışanlar son yıllarda bir işletmeye girme veya
kalıcı olma kararlarında, işletmenin sağladığı eğitim ve gelişim
imkânlarını da ücret kadar dikkate almaya başlamıştır.
3. Araştırmanın Yöntemi Ve Bulguları
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın konusu; özel sektörde sıklıkla başvurulan ve
fayda alınan hizmet içi eğitimlerin kamu sektöründe etkisini ortaya
koymaktır. Bu çalışma bu tür eğitimlerin üretim yapılan bir kamu
işletmesinde çalışan kamu personeli üzerinde nasıl etkiler ortaya
koyduğunu ortaya çıkarması bakımından önem taşımaktadır.
Araştırmanın temel amacı hizmet içi eğitimin kamu çalışanları
üzerinde etkisini çalışanların demografik özelliklerini göz önünde
bulundurarak ölçmektir. Ayrıca kamu çalışanlarının hizmet içi eğitim
algılamaları açısından bakış açıları ve eğitimlerden elde ettikleri
kazanımları öğrenmek amaçlanmaktadır.
3.2. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma kapsamında test edilmesi düşünülen hipotezler şu
şekildedir:
H1: Hizmet içi eğitim ve motivasyon kamu çalışanlarının
cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır
H2: Hizmet içi eğitim ve motivasyon kamu çalışanlarının
yaşlarına göre farklılaşmaktadır.
H3:Hizmet içi eğitim ve motivasyon kamu çalışanlarının
kurumdaki görevlerine göre farklılaşmaktadır.
H4:Hizmet içi eğitim ve motivasyon kamu çalışanlarının
eğitimlerine göre farklılaşmaktadır.
H5: Hizmet içi eğitim ve motivasyon kamu çalışanlarının
gelir durumlarına göre farklılaşmaktadır.
H6: Hizmet içi eğitim ve motivasyon kamu çalışanlarının
çalışma sürelerine göre farklılaşmaktadır.
H7: Hizmet içi eğitim ve motivasyon kamu çalışanlarının
mesleki deneyime göre farklılaşmaktadır
3.3. Evren ve Örneklem
Bu araştırma Karayollarının 11. Bölge müdürlüğünün
çalışanları üzerinde yapılmıştır. Araştırma evreni olarak hizmet içi
eğitimin sıklıkla yapıldığı 3 birim seçilmiştir: Yol Yapım Baş
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Mühendisliği, Üstyapı Baş Mühendisliği ve Etüt Proje ve Çevre Baş
Mühendisliği. Araştırma evrenin de yaklaşık 250 çalışan
bulunmaktadır. Araştırma evreninin tamamına ulaşma imkânı
bulunmadığından araştırma uygulamasının yapılması için örneklem
seçme yoluna gidilmiştir ve toplamda 152 adet anket uygulanmıştır.
3.4. Veri Toplama ve Değerleme Yöntemi
Araştırmada hizmet içi eğitimin kamu çalışanlarının
motivasyonuna etkisi ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda geniş bir literatür taraması yapılmış ve 2 bölümden
oluşan anket formu dağıtılmıştır. Kullanılan anket formu toplam 43
sorudan oluşmaktadır. Anket formu Kahya‘nın (2011) yılında yüksek
lisans tezinde kullandığı anket uyarlanarak yapılmıştır.
Araştırmada Kişisel Gelişim, Örgütsel Bağlılık, Örgüt İçi
İletişim ve Sorumluluk Alma değişkenleri Hizmet İçi Eğitimin Etkileri
olarak ifade edilmiştir. Kurulmuş olan hipotezlerde değişkenler
Hizmet İçi Eğitimin Etkileri olarak geçmiştir. Ölçek ile hizmet içi
eğitimin etkisi dışında ayrıca motivasyonun etkisi de ölçülmüştür.
Kullanılan anket formunda çoktan seçmeli sorular yer
almaktadır. Ayrıca katılımcılara hizmet içi eğitim aldıklarında
tepkilerini ölçmek için Likert ölçekli sorularda sorulmuştur. Likert
ölçeğindeki değerlendirme kriterleri şu şekildedir: 1.Kesinlikle
Katılmıyorum, 2.Kısmen Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4.Kısmen
Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum.
Basit rassal örnekleme yöntemi ile elde edilen anket verileri
bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 20.0 paket programı ile analize
tabi tutulmuştur. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerine
ait veriler frekans ve yüzde halinde gösterilmiştir. Araştırmada
çalışanların hizmet içi eğitime yönelik tutumlarını etkileyen
değişkenlerin güvenilirliğini ölçmek için güvenilirlik analizi
yapılmıştır. Hipotezlerin test edilmesi için Anova analizi
kullanılmıştır.
4.Araştırma Bulguları ve Yorumları
4.1.Güvenirlik Analizi
Ölçeğin taşıması gereken özelliklerden birisi olan güvenirlik,
bir ölçme aracıyla aynı koşullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen
ölçüm değerlerinin kararlılığının bir göstergesidir (Ercan ve
Kan,2004).
Ölçmede kullanılan testlerin, anketlerin ya da ölçeklerin
özelliklerini ve güvenirliklerini değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir
yöntem olan güvenirlik analizinde, toplam skorların (puanların) söz

The Journal of Social Sciences Institute

konusu olduğu Likert vb. ölçeklerin güvenirliğini belirleyen katsayılar
hesaplanır ve ölçekte yer alan sorular arasındaki ilişkiler hakkında
bilgi elde edilir (Kalaycı, 2006: 403).
Yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach α katsayısının
düşük olmasından dolayı 17,22,25, 28 ve 33. sorular olmak üzere 5
soru değerlendirmeden çıkartılmıştır. Çıkarılması gereken sorular
çıkartıldıktan sonra analiz yapılmıştır. Bu analizlerde; Tablo 1’de
görüldüğü gibi Kişisel gelişim güvenilirlik testine göre Cronbach α
katsayısı 0,925 olarak bulunmuştur. Örgüte bağlılık güvenilirlik testi
sonucu ise 0,932, Örgüt içi iletişim 0,901, Sorumluluk alma 0,927 ve
Motivasyon 0,912 olarak bulunmuştur.
Sosyal bilimler alanında kabul edilen değerlere (0,60≤ α
≤0,80 ise ölçek oldukça güvenilir, 0,80≤ α <1,00 ise yüksek derecede
güvenilir) göre araştırmada kullanılan ölçeklerin yüksek derecede
güvenilir olduğu görülmüştür (Kalaycı, 2006: 405).
Tablo 1: Güvenilirlik Testi Sonuçları
Cronbach‘s Alpha
Katsayısı

Kişisel Gelişim
Örgüte Bağlılık

Soru Sayısı

Örnek
Sayısı

0,925
0,932

10
6

152
152

Örgüt İçi
İletişim

0,901

4

152

Sorumluluk
Alma

0,927

4

152

Motivasyon

0,912

7

152

4.2. Ankete Katılanların Demografik Özellikleri
Bu kısımda ankete cevap veren katılımcının cinsiyeti, yaşı,
mesleki deneyimi, kurumdaki görevi, eğitim durumu, gelir durumu ve
kurumda çalışma süresine ilişkin bulgulara yer verilmektedir.
Tablo 2‘de katılımcıların cinsiyetlerine göre oranına
bakıldığında ankete katılanların %95,4 sinin erkek olduğu
görülmektedir. Yani ankete katılan 152 kişiden 145’i erkek sadece 7
tanesi bayandır. Bayanların daha çok memur ve mühendis kadrosunda
olmaları işçi kadrosunda bayan çalışan bulunmaması bu sonucu
etkilemektedir.
Araştırmaya katılan kişilerin yaş dağılımlarına göre 28 kişi
(%18,4) 18 - 25 arasında, 44 kişi (28,9) 26 – 35 yaş aralığında, 37 kişi
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(%24,3) 36 – 45 yaş aralığında, 43 kişi (%28,3) 46 – 55 yaş aralığında
bulunmaktadır. Anket katılımcılarının yaş grupları arasındaçok büyük
farklar görülmemektedir. Bu katılımcıların yaşlarına göre dengeli bir
dağılım içerisinde olduğunu göstermektedir.
Tablo 2‘ye baktığımızda kurumdaki görevleri açısından
katılımcıların dağılımı;%18.4 mühendis, %,33.9 memur, %75.7 işçi ve
% 2diğer olmak üzere gerçekleştiği görülmüştür.
Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımlarına
bakıldığında 152 kişiden 1 kişi ilkokul, ortaokul mezunu olan 8 kişi,
lise mezunu olan 91 kişi, ön lisans ve lisans mezunu olan 48kişi, ve
lisans üstü eğitim almış 4 kişi olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2’de
katılımcıların lise ve ön lisans tercihinde birleştiği görülmektedir. Lise
mezunu olan kişilerin anket çalışması uygulanan kişiler içindeki
payı%59.9 dır. Önlisans ve lisans mezunu olanların payıise %31.6
olarak görülmüştür. Bu iki grup toplamda %91.5‘ini temsil
etmektedir. Çalışanların eğitim seviyesinin, yaptıkları işin gerektirdiği
tahsil düzeyini karşıladığı söylenebilir.
Katılımcıların gelir durumları incelendiğinde 1300-2000 TL
alan kişi sayısının 30 (%19.7), 2000-3500 TL alan kişi sayısının 46
(%30.3), 3500-4500 TL alan kişi sayısının 73(%48) ve 4500 TL
üstünde alan 3 (%3.9) kişi olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılanlardan mesleki deneyimleri ve kurum
içerisinde çalışma sürelerinin ne kadar olduğu bilgisi ayrı ayrı
istenmiştir. Çıkan sonuçlara göre 1-5 yıl arası mesleki deneyime sahip
kişilerin sayısı 40 (%26.3) 6-10 yıl arası çalışanların 30 (%19.7), 1115 yıl arasında çalışanların sayısı 33(%21.7), 16-20 yıl arası
çalışanların sayısı 43 (%28.3) ve son olarak 21 yıl ve üzeri çalışan
sayısı 6 (%3.9) dır.
Kurum içerisinde çalışma sürelerine baktığımızda mesleki
deneyime yakın bir dağılım olduğu görülmektedir. Buna göre; 1-5 yıl
arası kurumda çalışma süresine sahip kişilerin sayısı 46 (%30.3) 6-10
yıl arası çalışanların 36 (%23.7), 11-15 yıl arasında çalışanların sayısı
37 (%24.3), 16-20 yıl arası çalışanların sayısı 30 (%19.7) ve son
olarak 21 yıl ve üzeri çalışan sayısı 3 (%2.0) dır.
Tablo 2 :Araştırma Örneklemine İlişkin Demografik Veriler
Eğitim
Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans-Ön
lisans
Lisans Üstü

Frekans

Yüzde

Cinsiyet

1
8
91
48

0,7
5,3
59,9
31,6

Kadın
Erkek
Meslek Grubu
Mühendis

4

2,6

Memur

Frekans

Yüzde

7
145

4,6
95,4

28

18,4

6

3,9
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Yaş
18-25
26-35
36-45
46-55
Mesleki
Deneyim
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve
Üzeri

28
44

18,4
28,9

37
43

24,3
28,3

40
30
33
43
6

26,3
19,7
21,7
28,3
3,9

İşçi
Diğer
Kurumda Çalışma
Süresi
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl

115
3

75,7
2,0

46
36
37

30,3
23,7
24,3

16-20 Yıl
21 Yıl ve Üzeri
Aylık Kazanç
1300-2000 TL
2000-3500 TL

30
3

19,7
2,0

30
46

19,7
30,3

3500-4500 TL
4500 TL üstü

73
3

48,0
2,0

4.3. Hipotezlere İlişkin Anova Sonuçları
Bu çalışmada bütünlük sağlamak istendiğinden Tek Yönlü
Varyans Analizi (Anova) kullanılması uygun görülmüştür.
Karşılaştırılan grup sayısı iki olduğunda bu iki test aynı sonucu
verdiği bilinmektedir. Bu analizin yapılabilmesi için öncelikle ölçeğe
ilişkin test edilen değerlerin normallik göstermesi ve gruplara ilişkin
karşılaştırılan değerlerde varyansların homojen olması gerekmektedir.
p değeri, anlamlılık seviyesi olan 0,05‘ten küçükse gruplardan en az
ikisi arasında anlamlı fark olduğunu gösterir, 0,05‘ten büyükse gruplar
arasında anlamlı fark yoktur. Takip eden tablolarda, tabloların kolay
okunabilmesi için yalnızca ANOVA‘nın sonuçları verilmiş, gruplar
arasındaki farklılıklar metin içerisinde açıklanmıştır.
Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Hizmet İçi Eğitim
Algılamaları
Katılımcıların cinsiyetlerine
göre hizmet içi eğitim
değişkenlerinden kişisel
gelişime bakış açıları farklıdır.
Katılımcıların cinsiyetlerine
göre hizmet içi eğitim
değişkenlerinden örgütsel
bağlılık bakış açıları farklıdır.
Katılımcıların cinsiyetlerine

N

X

S.T.

7

3,87

0,81

Erkek 145

4,10

0,59

Bayan

3,50

0,81

Erkek 145

3,85

0,69

Bayan

3,67

0,94

Bayan

7

7

F

Sig.

0,96

0,32

1,73

0,19

0,78

0,37
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göre hizmet içi eğitim
değişkenlerinden örgüt içi
iletişim bakış açıları farklıdır.
Katılımcıların cinsiyetlerine
göre hizmet içi eğitim
değişkenlerinden sorumluluk
alma bakış açıları farklıdır.
Katılımcıların cinsiyetlerine
göre hizmet içi eğitim
değişkenlerinden motivasyon
alma bakış açıları farklıdır.

Erkek 145

3,96

0,81

Bayan

3,32

0,68

Erkek 145

3,55

0,88

Bayan

7

4,16

0,79

145

4,08

0,66

Erkek

7

0,61

0,43

0,10

0,75

Tablo 3’de görüldüğü üzere araştırmamıza katılan
çalışanların Hizmet İçi Eğitimin, Kişisel Gelişim, Örgütsel Bağlılık,
Örgüt İçi İletişim, Sorumluluk Alma ve Motivasyon boyutları
açısından Cinsiyetlerinin farklılığının anlamlı bir etkisi tespit
edilememiştir. Yapılan Anova analizleri sonucunda bulunan Sig
değerleri istatistiksel olarak anlamlı olmadığından (P>0,05) H1
hipotezi
reddedilmiştir.
Cinsiyetleri
açısından
katılımcılar
incelendiğinde; Kişisel Gelişim, Örgütsel Bağlılık, Örgüt İçi İletişim
ve Sorumluluk alma boyutlarında Erkek çalışanlar daha yüksek
ortalamalara sahipken Motivasyon alt boyutunda ise bayan çalışanlar
daha yüksek ortalamalara sahiptir.
Tablo 4:Katılımcıların Yaşlarına Göre Hizmet İçi Değişim
Algılamaları
Katılımcıların yaşlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden kişisel
gelişime bakış açıları
farklıdır.

18-25

n

X

S.T.

28

4,18

0,48

26-35

44

3,98

0,81

36-45

37

4,18

0,35

46-55

43

4,05

0,60

Katılımcıların yaşlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden örgütsel
bağlılık bakış açıları farklıdır.

18-25
26-35
36-45
46-55

28
44
37
43

4,04
3,67
3,79
3,90

0,50
0,90
0,61
0,60

Katılımcıların yaşlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden örgüt içi
iletişim bakış açıları farklıdır.

18-25

28

4,10

0,69

26-35

44

3,67

0,88

36-45

37

3,90

0,85

46-55

43

4,15

0,74

F

Sig

,005

,
,39

,

,806

1
,14

0

,03

3
,03

0
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Katılımcıların yaşlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden sorumluluk
bakış açıları farklıdır.
Katılımcıların yaşlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden motivasyon
bakış açıları farklıdır.

18-25

28

3,77

0,72

26-35

44

3,48

1,04

36-45

37

3,45

0,86

46-55

43

3,51

0,80

18-25
26-35

28
44

4,40
3,94

0,73
0,77

36-45

37

4,09

0,49

46-55

43

4,00

0,56

,83

0
,47

0

,18

3
,26

0

Tablo 4’de katılımcıların yaş durumlarına göre hizmet içi
eğitim faktörlerine bakış açıları analiz edilmiştir. Katılımcıların
araştırmada irdelenen Hizmet İçi Eğitim’in alt boyutları olan Kişisel
Gelişme, Örgütsel Bağlılık, Sorumluluk ve Motivasyon faktörleri
açısından yaş durumlarının herhangi bir anlamlı etkisi tespit
edilememiştir. Yapılan Anova analizleri sonucunda bulunan Sig
değerleri istatistiksel olarak anlamlı olmadığından (P>0,05) H2
hipotezi de reddedilmiştir. Ancak bunun yanında katılımcıların yaş
gurupları ile Örgüt İçi İletişim boyutu arasındaki ilişki Sig=0,03
(P<0,05) düzeyinde anlamlıdır. Örgüt içi iletişim açısından
incelendiğinde katılımcılardan 18-25 yaş aralığında olanlar ile 46-55
yaş aralığında olan kişilerin daha iyi Örgüt içi iletişim kurduğu, buna
ilaveten 26-35 yaş gurubunda olanların ise en düşük seviyelerde
iletişim kurduğu görülmektedir.
Tablo 5:Katılımcıların Mezuniyet Durumlarına Göre Hizmet İçi
Eğitim Algılamaları
Katılımcıların mezuniyet
durumlarına göre Hizmet İçi
Eğitim değişkenlerinden
Kişisel Gelişime bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların mezuniyet
durumlarına göre Hizmet İçi
Eğitim değişkenlerinden
Örgütsel Bağlılık bakış
açıları farklıdır.
Katılımcıların mezuniyet

İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Lisansüstü
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Lisansüstü

n
1
8
91
48
4
1
8
91
48
4

İlkokul

1

X
4,00
3,56
4,19
3,98
4,05
4,33
3,20
3,99
3,68
,29
4,50

S.T.
0,92
0,44
0,75
0,64
1,11
0,51
0,80
3
,00
-
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F

Sig.

2,63

0,03

4,53

0,002

1
3,27

0,013
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durumlarına göre Hizmet İçi
Eğitim değişkenlerinden
Örgüt İçi İletişim bakış
açıları farklıdır.

Ortaokul
Lise
Lisans
Lisansüstü

8
91
48
4

3,62
4,12
3,69
3,37

1,15
0,65
0,95
0,94

Katılımcıların mezuniyet
durumlarına göre Hizmet İçi
Eğitim değişkenlerinden
Sorumluluk bakış açıları
farklıdır.

İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Lisansüstü
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Lisansüstü

1
8
91
48
4
1
8
91
48
4

4,00
3,15
3,61
3,45
3,43
4,00
3,66
4,22
3,91
3,78

0,90
0,82
0,98
0,71
0,85
0,54
0,77
0,68

Katılımcıların mezuniyet
durumlarına göre Hizmet İçi
Eğitim değişkenlerinden
Motivasyon bakış açıları
farklıdır.

0,73

0,57

,88

2
,25

Tablo 5’de katılımcıların Eğitim durumlarına göre hizmet içi
eğitim faktörlerine bakış açıları analiz edilmiştir. Katılımcıların
araştırmada irdelenen Hizmet İçi Eğitim’in alt boyutları olan,
Sorumluluk ve Motivasyon faktörleri açısından eğitim durumlarının
herhangi bir anlamlı etkisi tespit edilememiştir. Yapılan Anova
analizleri sonucunda bulunan Sig değerleri istatistiksel olarak anlamlı
olmadığından (P>0,05) H4 de hipotezi reddedilmiştir. Ancak bunun
yanında katılımcıların eğitim gurupları ile Kişisel Gelişime Bakış,
Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İçi İletişim arasındaki ilişki P<0,05
düzeyinde anlamlıdır. Eğitim grupları açısından incelendiğinde Lise
mezunlarının Kişisel Gelişime en çok önem veren grup olurken
Ortaokul Mezunlarının ise kişiselgelişime en az önem verdiği grup
olduğu görülmektedir. Örgütsel bağlılık ve örgüt içi iletişim
açılarından gruplar irdelendiğinde ise en yüksek örgütsel bağlılık ve
örgüt içi iletişim düzeylerinin ilkokul mezuniyetinde olduğu, en düşük
örgütsel bağlılığın ve örgüt içi iletişimin ise yine ortaokul düzeyinde
olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 6:Katılımcıların Kurumdaki Görevlerine Göre Hizmet İçi
Eğitim Algılamaları
Katılımcıların
kurumdaki görevlerine
göre hizmet içi eğitim

Memur

n
28

X
3,94

S.T.
0,86

F

Sig.

Mühendis

6

4,25

0,23

1,12

0,34

İşçi

115

4,12

0,54

0
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değişkenlerinden kişisel
gelişime bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların
kurumdaki görevlerine
göre hizmet içi eğitim
değişkenlerinden
örgütsel bağlılık bakış
açıları farklıdır.
Katılımcıların
kurumdaki görevlerine
göre hizmet içi eğitim
değişkenlerinden örgüt
içi iletişim bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların
kurumdaki görevlerine
göre hizmet içi eğitim
değişkenlerinden
sorumluluk bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların
kurumdaki görevlerine
göre hizmet içi eğitim
değişkenlerinden
motivasyon bakış açıları
farklıdır.

Diğer

3

3,76

0,28

Memur
Mühendis
İşçi
Diğer

28
6
115
3

3,57
4,02
3,91
2,94

0,91
0,12
0,62
0,63

Memur

28

3,59

0,94

Mühendis

6

4,12

0,56

İşçi

115

4,05

0,75

Diğer

3

2,83

1,04

Memur

28

3,42

1,01

Mühendis

6

4,00

0,00

İşçi

115

3,56

0,85

Diğer

3

2,58

0,62

Memur

28

3,89

0,84

Mühendis

6

4,26

0,30

İşçi

115

4,14

0,61

Diğer

3

3,33

0,59

3,75

3
0,12

4,53

0,005

1,95

,
0,12

2,,49

0,06

Tablo 6’da katılımcıların görevlerine göre hizmet içi eğitim
faktörlerine bakış açıları analiz edilmiştir. Katılımcıların araştırmada
irdelenen Hizmet İçi Eğitim’in alt boyutları olan, Kişisel Gelişime
Bakış, Örgütsel Bağlılık, Sorumluluk ve Motivasyon faktörleri
açısından görev gruplarının herhangi bir anlamlı etkisi tespit
edilememiştir. Yapılan Anova analizleri sonucunda bulunan Sig
değerleri istatistiksel olarak anlamlı olmadığından (P>0,05) H3
hipotezi reddedilmiştir. Ancak bunun yanında katılımcıların görevleri
ile Örgüt İçi İletişim arasındaki ilişki P<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Çalışanlar görevleri açısından incelendiğinde Mühendislerin Örgüt İçi
İletişime en çok önem veren grup olurken Diğer kategorisinde ifade
edilen hizmetli personellerin ise Örgüt İçi İletişime en az önem veren
grup olduğu görülmektedir.
Tablo 7:Katılımcıların Gelir Durumuna Göre Hizmet İçi Eğitim
Algılamaları
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Katılımcıların gelir
durumlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden kişisel
gelişime bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların gelir
durumlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden
örgütsel bağlılık bakış
açıları farklıdır.
Katılımcıların gelir
durumlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden örgüt
içi iletişim bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların gelir
durumlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden
sorumluluk bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların gelir
durumlarına göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden
motivasyon bakış
açıları farklıdır.

Ücret/TL
1300-2000
2000-3500
3500-4000
4500 üstü

n
30
46
73
3

X
4,19
4,06
4,06
4,1

S.T.
0,31
0,63
0,68
0,45

1300-2000
2000-3500
3500-4000
4500 üstü

30
46
73
3

3,95
3,78
3,84
3,50

0,61
0,72
0,71
0,60

1300-2000
2000-3500
3500-4000
4500 üstü

30
46
73
3

4,03
3,76
4,04
3,50

0,64
0,85
0,85
0,43

1300-2000
2000-3500
3500-4000
4500 üstü

30
46
73
3

3,75
3,58
3,43
3,58

0,66
0,97
0,90
0,38

1300-2000
2000-3500
3500-4000
4500 üstü

30
46
73
3

4,36
3,98
4,02
4,23

0,49
0,70
0,68
0,29

F

Sig.

0,33

0,799

0,57

0,635

1,57

0,198

0,97

0,405

2,38

0,17

Tablo 7’de katılımcıların gelir durumlarına göre hizmet içi
eğitim faktörlerine bakış açıları analiz edilmiştir. Katılımcıların
araştırmada irdelenen Hizmet İçi Eğitim’in alt boyutları olan, Kişisel
Gelişime Bakış, Örgütsel Bağlılık, Örgüt İçi İletişim, Sorumluluk ve
Motivasyon faktörleri açısından görev gruplarının herhangi bir
anlamlı etkisi tespit edilememiştir. Yapılan Anova analizleri
sonucunda bulunan Sig değerleri istatistiksel olarak anlamlı
olmadığından (P>0,05) H5 hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 8: Katılımcıların Mesleki Deneyimlerine Göre Hizmet İçi
Eğitim Algılamaları
Deneyim
/Yıl

n

X

S.T.

F

Sig.
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Katılımcıların mesleki
deneyimlerine göre hizmet
içi eğitim değişkenlerinden
kişisel gelişime bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların mesleki
deneyimlerine göre hizmet
içi eğitim değişkenlerinden
örgütsel bağlılık bakış
açıları farklıdır.
Katılımcıların mesleki
deneyimlerine göre hizmet
içi eğitim değişkenlerinden
örgüt içi iletişim bakış
açıları farklıdır.
Katılımcıların mesleki
deneyimlerine göre hizmet
içi eğitim değişkenlerinden
sorumluluk bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların mesleki
deneyimlerine göre hizmet
içi eğitim değişkenlerinden
motivasyon bakış açıları
farklıdır.

1-5
6-10
11-15
16-20
21 +
1-5
6-10
11-15
16-20
21 +
1-5

40
30
33
43
6
40
30
33
43
6
40

4,16
4,01
4,05
4,15
3,78
3,87
3,83
3,66
4,00
3,44
3,93

0,53
0,83
0,60
0,46
0,61
0,68
0,87
0,76
0,42
0,79
0,77

6-10

30

3,71

0,90

11-15

33

3,86

0,86

16-20

43

4,26

0,67

21 +

6

3,37

0,91

1-5

40

3,60

0,78

6-10

30

3,61

1,13

11-15

33

3,40

0,84

16-20

43

3,56

0,82

21 +

6

3,33

0,70

1-5
6-10
11-15
16-20
21 +

40

4,28

0,75

30
33
43
6

3,90
4,03
4,10
3,78

0,80
0,58
0,45
0,65

0,81

0,52

1,63

0,17

3,14

0,01

0,39

0,81

1,94

0,10

Tablo 8’de katılımcıların mesleki deneyimlerine göre hizmet
içi eğitim faktörlerine bakış açıları analiz edilmiştir. Katılımcıların
araştırmada irdelenen Hizmet İçi Eğitim’in alt boyutları olan, Kişisel
Gelişime Bakış, Örgütsel Bağlılık, Sorumluluk ve Motivasyon
faktörleri açısından görev gruplarının herhangi bir anlamlı etkisi tespit
edilememiştir. Yapılan Anova analizleri sonucunda bulunan Sig
değerleri istatistiksel olarak anlamlı olmadığından (P>0,05) H7
hipotezi reddedilmiştir. Ancak bunun yanında katılımcıların mesleki
deneyimleri ile Örgüt İçi İletişim arasındaki ilişki P<0,05 düzeyinde
anlamlıdır. Çalışanlar mesleki deneyimleri açısından incelendiğinde
16-20 yıl’dır çalışmakta olanlar Örgüt İçi İletişime en çok önem veren
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grupolurken 21 yıl üzerinde çalışan kişilerin ise Örgüt İçi İletişime en
az önem veren grup olduğu görülmektedir.
Tablo 9:Katılımcıların Kurumda Çalışma Sürelerine Göre Hizmet İçi
Eğitim Algılamaları
Katılımcıların kurumda
çalışma sürelerine göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden kişisel
gelişime bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların kurumda
çalışma sürelerine göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden örgütsel
bağlılık bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların kurumda
çalışma sürelerine göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden örgüt içi
iletişim bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların kurumda
çalışma sürelerine göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden
sorumluluk bakış açıları
farklıdır.
Katılımcıların kurumda
çalışma sürelerine göre
hizmet içi eğitim
değişkenlerinden
motivasyon bakış açıları
farklıdır.

Hizmet/Yıl

n

X

S.T.

1-5
6-10
11-15
16-20
21 +
1-5
6-10
11-15
16-20
21 +
1-5

46
36
37
30
3
46
36
37
30
3
46

4,21
3,84
4,19
4,10
3,80
3,97
3,53
3,95
3,91
3,33
4,00

0,50
0,81
0,49
0,52
0,34
0,53
0,97
0,51
0,59
0,83
0,73

6-10

36

3,46

087

11-15

37

4,19

0,70

16-20

30

4,20

0,74

21 +

3

3,25

1,14

1-5

46

3,70

0,76

6-10

36

3,29

1,04

11-15

37

3,57

0,87

16-20

30

3,57

0,83

21 +

3

3,25

0,75

1-5

46

4,29

0,69

6-10
11-15
16-20
21 +

36
37
30
3

3,85
4,11
4,04
3,71

0,76
0,49
0,59
0,74

F

Sig.

2,50

0,04

3,02

0,20

5,92

0,00

1,16

0,33

2,63

0,03

Tablo 9’da katılımcıların kurumda çalışma sürelerine göre
hizmet içi eğitim faktörlerine bakış açıları analiz edilmiştir.
Katılımcıların araştırmada irdelenen Hizmet İçi Eğitim’in alt boyutları
olan, Örgütsel Bağlılık ve Sorumluluk faktörleri açısından görev
gruplarının herhangi bir anlamlı etkisi tespit edilememiştir. Yapılan
Anova analizleri sonucunda bulunan Sig değerleri istatistiksel olarak
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anlamlı olmadığından (P>0,05) H6 hipotezi reddedilmiştir. Ancak
bunun yanında katılımcıların mesleki deneyimleri ile Kişisel Gelişim,
Örgüt İçi İletişim ve Motivasyon arasındaki ilişki P<0,05 düzeyinde
anlamlıdır. Çalışanlar kurumda çalışma süreleri açısından
incelendiğinde 1-5 yıl’dır çalışmakta olanlar Kişisel gelişime en çok
önem veren grup olurken 21 yıl üzerinde çalışan kişilerin ise en az
önem veren grup olduğu görülmektedir. Örgüt içi iletişim açısından
çalışanlar kurumda çalışma sürelerine göre sıralandığında 16-20 yıl
arasında çalışma süresi olan kişilerin Örgüt içi iletişime büyük önem
verdiği buna rağmen 21 yıl üzeri aynı örgütte faaliyetleri bulunan
kişilerin ise örgütsel iletişime en az önem veren grup olduğu tespit
edilmiştir. Motivasyon açısından çalışanlar incelendiğinde de 1-5 yıl
arası çalışma süresi olanların yüksek motivasyonları olduğu, 21 yaş
üzeri olan kişilerin ise en düşük motivasyona sahip olduğu
görülmektedir.
Sonuç
Çalışmanın amacı kamu kurumlarında çalışanlar tarafından
hizmet içi eğitimin nasıl anlaşıldığı, çalışanlar tarafından nasıl
değerlendirildiği, çalışanlar üzerindeki etkisi ve motivasyon kaynağı
olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla Karayolları 11. Bölge
Müdürlüğünde (Van) 152 çalışanın katıldığı bir anket yapılmış ve
anlamlı sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların cevapları
beş dereceli Likert türü ölçekle değerlendirilmiştir. Uygulanan ankette
elde edilen bilgiler ışığında ilk önce katılımcıların demografik
özellikleri frekans dağılımı şeklinde oluşturulmuştur. Ankete katılan
kişilerin yaş ve eğitim durumlarına bakıldığında dengeli bir yaş
dağılımı olduğu görülmüştür. Eğitim durumlarına bakıldığında ise
katılımcıların %91.5 gibi büyük bir oranla lise ve ön lisans-lisans
mezunu olduğu ortaya çıkmıştır.
Çalışmada Hizmet İçi Eğitim’in, Kişisel Gelişim, Örgütsel
Bağlılık, Örgüt İçi İletişim, Sorumluluk Alma ve Motivasyon
boyutları katılımcıların demografik özellikleriyle ilişkili olup olmadığı
incelenmiştir.
Cinsiyet değişkeniyle Hizmet İçi Eğitim, Kişisel Gelişim,
Örgütsel Bağlılık, Örgüt İçi İletişim, Sorumluluk Alma ve Motivasyon
boyutları arasında anlamlı bir etki tespit edilememiştir. Ancak
cinsiyetleri açısından katılımcılar incelendiğinde; Kişisel Gelişim,
Örgütsel Bağlılık, Örgüt İçi İletişim ve Sorumluluk alma boyutlarında
erkek çalışanlar daha yüksek ortalamalara sahipken Motivasyon alt
boyutunda ise bayan çalışanlar daha yüksek ortalamalara sahip olduğu
ortaya konmuştur.
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Katılımcıların araştırmada irdelenen Hizmet İçi Eğitim’in alt
boyutları olan Kişisel Gelişme, Örgütsel Bağlılık, Sorumluluk ve
Motivasyon faktörleri açısından yaş durumlarının herhangi bir anlamlı
etkisi tespit edilememiştir. Fakat bunun yanında katılımcıların yaş
gurupları ile Örgüt İçi İletişim boyutu arasında anlamlı bir ilişki
olduğu ortaya konmuştur. Örgüt içi iletişim açısından ele alındığında
katılımcılardan 18-25 yaş aralığında olanlar ile 46-55 yaş aralığında
olan kişilerin daha iyi örgüt içi iletişim kurduğu, buna ilaveten 26-35
yaş gurubunda olanların ise en düşük seviyelerde iletişim kurduğu
görülmüştür.
Araştırmada katılımcıların Eğitim durumlarına göre hizmet
içi eğitim faktörlerine bakış açıları da analiz edilmiştir. Katılımcıların
araştırmada irdelenen Hizmet İçi Eğitim’in alt boyutları olan,
Sorumluluk ve Motivasyon faktörleri açısından eğitim durumlarının
herhangi bir anlamlı etkisi tespit edilememiştir. Ancak bunun yanında
katılımcıların eğitim grupları ile Kişisel Gelişime Bakış, Örgütsel
Bağlılık ve Örgüt İçi İletişim arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmüştür. Eğitim grupları açısından incelendiğinde Lise
mezunlarının Kişisel Gelişime en çok önem veren grup olurken
Ortaokul Mezunlarının ise kişisel gelişime en az önem verdiği grup
olduğu ortaya konmuştur. Örgütsel bağlılık ve örgüt içi iletişim
açılarından gruplara bakıldığında ise en yüksek örgütsel bağlılık ve
örgüt içi iletişim düzeylerinin ilkokul mezuniyetinde olduğu, en düşük
örgütsel bağlılığın ve örgüt içi iletişimin ise yine ortaokul düzeyinde
olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların görevlerine göre hizmet içi eğitim faktörlerine
bakış açıları araştırmanın bir diğer konusunu oluşturmaktadır.
Katılımcıların araştırmada analiz edilen Hizmet İçi Eğitim’in Örgüt İçi
İletişim hariç diğer alt boyutları ile görev gruplarının arasında
herhangi bir anlamlı ilişki bulunamamıştır. Sadece Örgüt İçi İletişim
ve çalışanların görevleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya
konmuştur.
Çalışanların gelir durumlarıyla hizmet içi eğitim faktörleri
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Mesleki deneyimlerine göre çalışanların hizmet içi eğitim
faktörlerine bakış açıları analiz edilmiştir. Katılımcıların araştırmada
irdelenen Hizmet İçi Eğitim’in alt boyutları olan, Kişisel Gelişime
Bakış, Örgütsel Bağlılık, Sorumluluk ve Motivasyon faktörleri
açısından görev gruplarının herhangi bir anlamlı etkisi tespit
edilememiştir. Fakat mesleki deneyim ile Örgüt İçi İletişim arasındaki
ilişki anlamlı bulunmuştur. Ortaya konan sonuçlara göre 16-20 yıl’dır
çalışmakta olanlar Örgüt İçi İletişime en çok önem veren grup olurken
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21 yıl Üzerinde çalışan kişilerin ise Örgüt İçi İletişime en az önem
veren grup olduğu görülmüştür.
Son olarak araştırmada çalışanların kurumda çalışma
sürelerine göre hizmet içi eğitim faktörlerine bakış açısı irdelenmiştir.
Katılımcıların araştırmada analiz edilen Hizmet İçi Eğitim’in alt
boyutları olan, Örgütsel Bağlılık ve Sorumluluk faktörleri açısından
kurumda çalışma süreleri arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit
edilemezken Örgüt İçi İletişim ve Motivasyonla arasındaki ilişkinin
anlamlı düzeyde olduğu görülmüştür. Çalışanlar kurumda çalışma
süreleri açısından incelendiğinde 1-5 yıl’dır çalışmakta olanlar Kişisel
gelişime en çok önem veren grup olurken 21 yıl üzerinde çalışan
kişilerin ise en az önem veren grup olduğu görülmektedir. Örgüt içi
iletişim açısından çalışanlar kurumda çalışma sürelerine göre
sıralandığında 16-20 yıl arasında çalışma süresi olan kişilerin Örgüt
içi iletişime büyük önem verdiği buna rağmen 21 yıl üzeri aynı örgütte
faaliyetleri bulunan kişilerin ise örgütsel iletişime en az önem veren
grup olduğu tespit edilmiştir. Motivasyon açısından çalışanlar
incelendiğinde de 1-5 yıl arası çalışma süresi olanların yüksek
motivasyonları olduğu, 21 yaş üzeri olan kişilerin ise en düşük
motivasyona sahip olduğu görülmektedir.
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Öz

Ön lisans mezunları kamu ve özel sektörde meslek elemanı olarak
çalışmakta olup, çalıştığı veya çalışacağı kurumlarda birçok mesleki
becerilere sahip olması gerekmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
programları yetiştirdikleri meslek elemanları ile bu amaca önemli ölçüde
hizmet etmektedirler. Piyasaların gelişimi, finansal işlemlere ait hukuki
mevzuatın artması, parasal işlemlerin daha da karmaşık hale gelmesi ve
birçok teknolojik yenilik muhasebecilik mesleğini günümüzde çok önemli bir
konuma getirmiştir. Mesleğin öneminin artışı daha nitelikli ve eğitimli
muhasebe meslek elemanı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Bu araştırma, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun
olacak olan öğrencilerin eğitim öğretim boyunca teorik olarak sahip olması
gereken mesleki beceriler ile staj boyunca kazandığı mesleki yeterlilik
seviyesini tespit etmeye yöneliktir.
Anahtar Kelime: Muhasebe, Staj

Abstract
The graduates of associated egree programs work as members
of proffession in privatesector and publıc sector and they need to have
profeesional qualifications. Accounting and Tax applications
programs servet his purpose with a lot of qualified members of
proffesion. The development of markets, the increase in legal
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procedures in financial processes, complexity of monetary processes
and al ot of technologicalin novations have made the proffession of
accounting veryimportant. The increase in importance of this
proffesionbrings the need of qualified and well-educated members.
This research aims to determine the proffesional qualifications
that the students of Accounting and Tax Applications programs need
to have and the abilities they have gained during the intership.
Keywords: Accounting, Training
1.GİRİŞ
İşletmelerin
faaliyetlerindeki
etkinlik
ve
verimliliği
sürdürebilmeleri için öncelikle değişen koşullara uyum sağlamaları ve
doğru kararlar almaları gerekir. Bu durumda, işletmeler finansal
nitelikli bilgilere gereksinim duymakta ve muhasebenin önemini
arttırmaktadır. Günümüzde muhasebenin ürettiği bilgilere uluslararası
düzeyde ilgi artmıştır. Muhasebede üretilen bilgilerin doğru, güvenilir,
zamanlı ve karşılaştırılabilir olması istenmektedir. Dolayısıyla bu
bilgileri üretecek olan muhasebe meslek elemanlarının güncel bilgi ve
becerilere sahip olması, mesleğin gerektirdiği donanıma sahip olması
büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda en önemli görevi
yükseköğretim kurumları ve muhasebe akademisyenleri üstlenmelidir.
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayi ve hizmet
sektörlerindeki en önemli sorunlarından birisi vasıflı “ara eleman”
eksikliğidir. Meslek Yüksekokulları ise belli sektörlere ara elaman
yetiştirme misyonunu üstlenmiş eğitim kurumları olarak
tanımlanabilir.( Tuncer,2011:934). Türkiye’de meslek yüksekokulları,
yükseköğretim içerisinde önemli bir yere sahip olan eğitim- öğretim
kurumlarından biridir. KOBİ’lere ara elaman ihtiyacını karşılama
misyonunu benimseyen en önemli kaynaklardan biri meslek
yüksekokullarıdır. Bu alanlardan biri de muhasebedir. İşletmelerde,
muhasebe alanında ihtiyaç duyulan ara insan gücünün yetiştirilmesi
için kurulan MYO’ların bünyesindeki Muhasebe/Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Programlarının önemi gün geçtikçe daha iyi
anlaşılmaktadır (Şahin ve Fındık, 2008: 66). Muhasebe programlarının
en önemli amacı ön lisans düzeyinde verilecek eğitimlerle,
işletmelerin ihtiyacı olan ön muhasebe elemanlarının yetiştirmektir
(Özdemir, 2010: 103). Nitekim MYO’ların muhasebe programı ön
lisans mezunlarının aldıkları iki yıllık eğitimlerle, geçmişten
günümüze kadar ülkemiz işletmelerinin ön muhasebe elemanı
ihtiyacını karşılamış ve halen karşılamaya devam etmektedir. Öte
yandan hemen hemen her meslek dalında okul ortamında aktarılan
teorik bilgilerle, bu bilgilerin uygulanmaya aktarılması noktasında bir
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takım yetersizlik, eksiklikler ve uyumsuzluk ortaya çıkabilmektedir.
Nitekim uzun yıllardan beri muhasebe eğitimine yönelik eleştiriler,
muhasebe eğitiminin karmaşık ve sürekli değişen iş ortamının
gerektirdiği yetenek ve yeterlilikleri kazandırmada başarılı olamadığı
yönündedir (Otlu vd. 2012: 36). Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) ile
ilgili olarak başlayan tam üyelik sürecinde bu okullarda verilen
eğitimin önemi bir kat daha artmıştır (Gençtürk, Demir ve Çarıkçı,
2008:210).
Meslek yüksekokulları öğrencileri tarafından en çok tercih
edilen programın başında ise muhasebe gelmektedir. Muhasebe
programının amacı; sanayi, ticaret, hizmet işletmeleri ve finansal
kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili ara eleman
ihtiyacını karşılayacak vasıflı elemanlar yetiştirmektir. Bu nedenle
muhasebe programlarında eğitim gören öğrencilere, mesleğin
gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerini kazandırmak
gerekmektedir. Ancak meslek yüksekokullarının gün geçtikçe
sayılarında artışların olması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
sorunlar, bu okullarda sürdürülen eğitimin kalitesini doğrudan
etkilemektedir(Yürekli ve Gönen, 2015:303).
2.TÜRKİYE’DE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE (MESLEK
YÜKSEKOKULLARI) MUHASEBE EĞİTİMİ
Muhasebe programlarında verilen eğitimler özellikle
işletmelerin ön muhasebe elemanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olup,
bu eğitimi alan bireyler eğitimlerine örgün eğitim ile devam edip
kariyerlerini geliştirme şansına da sahiptir (Özdemir, 2010: 15).
Muhasebe programlarındaki eğitim ve öğretim yapan meslek
yüksekokullarında dersler zorunlu ve seçmeli dersler olarak iki grup
toplanmaktadır. Meslek yüksekokullarında eğitim süreleri genellikle
iki yıl veya yarıyıl olarak dört yarıyıl eğitim verilmektedir. Yüksek
eğitimde ön lisans eğitimi veren yüksekokullarının sayıları gün
geçtikçe artış göstermektedir ve artan öğrenci sayısı nedeniyle yeni
kaynak ihtiyacı ortaya çıkmasına ve bu okullarda eğitimde nitelik
sorununa neden olmaktadır. Dolayısıyla eğitimde kalitenin
sürdürülebilmesi büyük öneme sahiptir ve artan ihtiyaca paralel olarak
eğitim programlarının ihtiyaca göre yenilenmesi, eğitmen ve donanım
eksikliklerinin giderilmesi ve eğitime ayrılan kaynakların daha etkin
kullanımı ihtiyacı devam etmektedir (Gençoğlu ve İşseveroğlu,
2010:29).
Muhasebe eğitimi verilmesindeki temel amaç, öğrenmenin
devamlılığını sağlamak ve muhasebe mesleğini seçen öğrencilerin
meslek hayatlarında karşılaştıkları zorlukları kolaylaştırmaktır. Ancak
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muhasebe eğitimiyle muhasebe uygulamaları arasında “muhasebe
açığı” diye adlandırılan çeşitli farklılıklar bulunmaktadır ve bu durum
öğrencileri mezun olduklarında mağdur edebilmektedir (Gençtürk vd.,
2008: 211). Öğretim programları hazırlanırken meslek mensuplarının
meslekten beklentilerinin ön planda tutulması, eğitimcilerin pratikte
işleyen muhasebe uygulamalarını iyi bilmeleri ve yeni düzenlemeleri
sürekli takip etmeleri gerekmektedir (Köse, 2007: 221). Çünkü
muhasebe uygulamaları; ekonomik ve sosyal konjonktürden,
uluslararası muhasebe standartlardan, mesleki, teknolojik ve ticari
koşullardan doğrudan doğruya etkilenmekte ve dolayısı ile bir
yenilenme süreci sürekli olarak sürmektedir.
Türkiye’deki üniversitelerde eğitimleri boyunca öğrencilerin,
öğrenim sonrasında atılacakları iş hayatına daha rahat adapte
olabilmeleri ve mesleki tecrübe kazanmaları için çeşitli staj
uygulamaları yapılmaktadır. Gerek öğrencilerin öğrenim süresinde
edindikleri teorik bilgileri iş yaşamında pratiğe dökebilmeleri, gerekse
iş yaşamı öncesi mesleki tecrübeler kazanmaları ve bu tecrübelerle iş
yaşamının sorunlarına hazırlıklı olmaları açısından staj dönemi,
öğrenimin önemli parçalarından biridir(Karacan,2004:1).
Staj çalışmaları MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program
Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen ve Meslek Yüksekokulları
öğretim programlarının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Staj
çalışmaları öğrencilere yüksekokulda almış oldukları bilgi, beceri ve
alışkanlıklarını gerçek ortamda gözlemlemesi ve uygulamasına olanak
sağlamaktadır. Ancak, staj çalışmalarının başarılı olabilmesi için
mutlaka konusunda uzman öğretim elemanları tarafından
denetlenmesi gerekmektedir (MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları
Program Geliştirme Projesi, 2002:12).
Staj çalışmaları Ülkemizde meslek yüksekokullarından mezun
olabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlardan biridir. Mevcut
durumda öğrenciler staj çalışmalarını en az otuz iş günü olmak üzere
II. veya IV. dönemde yaz tatilinde yerine getirmektedirler.
3.LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Türkiye’de meslek yüksekokulu muhasebe programı öğrencileri
üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Yapılan literatür
çalışmasında konu ile ilgili yapılan çalışmaların; muhasebe eğitimi,
muhasebe dersi ve muhasebe dersindeki başarı düzeyi olmak üzere üç
temel konu üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bölümde söz
konusu çalışmalardan ve elde edilen bulgulardan kısaca
bahsedilecektir.
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Uslu (1999: 26-35) yaptığı çalışmada, bilgi teknolojisindeki
gelişmelerin muhasebe eğitimini; işlenen konular, kullanılan eğitim
yöntemleri ve kullanılan eğitim araç ve gereçleri olmak üzere üç farklı
alanda etkilediğini ifade etmektedir.
Zaif ve Karapınar (2002: 111-134) yaptıkları çalışmalarında
etkin bir muhasebe eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için; öğretim
üyesi, fiziki şartlar, ders geçme sistemlerinin birlikte değerlendirilmesi
gerektiği, araştırmaya katılan öğretim üyelerinin bir test kitabına veya
kurallara bağlı problem çözme tekniğinden çok örnek olaylara dayalı
eğitim tekniğinin sınıfta yaygın bir şekilde kullanılmasının etkin
öğrenmeyi sağlayacağı, bu doğrultuda öğrencilerin gözlem yaparak
gerçek işletmeler üzerinde araştırma yapmaları ve öğrencilere dinamik
bir sınıf ortamının sağlanmasının araştırma sonuçlarına göre daha
faydalı olacağı sonucuna ulaşmışlardır.
Demir ve Çam (2006:160-169)’ın Meslek Yüksekokulu
muhasebe bölümü öğrencilerinin gözüyle muhasebe öğreniminde
başarılarını olumsuz etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla
yaptıkları çalışmada öğrenciler, başarılarını olumsuz olarak etkileyen
en önemli faktörler arasında; dersin, her öğrencinin temel muhasebe
bilgisine sahip olduğu düşüncesi ile işlenmesi, ilk sırada yer almıştır.
Ayrıca, ders aktarımında monotonluğu giderecek uygulamaların da
yapılması gerektiği de önermiştir.
Yardımcıoğlu ve Büyük şalvarcı (2007:173-178), muhasebe
eğitiminde meslek yüksek okullarının yeterliliğini ve meslek
yüksekokulu muhasebe programlarının tercih edilme
nedenlerini araştırmışlardır. Çalışmalarının sonucunda araştırmaya
katılan öğrencilerin % 48,8 gibi büyük bir oranda ÖSS sisteminden
kaynaklı olarak, bu bölümde olduklarını ifade etmişlerdir.
Ünal ve Doğanay (2009: 117-138) tarafından yapılan çalışmada
son dönemlerde muhasebe eğitiminde teori ile uygulama arasındaki
farkın kapatılmasına yönelik önemli çalışmaların yapıldığının
düşünüldüğü, ancak bu farkın tamamen giderilmesi, güncelliğin
sağlanması için uygulayıcı ve yöneticilerin de muhasebe derslerine
katılmasının önem kazandığı belirtilmiştir. Teori ile uygulama
arasındaki bağları güçlendirmek için teorik altyapıya sahip
uygulayıcıların lisans düzeyindeki muhasebe derslerine katılması
sağlanarak muhasebe eğitiminin etkinliğinin arttırılması gerektiği
sonucuna ulaşmışlardır.
Diğer bir çalışma (Otlu ve Diğerleri, 2012:35-49), Meslek
yüksekokullarındaki muhasebe ve vergi bölümü öğrencilerinin bu
program ile ilgili düşünce ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla,
Malatya Meslek Yüksekokulu’nda 2010-2011 bahar yarıyılında

143

144 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

eğitimine devam eden 560 öğrenci üzerinde yapılan anket
çalışmasının neticesinde muhasebe ve vergi bölümü öğrencileri
aldıkları teorik eğitimin ve bu teorik eğitimi destekleyecek uygulama
eğitimlerinin yetersiz olduğunu, fiziki ve teknolojik olanaklara
yeterince sahip olmadıklarını belirtmiştir. Ayrıca, 2008 yılında 3568
sayılı kanunda yapılan değişiklikle serbest muhasebeci unvanının
kaldırılması bu programlarda okuyan öğrencilerin meslek elemanı
olma olanaklarını ellerinden aldığı için programın geleceğine
bakışlarının olumsuz olduğu tespit edilmiştir.
Yukarıda verilen çalışmalar özetlenirse, çalışmaların büyük bir
kısmının MYO’larda verilen eğitimin etkinliğini ölçmeye yönelik
olduğu, muhasebe dersinin nasıl algılandığı ve öğrencilerin muhasebe
derslerindeki başarısına etki eden faktörlerin neler olduğu ve yapılan
çalışmaların büyük bir kısmında anket yönteminin tercih edildiği ve
anketlerin de büyük bir kısmının öğrenciler üzerinde yapılmış olduğu
görülmektedir. Bunun dışında işverenler ve öğretim elemanları
üzerinde yapılan ankete dayalı çalışmalar da bulunmaktadır. Yapılan
çalışmaların büyük bir kısmının sadece muhasebe eğitiminin ve
muhasebe derslerinin etkinliğini ölçmeye yönelik olduğu görülmekle
birlikte az sayıda da olsa öğretim üyelerinin etkinliğini ölçmeye
yönelik çalışmalarında olduğu görülmektedir.
4.
MUHASEBE
VE
VERGİ
UYGULAMALARI
PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİNİN
İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Çalışmanın bu bölümünde muhasebe ve vergi uygulamaları
programı öğrencilerinin mesleki becerilerine yönelik olarak Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu gerçekleştirilen
araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunulacaktır.
4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışmanın amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek
Yüksekokulunda2016-2017 eğitim öğretim yılında I.ve II. öğretimde
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında öğrenim gören ikinci
sınıf öğrencilerinin yapmış oldukları zorunlu staj çalışmaları
hakkındaki düşünce ve önerilerini ortaya koymak ve staj
çalışmalarının öğrenciler açısından nasıl değerlendirildiğini tespit
etmektir.
4.2. Araştırmanın Önemi
Ankete katılan öğrencilerin dört dönem boyunca aldıkları teorik
ve pratik eğitim ile birlikte yaptıkları “staj” boyunca kazandıkları
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mesleki yeterlilikleri ölçülmesi öngörülmüştür. Bu sayede meslek
yüksekokullarında verilen mesleki eğitimin kalitesi ve yeterliliği ile
uygulamalı eğitimin yapıldığı staj döneminin faydaları, eksik yönleri
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu sayede program öğrencisinden
istenen özellikler ile mezun olacak duruma gelmiş öğrencinin
kazandığı mesleki yeteneği ortaya konarak eksik ve zayıf yönlerinin
açığa çıkarılması ve piyasa odaklı mesleki eleman yetiştirilmesi için
bir eğitim anlayışı oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.
4.3. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma anket yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma yapılmadan
önce bu alanda yapılmış olan çalışmalar da incelenmiştir. Daha sonra
hazırlanan anket, meslek yüksekokulu öğrencilerine yüz yüze görüşme
tekniği ile doldurtularak, araştırmanın temel verilerine ulaşılmıştır.
Anket soruları oluşturulurken daha önce bu alanda yapılmış
benzer çalışmalardan faydalanılmıştır (Demir,2001:71-79; Şimşek ve
Çetinkaya,2004:101-115). Ayrıca öğrencilerle yapılan birebir ve yüz
yüze görüşmeler de araştırma sürecinde ve anket sorularının
hazırlanmasında etkili olmuştur.
Anket yoluyla elde edilen veriler “Excel” paket programından
yararlanılarak değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular, yüzdeleriyle
birlikte tablolar halinde sunulmuştur.
4.4. Araştırmanın Bulguları
Toplam 44 öğrenciye anket uygulanmıştır. Yapılan anket
sonucu elde edilen veriler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 1. Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Sayısal
Dağılımı
Cinsiyet

Frekans (f)

Yüzde (%)

Erkek
Kız
Toplam

24
20
44

55
45
100

Tablo incelendiğinde ankete katılan öğrencilerin çoğunluğunun
(%55) ile erkek öğrenci olduğu görülmektedir. Kızların ankete katılma
oranı ise %45 olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Daha Önce Muhasebe Dersi Alıp Almamalarına Göre
Sayısal Dağılımı
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Daha önce muhasebe
dersi aldınız mı?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Evet
Hayır
Toplam

18
26
44

41
59
100

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin %59’u daha önce muhasebe
dersi almadığı görülmektedir. Daha önce muhasebe dersi almayan
öğrenci sayısı çoğunluktadır.
Tablo 3. Okulda Verilen Muhasebe Dersi Mesleği İcra Ederken
Yeterli Olması Duruma Göre Sayısal Dağılımı
Okulda
verilen
muhasebe
dersi
mesleği icra ederken
yeterli midir?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Evet
Hayır
Toplam

22
22
44

50
50
100

Okulda verilen derslerin mesleği icra etmedeki anket sorusuna
verilen cevaplarda öğrencilerin yarısı okulda verilen muhasebe
dersinin mesleği icra ederken yardımcı olacağı cevabını verirken
öğrencilerin diğer yarısı ise okulda verilen muhasebe dersinin mesleği
icra etmede yeterli olmadığını yanıtlamışlardır.
Tablo 4. Muhasebe Paket Programlarının Kullanımı İçin Gerekli
Donanıma Sahip Olma Durumuna Göre Sayısal Dağılımı
Muhasebe
paket
programlarının
kullanımı için gerekli
donanıma sahip misiniz?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Evet
Hayır
Toplam

15
29
44

35
65
100
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Bu soruya verilen cevap incelendiğinde öğrencilerin
çoğunluğunun (% 65) muhasebe paket programları kullanımlarında
gerekli donanıma sahip olmadığı görülmektedir.
Tablo 5.Yeterince Uygulamaya Ağırlık Verilmediğinden Kalıcı
Öğrenmenin Gerçekleşip Gerçekleşmediği Durumuna Göre
Sayısal Dağılımı
Yeterince
uygulamaya
ağırlık verilmediğinden
kalıcı
öğrenmenin
gerçekleşmediğini
düşünüyor musunuz?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Evet
Hayır
Toplam

25
19
44

57
33
100

Öğrencilere yöneltilen anket sorunda öğrenciler yeterince
uygulamaya
ağırlık
verilmediğinden
kalıcı
öğrenmenin
gerçekleşmediği düşüncesine sahiptirler.
Tablo 6. Mezun Olduğumda Muhasebe İle İlgili Çalışmak İsteyip
İstememe Durumuna Göre Sayısal Dağılımı
Mezun
olduğunuzda
muhasebe
ile
ilgili
çalışmak ister misiniz?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Evet
Hayır

41
3
44

94
6
100

Toplam

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğu (%94)
mezun olduklarında muhasebe ile ilgili çalışmak istemektedirler.
Tablo 7. Öğrencilerin Staj Yaptıkları Kurumlara Göre Sayısal
Dağılımı
Staj
Kurum?

Yaptığınız

Kamu
(Devlet)
Kurumu
Özel Sektör
Muhasebe Bürosu

Frekans (f)

Yüzde (%)

22

50

11
11

25
25
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Toplam

44

100

Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlara verilen cevaplarda ise
öğrencilerin büyük çoğunluğu (%50) kamu kurumunu tercih
etmektedirler.
Tablo 8. Stajın Tecrübe Kazandırıp Kazandırmadığına Göre
Sayısal Dağılımı
Staj yapmadan önce
stajın
size
tecrübe
kazandıracağını
düşünüyor muydunuz?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Evet
Hayır
Toplam

34
10
44

77
23
100

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde öğrenciler staj
yapmadan önce staj yapmanın kendilerine tecrübe kazandırdığı
yönünde düşünce hakim olmaktadır.
Tablo 9. Öğrencilere Göre En Uygun Staj Dönemine Göre Sayısal
Dağılımı
Sizce en uygun staj
dönemi
ne
zaman
olmalıdır?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Yaz döneminde
Sadece
3.Yarıyılda
haftalık ders programı
içinde
Sadece
4.Yarıyılda
haftalık ders programı
içinde
3.ve
4.Yarıyılda
haftalık ders programı
içinde
Toplam

30
3

68
7

2

5

9

20

44

100

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerce en uygun staj döneminin
yaz dönemi olduğu düşüncesi hakimdir.
Tablo 10. Staj Sırasında Verilen Bilgilerin Yeterliliğine Göre
Sayısal Dağılımı
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Staj sırasında size
verilen bilgilerin yeterli
olduğunu
düşünüyor musunuz?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Evet
Hayır
Toplam

20
24
44

46
54
100

Öğrenciler staj sırasında kendilerine verilen bilgilerin yeterli
olmadığı görüşü hakimdir.
Tablo 11. Stajın Derslere Katkı Sağlayıp Sağlamadığına Göre
Sayısal Dağılımı
Staj
ikinci
sınıf
derslerinize bir katkı
sağladı mı?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Evet
Hayır
Toplam

28
16
44

64
36
100

Bu soruya verilen cevap incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğu
(%64) stajın 2. Sınıf dersine katkı sağladığı görüşüne hakimdir.
Tablo 12. Stajın Neyi İfade Ettiğine Göre Sayısal Dağılımı
Sizce staj neyi ifade
ediyor?

Frekans (f)

Yüzde (%)

Mesleği
yakından
tanımayı
Alınan teorik bilgileri
uygulama
ile
karşılaştırmayı
Mezun olmak için yerine
getirilmesi gereken bir
formaliteyi
Okul
programının
gereğini
yerine
getirmeyi
Toplam

33

75

6

14

4

9

2

2

44

100
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Öğrenciler için staj mesleği yakından tanımayı ifade etmektedir
düşüncesi tablodan da görüleceği üzere çoğunluğu (%75)
sağlamaktadır.
Sonuç
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu’nda I.ve
II. öğretimde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında eğitim
gören ikinci sınıf öğrencilerinin yapmış oldukları staj çalışmaları
hakkındaki düşünce ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1.Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun (%55) ile erkek
öğrenci olduğu görülmektedir.
2.Öğrencilerin büyük çoğunluğunun daha önce muhasebe dersi
almadığı görülmektedir.
3.Öğrencilerin yarısı okulda verilen muhasebe derslerinin mesleği icra
etmede yeterli olduğunu düşünmekte iken diğer yarısı mesleği icra
etmede yetersiz olduğunu düşünmektedir.
4.Öğrencilerin büyük çoğunluğu muhasebe paket programları
kullanımı için gerekli donanıma sahip olmadığı görülmektedir.
5.Öğrencilerin büyük çoğunluğu yeterince uygulamaya ağırlık
verilmediğinden kalıcı öğrenmenin gerçekleşmediğini düşünmektedir.
6.Yine araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise öğrencilerin büyük
çoğunluğunun muhasebe ile ilgili çalışmak istediği yönündeki görüşün
hakim olmasıdır.
7.Öğrencilerin büyük çoğunluğu kamu sektöründe staj yapmıştır.
8.Öğrencilerin büyük çoğunluğu en uygun staj döneminin yaz dönemi
olduğunu düşünmektedirler.
9.Yine araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç da stajın 2. Sınıf
derslerine katkı sağladığı görüşüdür.
10.Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler için stajın mesleği yakından
tanımayı sağladığı görüş hakimdir.
Araştırmadan elde edilen yukarıdaki genel sonuçlardan
hareketle yapılması gerekenler ya da kimi öneriler şunlar olabilir:
 Muhasebe derslerinin işlenmesinde aktif olarak kalem ve tahta
kullanımı beklentisi
yanında teknolojinin ve öğretim elemanlarının görsel ve işitsel
aktarımları arttırmaları dersin başarısını arttırabilir.
 Öğrenciler sadece okulda aldıkları muhasebe dersinin iş
hayatında çok fazla yeterli
olmayacağı görüşünü belirtmişlerdir. Okulda verilen muhasebe
derslerinin düzenlenecek olan konferans, seminer vb. aktivitelerle
desteklenmesi ve güncel yayınlara ulaşımın kolaylaştırılması,
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işletmelerle işbirliği kurularak güncel uygulamaların yapılmasının ve
yerinde görülmesinin sağlanması öğrencilerin derse olan ilgisini ve
motivasyonunu arttırabilir.
 Staj yapılan kurumların çoğunun kamu sektör kurumları
olduğu dikkate alındığında
kamu sektörüne stajın öneminin anlatılması ve gereken ilgi ve desteği
kamu sektör kuruluşlarından alınmasının gereği bir kez daha ortaya
çıkmaktadır. Bu konuda okul yönetimleri faaliyetlerini artırmalı, kamu
sektör kurumları ile daha fazla yazılı ve sözlü iletişime yer verilerek,
ilişkiler daha sıcak hale dönüştürülmelidir.
Yukarıda belirtilen öneriler artırılabilir. Aslında mesleğini
seven bu öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatında daha başarılı
olabileceği gerçektir. Özellikle piyasaya ara eleman yetiştirme görevi
üstlenmiş olan meslek yüksekokullarımızın programları staj konusunu
değerlendirerek üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında önemli
bir köprü oluşturma görevi taşıdıklarını ve bu çerçevede yenilenerek
çağın gereklerine uygun hale getirilmelidirler.
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İçinde bulunduğumuz ortamda piyasaların ulusal sınırları aşması
nedeni ile teknoloji istediği kadar ilerlese dahi, yatırımlara ne kadar büyük
kaynak aktarılırsa aktarılsın,
insan kaynaklarına yatırım yapılmadığı
müddetçe teknolojik gelişmelerden elde edilen müşteri memnuniyeti ve
müşteri tatmini beklendiği kadar gerçekleşmeyeceği gibi iç müşteri tabir
edilen işgörenin de tatmini ve verimliliği beklenmemelidir. Bunun en önemli
sebebi insan kaynaklarının diğer üretim faktörlerine göre daha özellikli bir
yere sahip olmasıdır. Teknoloji, sermaye, donanım ve teçhizat vb. girdiler tek
başlarına bir şey ifade etmezler, ancak bahsedilen faktörler uygun işgörenin
temin edilmesi ve işgörenin değişen çevre şartları, pazar yapısı, teknolojik
yapıya göre doğru bir şekilde eğitilmesi ile üretim faaliyetine değer
katmaktadır.
Bu çalışma ile insan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, amaçları,
işgören bulma seçme ve işletme bünyesinde istihdam edilecek işgören
eğitiminin oldukça önemli bir konuma sahip olduğunun belirtilmesi
hedeflenmiştir. Rekabetin sürekli artmasıyla birlikte işletmelerde insan
kaynakları eğitimin önemi gün giderek artmaktadır. Organizasyonlar bütçe
planlamaları yaparken en önemli payı hiç şüphesiz ki personelin eğitimine
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aktarmalıdır. İçinde yaşadığımız ve faaliyette bulunduğumuz dönem kalite,
yenilik, verimlilik ve eğitim çağı olması nedeniyle eğitimli işgörene her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır ve asla eğitimli işgörenin
yerini hiçbir kaynağın doldurmadığı anlaşılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İşgören Seçimi,
İşgören Eğitimi.

Abstract

Even if the resources are transferred to the investments, the customer
satisfaction obtained from the technological developments and the customer
satisfaction will not be realized as long as the human resources are not
invested, even if the markets are as long as the technology is required to go
beyond the national boundaries of the markets. should not be expected. The
most important reason for this is that human resources have a more specific
place than other production factors. Technology, capital, hardware and
equipment, etc. Entrants do not mean anything on their own, but these factors
add value to the production activity by ensuring proper occupation and
training the occupation correctly according to changing environmental
conditions, market structure, technological structure.
It is aimed that the definition of human resources management, its
importance, objectives, selection of occupation and occupational training to
be employed in the business have a very important position. With the
continuous increase of competition, the importance of human resources
education in enterprises is increasing day by day. Organizations should
undoubtedly transfer the most important share to the training of staff when
making budget planning. Due to the quality, innovation, productivity and
training period in which we live and work, the educated occupation is always
needed more than ever and it must be understood that no source has filled the
training occupation.
Keywords: Human Resources Management, Occupational
Choice, Occupational Training.

Giriş
İşletmelerin en büyük silahı ne hammadde, ne malzeme ne
enerji ve ne de makinedir. En güçlü silah sosyal atom olarak nitelenen
insan kaynağıdır. Onu, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde
kullanan işletmeler rekabetçi ortamda başarılı olabilirler. Ne var ki
işletmelerde çalışan personelin potansiyel performansının ancak
%50’sinin kullanılmakta olduğu bir gerçektir. İnsanın özünde var olan
bu gizli ve büyük enerjinin %100’ü kullanılır hale gelmesi
durumunda, şu anda işletmelerde var olan işgücü sayısı ve maliyeti
doğal olarak yarı yarıya azalacaktır demektir (Sabuncuoğlu, 2008: 3).
Bundan dolayı bütün şirketler, aynı teknolojiye sahip olsalar
bile, örgütsel amaçları gerçekleştirmede onları birbirinden farklı kılan
önemli bir faktör insan kaynağıdır. Bir örgütün yegâne üstünlüğü, en
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değerli varlığı olan, iş görenlere, insan kaynağına sahip olmasıdır. Bu
açıdan firmaların stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi, etkin bir
insan gücünü istihdam etmesine bağlıdır. Bugün başarılı firmalar,
görünmeyen değerleri olan şirket imajı, müşteri sadakati, yanında
insan kaynaklarını etkili biçimde kullanmaktır. 21. Yüzyılda
işletmeler, daha yoğun bir rekabet ortamında ve küresel bir dünyada
faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Bu rekabet ortamında üstünlük
elde edebilmeleri, pazardan daha fazla pay alabilmeleri,
verimliliklerini artırmaya, iş yaşamının niteliğini yükseltmeye ve
ürünlerinin kalitelerini geliştirmeye bağlıdır. Bunu sağlayabilmeleri de
insan kaynaklarının etkili kullanımıyla ve onların bilgi, beceri ve
gelişimlerinden yararlanmalarıyla mümkündür (Bingöl, 1998:3).
Günümüzün büyüyen ve sürekli gelişen pazar yapısında bilgi
çağındaki, teknolojik gelişmelerden tam manasıyla yararlanmanın en
etkin yolu insan kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde
kullanılmasıyla olmaktadır. Günümüzdeki işletmelerin çoğunluğu
insan kaynaklarının tam değerini anlamış ki insan kaynaklarına
yapılan yatırımı bir maliyet olarak görmenin aksine insan
kaynaklarına yapılan yatırımı gelir ve karlılığın kaynağı olarak
görmektedir. İnsan kaynaklarına değer veren işletmeler dolayısıyla
müşterilerine de değer vermektedir çünkü müşterilere kaliteli mal
veya hizmetin sunulması ancak kaliteli iş görenin işletme bünyesinde
istihdam edilmesi ve insan kaynaklarının eğitilmesi ile mümkündür.
İşletmelerin misyon, vizyon ve amaçlarını gerçekleştiren insan
unsurunun yerini hiçbir faktörün doldurmadığı inancıyla hareket eden
işletmeler uluslararası piyasalarda pastanın büyük bir bölümünü
bünyelerinde bulundururken, insan kaynaklarına yeterince değer
vermeyen işletmelerin ise isminin dahi hatırlanmadığı bilinmelidir.
I. İNSAN KAYNAKLARININ TANIMI VE ÖNEMİ
İnsan kaynakları yönetimi, insanların nasıl yönetilmeleri
gerektiği konusundaki yeni bir düşünce tarzıdır. İnsan kaynakları
yönetimi örgütün stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için iş görenleri
yönetme ve kontrol etme üzerinde yoğunlaşmadır. İnsan kaynakları
yönetimi aynı zamanda, iş görenlerin ihtiyaçlarına ve onların örgüte
bağlılık duymalarının önemine ağırlık vermektedir (Bingöl, 1998:
s.,).İnsan kaynakları yönetimi,
bir yandan örgütte rekabetçi
üstünlükleri sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması
ve verimlilik esasına göre yönetilmelerini içeren bir disiplindir
(Yüksel, 2007: 8).İKY; genel olarak eleman ihtiyacının karşılanması
ve kuruma adaptasyonunun sağlanması, motivasyonu, performansının
değerlemesi, çatışmaların çözümü, iletişim gibi birçok uygulamayı
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kapsar (Fındıkçı, 2009: 13).İşgörenlerin değişen çağa kendini hemen
uyarlayabilen bilgisi, becerisi, eğitimi, misyon veya vizyonu
işletmelerin başarılı ya da başarısız olmalarını etkilemektedir. Sürekli
gelişen ve değişen çağ ve teknolojiye anında cevap veren işletmelerin
etkin bir insan kaynakları yönetimine sahip olmaları gerekmektedir.
Bu işletmeler işgörenlere önemli bir kaynak nazarıyla bakmanın
ötesinde, işgörenleri yenilik, farklılık ve üstünlüğü meydana getiren en
önemli zenginlik kaynağı olarak görmelidir. İşletmelerin bünyesinde
istihdam edilen insan unsuruna bu açıdan yaklaşmayan işletmelerin
rekabet edebilme güçleri oldukça azdır. Çünkü ilgili işletmelerin milli
piyasalardan uluslararası piyasalara geçişi kolay olmayacağı için
uluslararası piyasalarda rekabet edebilme güçleri kalmaz. İnsan
kaynakları, işletmeyi ayakta durdurabilmesinin ötesinde işletmeleri
sürekli değişen yapıya uydurarak değişim ve dönüşümü meydana
getiren, insan faktörünü ifade eder.
İşletmelerin ayakta kalabilmek veya daha fazla gelişebilmek
için yeni teknolojileri takip etmeleri, finansal yapılarını
güçlendirmeleri gerekmektedir. Ancak tüm bu tedbirler genellikle
yeterli olamamaktadır. İnsan odaklı, katılımcı, gurup anlayışının
hâkim olduğu işletmelerin daha fazla rekabet gücü kazandığı
görülmüştür. Hakikaten insan kaynaklarının en iyi biçimde
kullanılması diğer bütün etmenler üzerinde de etkili olmakta ve
örgütler için stratejik bir faktör olarak kendini göstermektedir. Bu
bağlamda klasik personel yönetimi ve işgören ilişkisinden farklılaşan,
insan kaynağını en iyi biçimde değerlendirmeye çalışan bir yaklaşım
ortaya çıkmaktadır (Çalış, 2000: 74-75).
İnsan kaynakları yönetimi organizasyonlardaki insan unsurunun
katkılarını geliştirmeyi amaçlayan faaliyetler bütünüdür. İnsan
unsurunun en verimli şekilde çalıştırılması temel amaçtır. İş görenler
maliyet unsuru olarak görülmeden, yatırım yapılması, eğitimle
geliştirilerek en fazla yararın sağlanması gereken birer kaynak olarak
ele alınır (Kahveci, 2012: 6).
Bir başka tanımda, çalışanların bağlı oldukları işletmeye
sağladıkları faydayı geliştirerek, işletme içinde ve dışında bir bütün
olmalarını amaçlayan insan kaynakları yönetimi, işletmenin
bütünlüğünü, belirlenecek hedefler ve uygulamalarında katılımcı olan
işgörenleri ve bunlara bağlı olarak işletmenin kalitesini arttıran bir
yaklaşımdır (Tunçer, 2017: 11).
Başka bir ifade ile; İnsan kaynakları yönetimi bir yandan
personelin tedarik ve seçimiyle işe yerleştirilmelerini diğer yandan
onların eğitimini, geliştirilmelerini değerlendirilmelerini ve haklarının
verilmesi gibi güdüleme ve etkileme, insan kaynaklarını
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öngörümleme, çevreyi değerlendirme ve strateji geliştirme
faaliyetlerinin kapsamaktadır (Yüksel, 2007: 8).
Diğer bir tanıma göre ise; insan kaynakları yönetimi, bir
organizasyona nitelikli personeli bulmak ve organizasyonda tutmak
için yapılan faaliyetlerin toplamıdır. İnsan kaynakları yönetimi geniş
anlamda, işletmede görev alan tüm iş görenlerin en verimli ve uyumlu
biçimde çalışmasını sağlayan, işletmenin amaçlarına varmasını
kolaylaştıran eylem uğraşların tümüdür. Daha açık bir deyişle, insan
gücü kaynağının işletme amaçlarına en uygun biçimde sağlanması, en
verimli şekilde kullanılması ve geliştirilmesini içeren tüm yöntemler
ve tekniklerdir (Sabuncuoğlu ve Erkan, 1986: 219).
Yukarıda yapılan tanım ve ifadelere dayanarak; bütün
şirketler, aynı teknolojiye sahip olsalar bile, örgütsel amaçları
gerçekleştirmede onları birbirinden farklı kılan önemli bir faktör insan
kaynağıdır. Bir örgütün yegâne üstünlüğü, en değerli varlığı olan, iş
görenlere, insan kaynağına sahip olmasıdır. Bu açıdan firmaların
stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi, etkin bir insan gücünü
istihdam etmesine bağlıdır. Bugün başarılı firmalar, görünmeyen
değerleri olan şirket imajı, müşteri sadakati, yanında insan
kaynaklarını etkili biçimde kullanmaktır. 21. Yüzyılda işletmeler,
daha yoğun bir rekabet ortamında ve küresel bir dünyada faaliyetlerini
sürdürmek zorundadır. Bu rekabet ortamında üstünlük elde
edebilmeleri, pazardan daha fazla pay alabilmeleri, verimliliklerini
artırmaya, iş yaşamının niteliğini yükseltmeye ve ürünlerinin
kalitelerini geliştirmeye bağlıdır. Bunu sağlayabilmeleri de insan
kaynaklarının etkili kullanımıyla ve onların bilgi, beceri ve
gelişimlerinden yararlanmalarıyla mümkündür (Bingöl, 1998: 3).
II.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMAÇLARI
İnsan kaynakları yönetiminin toplumsal, örgütsel, işlevsel ve
kişisel amaçları bulunmaktadır (Bingöl, 1998: 13-14):
Toplumsal Amaç: Toplum tarafından talep edilmesi ve
yapılan baskıların örgüt üstündeki olumsuz etkilerini en aza indirerek,
toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal, ahlaki bilince ve sorumluluğa
sahip olmaktır. Eğer örgüt, kaynakların kullanımında toplumsal fayda
yönünden başarılı olamazsa yasal düzenlemelerle bazı kısıtlamalar
getirilebilir.
Örgütsel Amaç: İKY’nin örgütün mevcut etkinliğine katkı
sunmak için var olduğu kabul edilmektedir. İKY bir sonuç değil; ana
amaçları gerçekleştirmek için örgüte yardımcı olan bir araç olarak
görülmelidir.
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İşlevsel Amaç: Örgütün hedeflerine uygun bir seviyede
birimin katkısını sürdürmektir. İKY, ihtiyaç anlamında örgütün
ihtiyacından az ya da fazla karışık olduğunda, kaynakların israf
edildiği düşünülebilir. Birimin hizmet seviyesi, hizmet ettiği örgüte
göre ayarlanmalıdır.
Kişisel Amaç: İşgörenlere kişisel özellikli hedeflerine
varmada katkı sunmaktır. Çalışanların işe alımlarının sürmesi ve
motive olmaları isteniyorsa, onların ihtiyaçları karşılanmak
zorundadır. İhtiyaçlar karşılanmazsa çalışan verimliliği ve tatmini
azalabilir ve çalışanlar işten ayrılabilirler.
İnsan kaynaklarına ilişkin her bir karar, her zaman bu dört
amacın tümünü gerçekleştirme yönünde olmayabilir. Fakat bu amaçlar
kararları kontrol etmeye ve dengelemeye hizmet eder. Bunlar, insan
kaynakları biriminin faaliyetleriyle ne kadar mükemmel olarak
karşılanırsa, onun örgütün alt kademelerine katkısı ile iş görenlerinin
ihtiyaçlarını karşılama durumu o derece istenen düzeyde olacaktır.
Dahası, insan kaynakları uzmanı bu amaçlardan yola çıkarak biriminin
faaliyetlerinin birçoğunun arkasındaki nedenlerin farkına varabilir
(Bingöl, 1998:16).
İşletme bünyesinde çalışan en alt kademedeki çalışandan en
üst kademedeki yöneticiye kadar her işgören insan kaynakları
yönetiminin muhatabıdır. İnsan kaynakları yönetimi, işgörenlerin
işletmeye seçilme aşamasından herhangi bir nedenden dolayı
(emeklilik, istifa vb.) işten ayrılma aşamasına kadar yeni yöntemler
geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Geliştirilen yöntemlerle
işletmenin, insan kaynakları yönetiminden beklenen toplumsal,
kişisel, örgütsel ve işlevsel amaçları gerçekleşir.
İnsan kaynakları yönetimi; temelde iki amaç gütmektedir.
Bunların ilki, örgütte görev yapan insanların bilgi, yetenek ve
becerilerini rasyonel bir biçimde kullanarak örgüte olan katkılarını
maksimum düzeye çıkararak, ikincisi ise, örgütte görev yapan
insanların mümkün olduğunca işten tatmin olmalarını sağlamaktır
(Özgen, Öztürk ve Yalçın, 2002: 8-9). Diğer bir ifadeyle İnsan
Kaynakları Yönetimi, bir yandan işgörenin işletmede yüksek
performansla çalışarak, hem işgörenin tatmin olmasını sağlamakta
hem de işletmenin uluslararası piyasalarda pazar payını artırmayı
amaçlamaktadır.
Genel anlamda insan kaynakları yönetimi, yönetici ya da
operasyonel basamaklarda çalışan personelin organizasyona alınması,
yerleştirilmesi, yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli artırılması için tüm
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destek faaliyetlerin devreye sokulmasını amaçlar (Özgen, Öztürk ve
Yalçın, 2002: 74).
İnsan kaynakları Yönetiminin bir diğer amacı; Çalışanların bilgi ve
yeteneklerini kullanabilecekleri bir ortam hazırlamak, esneklik, ekip
çalışması, toplam kalite anlayışını özendirecek uygun koşullar
oluşturmaktır (Canman, 1995: 58).
İnsan kaynakları yönetimi; işgörenin uygun işe, uygun
zamanda, uygun koşullar altında istihdam edilmesini sağlar. Tabii ki
organizasyonların bununla ulaşmak istediği sonuç yoğun rekabet
ortamında işletmenin ayakta kalmasını sağlayarak ileriye dönük
kurumsal amaçların gerçekleşmesini sağlamaktır.
Rakipler
teknolojimizi, makine ve teçhizatımızı taklit edebilmektedir, fakat
entelektüel bilgi olarak ifade edilen beyin gücümüzü taklit
edememektedir. Rakipler her ne kadar tarzımızı öğrenseler de yine öz
çekirdek olarak tanımladığımız kabiliyetimizi öğrenemezler. Bu
bilgiler ışığında insan kaynakları yönetiminin temel amacı ahlaki ve
sosyal sorumluluk anlayışıyla işgörenlerin işletmeye olan yenilikçi
katkılarını artırarak işgörenlerin organizasyonda daha memnun ve
daha tatmin edilmiş bir şekilde çalışmaları sağlanırken diğer taraftan
işletmenin kendi amaçlarını gerçekleştirerek geleceğe daha güvenilir
ve sağlam bir şeklide bakması sağlanır.
III.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞGÖREN
BULMA VE SEÇİMİ
İnsan kaynakları yönetimi içeriğinde, iş gören bulma ve
seçme, kabiliyetleri eğitim seviyeleri yaratıcılıkları özgün ve çözüm
odaklı düşünebilme yetileriyle kurumun boşluklarını dolduracak en
uyumlu personel adaylarının belirlenebilmesi gayesiyle uygulanan
sistematik ilerleyen faaliyetler bütünüdür ( Çavdar, 2006: ).
Çalışan temini ve seçimi, işletmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli
insanların araştırılması, seçilmesi ve işe alınması süreçlerini kapsayan
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Uyargil ve d., 2009: 85). Farklı
bir tanıma göre ise çalışan temini, işletmenin çalışan işe alma
sürecinde adayları değerlendirirken detaylı ve profesyonel çalışan
seçme tekniklerinin kullanılmasıdır (Way, 2002: 767).
İşletmelerin uluslararası piyasalardan pazar paylarını
artırmaları ve dolayısıyla rakipler karşısında hemen erimemeleri için
organizasyona nitelikli, kaliteli ve işletmeye artı bir değer katacak
elemanın ya da işgörenin seçimi gelmektedir.
Rakiplerimiz
karşısındaki en etkili aracımız şüphesiz ki uygun işe uygun işgörenin
bulunması ve seçimidir. Teknoloji devi olarak tanınan süper güçlerden
ağır makinalı silah veya yüksek teknolojik askeri mühimmatı transfer
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ettiğimiz halde ilgili araçların yazılım ve şifrelerini bir türlü elde
edemiyoruz. Yani “paranın her kapıyı açtığı” ifadesi maalesef beyin
gücü veya kalifiyeli işgörenin bulunması noktasında ne kadar aciz
kaldığı gözler önüne seriliyor. Bundan dolayı işletmelerin üzerinde
düşünmesi gereken en temel konulardan biri işletmenin verimlik ve
kârlılık vb. amaçlarından dolayı işletme için en uygun işgörenin temin
edilmesi gerekmektedir.
Personel Seçim İşlevini Etkileyen faktörler (Bingöl, 165166.):
-Yasal Düzenlemeler
-Karar Alma Hızı,
-Örgütsel Hiyerarşi,
-Aday Havuzu,
-Örgütün Türü,
-Deneme Dönemi.
Gerçekten de işe uygun çalışan alınmadığı takdirde
verimliliğin azalması, moralsizlik, çatışma, işgücü kaybı, iş
kazalarında artma gibi istenmeyen durumların oluşması kaçınılmazdır.
Sonuçta hem çalışana hem de işletmeye maliyeti yüksek olan işten
çıkma veya işten çıkarılma durumları ortaya çıkacaktır (Sabuncuoğlu,
2000: 73-74). İş gören bulma ve seçme süreci birçok hazırlık safhası
gerektirir. İşletmenin amaçları doğrultusunda personel planlaması
yapılması, seçilecek personelin yapacağı işin iyi ve anlaşılır bir
şekilde tanımlanması ve bu tanımlara uyacak iş gören niteliklerinin
belirlenmesi gerekmektedir (Çağlayan, 2015: 13-14).
Kurumların hepsi doğal olarak en iyi elemanlarla çalışmak
istemektedir. En iyiyi seçmek için ihtiyacın tanımlanması, başvuru
yönetimi, seçme ve yerleştirme süreçleri takip edilir. Eleman ihtiyacı
belirlendikten sonra açık duyuru sistemi, gazete ilanı, e-ortam, insan
kaynakları danışmanları, üniversiteler gibi yöntem ve sistemler
kullanılarak adaylara ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılan adayların seçme ve
yerleştirilmesi için ön eleme, sayısal veya sözel sınavlar, kişilik
envanterinin değerlendirilmesi, mülakatlar ve simülasyon gibi süreçler
işletilerek karar verilir. Aday da işi kabul ederse iş sözleşmeleri ile işe
başlama süreci gerçekleşir
(Yarımkaya, 2011: 21-24).
Gereksinme Duyulan Personelin Bulunmasında İki Kaynaktan
Yararlanılır (Sabuncuoğlu, 2008: 72-73):
İç Kaynaklar
-Yükselme
-İç Transferler (nakil)
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Dış Kaynaklar
-Duyurular
-Doğrudan Başvuru veya CV Gönderme
-Aracılarla Başvuru
-İş ve İşçi Bulma Kurumu
-Danışmanlık Firmaları
-Eğitim Kuruluşları
-Internet
-İş gören Kiralama
-Diğer Kaynaklar
IV.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE
ÖNEMİ
İnsan kaynağını bulma ve seçme sürecinde hangi teknik
kullanılırsa kullanılsın, işe tam uyumlu hazır bir çalışan bulmak
oldukça güçtür. Bu güçlük, seçim metodunun yetersizliğinden çok
insanları doğru tanımanın ve özelliklerini tespit edebilmenin
zorluğundan kaynaklanır. İşte bu zorluğun getirdiği eksiklikleri
gidermenin en iyi yolu eğitimdir. Ayrıca tam anlamıyla sağlıklı bir
seçim yapılsa bile, ekonomik, toplumsal ve teknolojik alanda görülen
sürekli değişim ve gelişim, gerek işletmeleri gerekse çalışanları
bunlara uyum açısından, yenilemeye, yani eğitime zorlamaktadır. Eğer
çalışanlara uygun eğitim programlarıyla gerekli bilgi ve beceriler
kazandırılmazsa; bu durumun işletmeye, üretim hata oranı, birim
maliyetlerdeki artış vb. şeylerle işlenmeyen verilerle geri dönüşü
olacaktır (Özçelik, 2002: 123).
Sektörde fark yaratarak yaptığı yenilikler ve değişimler
sayesinde kendini kanıtlamış olan, mükemmel finansman yapısına,
gelişmiş makine, donanım ve bilişim sistemlerine sahip kurumlar bile,
bu güçlerini ancak vasıflı ve eğitimli bir işgücünün ellerine teslim
ederlerse, uzun vadeli var olabilirler. Günümüzde var oldukları alanda
kalıcı olmak ve pazar payını arttırmak için rekabet eden firmalarda,
rekabet şartlarının ve araçlarının hemen hemen aynı olduğu göz önüne
alındığında, kalıcı olmak ve fark yaratmak adına firmaların aradığı
sihirli bir değnektir eğitim. Eğitimi bir şirket kültürü haline
getiremeyen kurumlar gerekli yeniliklere ve değişimlere zamanında
uyum sağlayamaz. Bu durumda önce sektördeki pazar payları azalır,
sonra rekabet edemez hale gelir ve sonunda yok olurlar
(http://www.standartkalite.com/egitimi_bireysel.htm. 12.10.2017)
1980’lerden sonra, teknolojide hızlı bir değişim süreci
başlamış, rekabet piyasası genişlemiş, verimliliğin ve toplam kalitenin
önemi artmış, hassas ve standart üretim gerekli hale gelmiş ve
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ekonomik krizler de sık görülmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler
beraberinde, gelişen teknolojiye uyum ihtiyacını, rekabetle baş
edebilecek verimlilik ve kalite düzeyine ulaşma çabasını ve krizlere
karşı bilinçli davranma anlayışını zorunlu hale getirmiştir. İşte tüm bu
ve benzeri sorunlara karşı eğitim ve geliştirme, işletmeler için
vazgeçilmez bir çözüm olarak görülmüştür. Gerçekten de eğitim
yoluyla motivasyonu ve performansı artan çalışanlar, bir yandan
işletmenin kârlılığını arttırırken, diğer yandan bilgili ve tatmin düzeyi
yüksek elemanlar olarak iş doyumu ve işletmeye bağlılıkları da
olumlu yönde gelişmektedir. Ayrıca eğitim yöntemlerinde ortaya
çıkan yeniliklerle de eğitim faaliyeti, hem daha etkili hale gelmekte,
hem de sonuçları daha kısa sürede alınabilmektedir. Bu ise, eğitim ve
geliştirmenin önemini daha da arttırıcı ve önemli bir etken olmaktadır
(http://www.jaskhazar.org/2009122/ınsan%20kaynakları%20yonetımınde%20egıtım
%20ve%20gelıstırmenın%20onemı.pdf (22.08.2013).
Genel olarak eğitim, diğer bilim dallarında olduğu gibi insan
kaynakları yönetiminde de çok önemli bir konuma sahiptir ve eğitimin
yeri asla başka bir faktörle doldurulamaz. Son yıllarda işletmelerin
büyük bir çoğunluğu eğitimin önemini tam olarak anlamış olmalı ki,
bütçelerinin büyük bir kısmını eğitime ayırmaktadır. Herhangi bir
işletmede eğitim olgusuna değer verilmiyorsa veya işletme
bünyesinde yeteri kadar eğitimli işgören yoksa en pahalı ekipman,
teçhizat ve diğer teknolojik araçlar kullanılsa dahi herhangi bir anlam
ifade edilmez. Çünkü bahsedilen araçlara değer katan onları anlamlı
hale getirip örgütün amaçları doğrultusunda kullanan eğitimli
çalışanlardır. Eğitime önem vermeyen işletmeler her ne kadar kısa
vadeli kârlılık ve verimlilik elde etseler de uzun vadede bu
imtiyazlardan mahrum kalarak rakiplerine yem olmaktan başka bir
şansları kalmaz. Teknolojik değişim ve gelişmelerin baş döndürücü
bir hızla ilerlemesine bağlı olarak işgörenlerin yeni teknolojiyi tanıma,
kullanma ve kendilerini teknolojiye uyarlama konusunda da eğitim
önemli bir yere sahiptir. Çalışanın teknolojik gelişim ve ilerlemeyi
işletmenin amaçları dâhilinde kullanabilmesi için bilgisini sürekli
güncel tutması gerekmektedir. Günümüzde teknolojik değişimler ve
gelişmeler son süratle artarak devam etmekte ve bunun en açık
belirtileri faaliyet gösterilen pazarda kendini göstermektedir.
İşletmeler yenilik ve değişimleri hemen izleyip kendilerini yeni
şartlara uydurarak ve yeni gelişmeleri sürekli izlemelidir. Aksi halde
rekabetin acımasız kanunlarına boyun eğmek zorunda kalacaklar.
İşletmelerin, bu gibi durumlarla karşılaşmamaları için eğitim
konusuna daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. İşletmelerin veya
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organizasyonların fiziki ortamı, makine teçhizat, donanım ile
çalışanların sayısal çokluğu v.b gibi faktörler ne kadar çok ve
mükemmel olursa olsun eğer çalışanlar kendilerini bilgi ve eğitim ile
donatmamışlarsa ve işletme, eğitim unsurunu şirket kültürü haline
getirmemişse işletmeden uzun vadeli başarılar beklemek hayalden
başka bir şey olmaz söz konusu işletmenin rakipleriyle rekabet
edebilmesi çok güç duruma gelir. Eğitim konusunu; kapalı kapıları
açan sihirli bir anahtar gibi düşünebiliriz. Mükemmel donatılmış
sarayı açan anahtar olmazsa o saray hiç bir anlam ifade etmez.
Eğitimsiz işgörenlere sahip firmaların durumu örnek olarak
verdiğimiz saraydan başka bir şey değildir, yani eğitimsiz personel de
işletmelere maliyet ve yükten başka herhangi bir şey getirmez.
Eğitim, etkili performans sağlamak ya da bir dizi faaliyeti
yerine getirebilmek için bilgi, beceri, tutum ve davranışları öğrenme,
deneyim yoluyla değiştirmek ve geliştirmek için yapılan planlı ve
sistematik bir çaba olarak tanımlanmaktadır (Garavan, 1997:40).
Eğitim, bilgilendirme yoluyla, tutum ve davranışları şekillendirme
sürecidir (Uğur, 2003: 115). Eğitim, işle ilgili yetkinliklerin çalışanlar
tarafından öğrenilmesini kolaylaştırmak için şirket tarafından
planlanmış olan çabayı ifade etmektedir (Noe, 2008: 4).Başka bir
tanıma göre eğitim, yeni ve mevcut çalışanlara işlerini başarıyla
gerçekleştirmeleri için gerekli bilgi ve becerileri vermek için
kullanılan yöntemlerdir (Dessler, 2000: 249).
Eğitim en kısa anlatımla bir değişim sürecidir. Geniş bir tanımla
eğitim bireylerin ya da onların oluşturduğu grupların yaptıkları
görevleri daha etkin ve başarılı oluşlarında, onların mesleki bilgi
ufuklarını genişleten, düşünce, rasyonel karar, davranış ve tutum,
alışkanlık ve anlayışlarında olumlu gelişimi amaçlayan bilgi, görgü ve
yetkinliği arttıran eğitsel eylemlerin tümüdür (Sabuncuoğlu, 2000:
158).
İşletmelerin kişisel, örgütsel, toplumsal vb. amaçlarına
ulaşması, misyon ile vizyonunu gerçekleştirmesi, müşteri istek ve
beklentilerini tahlil edilerek en kısa sürede minimum maliyetle
karşılaması ile müşteriye daha iyi hitap ederek müşteri sadakatini
kazanmaya yönelik gerçekleştirilen eğitim, işletmelerin en önemli
konusudur. Eğitimi şirket kültürü haline getiren işletmelerde
çalışanlara yönelik sürekli eğitim ve geliştirme programları nedeniyle
hem işgörenin kişisel tatmin ve motivasyonu daha fazla artarken hem
de çalışanın değişen teknoloji ve çevre şartlarına kendisini hemen
adapte ederek işletmenin uluslararası piyasalarda daha fazla müşteri
kitlesine ve daha fazla pazar payına sahip olmasını sağlamaktadır. Bu
nedenlerden dolayı eğitim unsuruna rekabetin en etkili aracı gözüyle
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bakmayan işletmeler daha işin başında mağlubiyeti kabul etmişlerdir.
Çünkü faaliyette bulunduğumuz dönem teknoloji ve bilgi çağı olması
nedeniyle işgörenlerin eğitimi hayati bir önem ifade etmektedir.
Üretim faktörleri tabir edilen emek, sermaye, toprak, işgücü vb.
araçları bir araya getiren ve bu faktörleri işletmenin amaçları
doğrultusunda kullanıp pozitif bir değer meydana getiren hiç şüphesiz
ki eğitimli işgörenlerdir. Bundan dolayı bir işletmenin en etkili silahı
eğitimli işgörenlerdir. İşletmeler işgörenlerini eğitim konusunda
sürekli takip ederek ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimi hemen
vermelidir.
Üretim ve işgücü giderlerini azaltmak, verimliliği ve kaliteyi
yükseltmek eğitim ve geliştirme yoluyla mümkün olur. Çalışanların
niteliklerinin artırılması için teknolojik değişiklik ve gelişmelere
uyum sağlamaları da gerekmektedir. Çalışanların niteliklerini eğitimle
geliştirerek işletmeye katkıları artırılmış olur. Bu da işletmeye artı
değer kazandırır. İşletmelerde başlıca sosyalleştirme eğitimi,
değişikliklere uyum eğitimi, bilgi tazeleme eğitimi ve üst düzey
görevlere hazırlama eğitimi gibi hizmet içi eğitim yöntemleri
uygulanmaktadır. Hizmet içi eğitimin nedenleri ve amaçları şunlardır
(Yüksel, 2007: 200):
Yeni işgörenleri işe alıştırmak: Yeni işe başlayanlar bazı
becerilere sahip olsalar dahi yeni bir iş yeni bazı becerilerin
öğrenilmesini gerektirebilmektedir.
Başarıyı artırmak: Özellikle, üretim maliyetleri, işgücü
maliyetleri, kalite, verimlilik gibi konularda sayısal veriler
değerlendirilerek mevcut başarının eğitim yöntemiyle daha da
artırılmasına çalışılabilir.
Aynı başarı düzeyini sürekli kılmak: Belirli bir seviyedeki
çalışan yeni teknolojilerin gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrenip
kendini geliştirmezse
Zamanla “yetersizleşme” sorunu ortaya çıkar. İnsan kaynağının
seçimi, değerlendirilmesi ve danışmanlığı iyi yapıldığında ve esnek
bir personel politikası izlendiğinde “yetersizleşme” azalabilir. İşlerin
yeniden tasarlanması, karar almada daha fazla mesleki katkı ve iş
rotasyonu da yetersizleşmeyi azaltan önlemlerdendir. Bu ikinci grup
önlemler eğitim ve geliştirme programlarına ihtiyaç duyarlar.
İnsan kaynağını yeni işlere hazırlamak: Örgütlerde bir
bölümdeki açık iş pozisyonu için diğer bölümlerde çalışan
işgörenlerden faydalanmak istendiğinde genellikle ek bir eğitime
ihtiyaç duyulmaktadır.
Eğitim ve geliştirme faaliyetleri sayesinde, çalışanların
öğrenme süresi azalır; iş verimliliği ve iş tatmini artar; işgörenin

The Journal of Social Sciences Institute

kendisine güveni artar; işgörenin işletmeye karşı olumlu duygular
geliştirmesini sağlar; işe devamsızlık azalır; örgütte süreklilik ve
esneklik sağlanır; ayrılan çalışanların yerine geçecek olası personelin
önceden eğitilmesi ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır (Yüksel,
2007: 198-211).
İnsan kaynakları yönetiminde uygun nitelikte
kişilerin işe alımının yanı sıra hali hazırda çalışan personelin
donanımının da sürekli güncel tutulması önemlidir. Bu yüzden
örgütler, personellerinin eğitim alanındaki ihtiyaç ve açıklarını
belirlemeli, belirlemenin ardından bu alanda gerekli plan ve
programları hazırlamalı ve bu programları çeşitli eğitimlerle hayata
geçirmelidir (Çağlayan, 2015: 16). Eğitim programlarında etkinlik ve
verimlilik ancak sistemli bir çalışma ile mümkündür. Eğitim sürecinin
birbiri ile irtibatlı üç aşamada ele alabiliriz (Çağlayan, 2015: 16):
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;
Eğitim ihtiyaçları genellikle organizasyon içerisinde yapılan
gözlem, görüşme, anket ve yazılı belgelerin incelenmesi ile
gerçekleştirilir. Bu sayede çalışanların yaptıklar iş ile ilgili bilgi
seviyeleri belirlenir. Elde edilen bu veriler ışığında personele
verilecek eğitimlere karar verilir.
Belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim programlarının
geliştirilmesi ve eğitimi verilmesi;
Eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli eğitim
ortamının sağlanması, öğrenme konuları ve öğrenme ilkeleri, eğitim
yöntemleri ile eğitim araç ve gereçlerinin belirlenmesi, eğitimin ne
zaman yapılacağı ve ne kadar süreceği eğitim programı geliştirme
aşamasında ele alınır. Bu çerçevede iş görenlere belirlenen eğitim
verilir.
Eğitim programlarının değerlendirilmesi;
Eğitimin değerlendirmesi, eğitim alan iş görenlerin, eğitim
öncesi ve sonrası performanslarının karşılaştırılması ve ulaştıkları
performans düzeylerinin, iş görenlerin yaptıkları işle ve de örgütün
amaçlarını ilişkilendirerek eğitim sonuçlarının saptanması için yapılan
sistematik bir çalışmadır.
Eğitim ihtiyacı analiz edildikten sonra eğitimim içeriği
planlanır, sonrasında geleneksel veya e-öğrenme yöntemleri
kullanılarak eğitimler gerçekleştirilir (Geylan, 2013: 91-108):
Geleneksel eğitim yöntemleri;
İş başı yöntemleri
-Yönetici gözetiminde eğitim
-İşe alıştırma eğitimi
-İş rotasyonu
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-Takım çalışması
-Yetki göçerimi
-Eğitim formeni aracılığıyla eğitim
İş dışı yöntemler
-Konferans, seminer ve kurslar
-Açık hava eğitimleri
-T grup
- Örnek olay
-Rol oynama
-İşletme oyunu
-Beklenen sorunlar
-Eş benzetim
E- öğrenme yöntemleri
-Senkron e-öğrenme
-Asenkron e-öğrenme
İşletmelerin müşteri gözündeki konumu ile ilgili işletmelerin
işgören eğitimine verdiği değer arasında doğru yönlü bir ilişkiden söz
edilebilir. Yani işgören eğitimine önem veren organizasyonlar
dolayısıyla müşteriye de önem verdiklerini göstermiş olurlar. Çünkü
organizasyonda yapılan tüm faaliyetler müşteri için yapılır, Düşük
maliyetli ve yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri talep eden müşteri
olduğu için işletmelerin müşteri odaklı stratejiler izleyerek rakiplerine
göre daha avantajlı duruma gelmeleri işgören eğitimi ile mümkün
olmaktadır. İşletmelerin işgörenlerine değer verdiklerinin en temel
göstergesi, çalışanlarını sürekli eğitim programlarına dahil ederek
ihtiyaç duydukları noktalarda eğitmeleridir. Bu sayede işletmelerin
pazar paylarını artırmaları, verimlilik, karlılık ve işletmenin müşteri
nazarında olumlu bir konuma gelmesi sağlanır. Eğitimli bir işgören
müşteri zihninde olumlu bir iz bıraktığı için işletmeye olan müşteri
sadakati artmaktadır. Eğitim faaliyetini önemseyen işletmeler, pazar
veya piyasadaki müşteri hedef kitlesi tarafından imtiyazlı bir konuma
gelir.
V.İŞ GÖREN EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
İşletmede yapılan eğitim, çalışanın performansını yükseltmek
için ihtiyaç duyulan, bilgi ve becerileri kazandırmaktadır.
Günümüzde, özellikle teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi
ve yönetim fonksiyonunun çok karmaşık bir hal alması, iş görenlerin
eğitilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Belli bir eğitim programına
katılmaksızın, çoğu zaman yeterli bir performans elde etmek imkânsız
gibidir. A.B.D.’de Northom uçak firmasında yapılan bir araştırmada
personel gerekli eğitime tabi tutulmuş ve ertesi yıl; üretimde % 17
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artış, Çalışma zamanında % 22 azalma, fire malzemede %27 azalma,
iş kazalarında %45 azalma gibi sonuçlar elde edilmiştir
(http://www.plturkey.org/yazilar_detay.asp?id=42).(23.08.2013)
İşletmelerin daha fazla müşteriye hitap ederek hedef kitlesini
artırması, müşterinin işletmeye olan sadakatinin artması, işletmelerin
uluslararası piyasalarda daha fazla pay sahibi olması, üretimin daha
başında departmanlar arası problemlerin azaltılarak yinelenen
işlemlerin azaltılması nedeniyle düşük maliyetli ve yüksek kaliteli
ürünlerin meydana gelmesi amacıyla işgören eğitimine hayli önem
verilmesi gerekmektedir. Eğitimli işgören istihdam edilmediği ya da
işletmeler eğitime öz kültürleri mantığıyla bakmadıkları zaman bu
durumların aksi yaşanacağı için işletmelerin rekabet edebilirlik güçleri
çok sınırlı olup mahalle bakkalının performansından öteye
gidilemeyecektir.
Her şeyde olduğu gibi eğitimde de sürekliliğin olması şarttır.
İnsan yaşamı, hayatı ve yapısı itibari ile her şey ile alakadardır. İnsan
nasıl ki her gün ekmek, su, ve havaya ihtiyaç hissetmektedir. Öyle de
insanın yenilik ve teknolojik değişimlere ayak uydurabilmesi ve
gelecekteki sorunlarla başa çıkabilmesi için sürekli eğitime ihtiyaç
duymaktadır. Yani eğitim tek seferlik kullanılıp atılacak bir şey
değildir. Kendisini eğitimle donatmayan işgören su verilmeyen ağaça
benzer, belli bir müddet sonra ne kendisine ne de başkalarına faydası
dokunur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sürekli eğitimdeki temel
amaç işgören bilgilerinin güncel tutulması, çalışanların bilgi ve
deneyimlerini sürekli eğitimle geliştirerek kendilerini çağa uydurmayı,
böylelikle hem işletme bünyesinde takdir edilme hislerini doyurarak
kişisel tatmin ve motivasyonunu artırırken hem de işletmenin rekabet
edebilirlik gücünü
yükseltmektedir. Sürekli eğitim kamu sektörüne göre özel sektörde
daha fazla önemsenmektedir. Özel sektörde eğitim bütçesinin daha
fazla olması, rekabet koşullarının çok çetin olması, çalışma süresi
içerisinde eğitime ayrılan sürenin daha fazla olması, eğitime daha
fazla ihtiyaç duyulması ile eğitim olgusunun öneminin daha iyi
anlaşılması ve taklit edilemeyecek tek faktörün insan kaynağının
olduğu daha iyi anlaşılması ile özel sektörde eğitime daha fazla önem
verilmekte ve ihtiyaç duyulmaktadır.
İşletmelerde önemli bir faaliyet olan eğitimin işletmenin
etkinliği ve verimliliği üzerindeki etkisi büyüktür. Eğitimin
amaçlarının belirlemesinde, temel olarak işletme amaçlarına
ulaşmanın yanında toplumsal ve bireysel amaçlara da katkıda
bulunmayı hedeflenmektedir. Bu doğrultuda eğitimin bazı amaçlarını
şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır (Kaya, 2014: 44):
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-Çalışanlara iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmak
ve mevcut olan özelliklerini geliştirmek,
-Çalışanların işe uyum göstermesini sağlamak ve çalışan devrini
azaltmak,
-Çalışan sağlığı ve iş güvenliğini korumak,
-Çalışanların işletmeye ve yönetime olan güven duygusunu
geliştirmek, işe karşı motive olmalarını sağlamak,
-Çalışanların gelişimini destekleyerek kariyerlerinde ilerlemelerine
fırsat vermek,
-Çalışanların işletmeye karşı olumlu tutum duymalarını sağlamak,
-Çalışanların işlerinden memnuniyetlerini sağlamak ve arttırmak,
-İşletme amaçları ile çalışan amaçlarını uyumlaştırmak,
-İşletme verimliliğini sağlamak.
İşletmeler tarafından yürütülen eğitim uğraşılarından beklenen
amaçlar genel bir değerlendirme içinde, ekonomik amaçlar ve sosyal
insancıl amaçlar olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir
(Sabuncuoğlu, 128-129):
Ekonomik Amaçlar
Eğitimin ekonomik amacı “üretim için eğitim” sözüyle
özdeşleşir. Bu amaç sanayi devrimi yapıldığından bu yana
işletmelerde mal veya hizmet şeklinde belirlenen üretimi en düşük bir
maliyetle en yüksek düzeye ulaştırmak bir diğer deyişle üretimde
optimal noktaya varmak şeklinde saptanır. Tüm ekonomik
göstergelerin üretim ve rantabilitenin maksimize edilmesine
yöneltildiği bu anlayış içinde eğitim temel felsefesinin ekonomik
amaçlarla belirlenmesine bir ölçüde doğal karşılamak gerekir. Böyle
bir espri içinde işletme kendi yöneticisini ve iş göreni eğitime tabi
tutmakla insanı verimliliğe ve kaliteli üretime endekslemiş olmaktadır.
İşletmenin Eğitimden Beklediği Ekonomik Amaçlar Şöyle
Özetlenebilir:
-Üretim Artışı,
-Kalite Artışı
-Maliyetlerde Düşme,
-Standardizasyonu Sağlama,
-Zamanda Tasarruf,
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-Fire ve Iskartaların Azalması,
-İş Kazalarının Azalması
-Makinelerin Rasyonel Kullanımı
-Devamsızlık ve Personel Devir Hızının Düşmesi,
-Daha Az Personelle Çalışma,
-Bakım Giderlerinde Azalma,
-İş Metotlarında Gelişme,
-Fazla Mesaide Azalma
-Hatalarda Azalma
-Denetim Maliyetlerinde Azalma,
-Harcanan Malzemede Azalma,
Sosyal İnsancıl Amaçlar
Eğitim sadece işletmenin ekonomik amaçlarına hizmet eden
bir süreç değildir. Aynı zamanda eğitim, işletmede çalışan insanlara
da dolaylı ve dolaysız biçimde katkı sağlayan bir süreçtir. Bir
işletmede uygulanan eğitsel çalışmalar insana yatırım demektir.
İşletmeler varlılarını toplumun bireylerine borçludurlar. İnsan üretilen
malı satın alır, işletmeye emeğini katar, işletmelerin gelişmesini
sağlar. Bu nedenle insanlar işletmelerin hizmetinde değil işletmeler
insanın hizmetinde olmalıdır.
Bir diğer yazara göre eğitimin amaçlarını şöylece
sıralayabiliriz (Can, Akgün ve Kavuncubaşı, 2001: 194):
-Verimliliği yükseltmek,
-Performansı artırarak çalışanların güdülenmesini artırmak,
-Personeli üst kadrolara hazırlayarak eleman ihtiyacını örgüt içinde
sağlamak,
-İş kazalarını ve işten kaynaklanan şikâyetleri ve hataları azaltmak,
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-Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak,
-Örgüt yapısını dış çevreden gelen değişimlere karşı esnek hale
getirmek,
-Kişiler ve bölümler arası iletişime katkıda bulunmak,
-Yöneticilerin denetim ve nezaret yüklerini azaltmak.
Yukarıda bahsedilen işgören eğitiminin amaçlarına dayanarak
kamu veya özel sektörde işgören eğitimine fazla önem verilmesi,
kurumların veya işletmelerin iş görenlerinden çok büyük
beklentilerinin olmasındandır. Özellikle özel sektörün kâr elde etmek
amacı olduğu göz önüne alındığında bu nokta daha iyi anlaşılır.
Yukarıdaki maddelere ek olarak iş gören eğitiminden
beklenen diğer bazı amaçlar şunlardır:
-İleride ihtiyaç duyulan işgörenin işletmenin kendi bünyesinden temin
edilmesi,
-Rakiplerimiz karşısındaki en etkili aracın işgörenin eğitilmesinin
olduğunun fark edilmesi
-Karar alma sürecine işletme bünyesinde çalışan en alt kademedeki
işgörenin de sürece dahil edilmek istenmesi,
-İşletme bünyesinde fark edilen herhangi bir problemin ancak işletme
bünyesinde çalışan eğitimli işgören vasıtasıyla çözülebileceği,
Bahsedilen amaçlardan dolayı işletmeler eğitime büyük önem
vermek zorundadır.
Sonuç
İnsan kaynakları yönetimi, işletme için gerekli insan
kaynağının temin edilmesi, uygun işgörenin seçimi, eğitimi gibi
noktalarda insana yönelik faaliyetlerden sorumludur. Modern insan
kaynakları yönetiminden önceki dönemlerde örgütler işgöreni sadece
kaynak ve makine gibi görerek, motivasyonu, tatmini, beklentileri ile
kişisel ve sosyo-psikolojik özellikleri gözardı edilmiştir.
Günümüzün teknoloji ve bilgi çağı olması sebebiyle
işletmeler, klasik üretim faktörlerinden farklı olarak insan unsuruna
sermaye ve gelir gözüyle bakmalıdır. Çünkü insan kaynakları
yönetiminde teknolojiyi üreterek kullanan, rakiplere karşı rekabet
üstünlüğünün sağlanması, pazarda öncü olma ve müşteri sadakatinin
elde edilmesi, işletmenin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinin en
etkin yolu, işletmeler için insan kaynaklarının etkin kullanımı, uygun
işgörenin temin edilmesi, örgütün misyon vizyon ve stratejik amaçları
doğrultusunda eğitilmesi ile mümkün olacaktır. Teknolojiyi üreterek
kullanan ve teknolojiyi tüm örgütün lehine çevirecek kaynağın insan
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olduğunun farkına varılmış olmalı ki işletmelerin çoğu insan
kaynakları ile işgören eğitimini örgütün felsefesi haline getiren
politikalar izlemektedir. Rekabette üstünlüğün temel unsurlarından
olan teknolojiden tam manasıyla faydalanmanın tek şartı insan
kaynaklarının eğitilmesi ile mümkündür.
İşgören eğitimi sayesinde işgörenin tatmin düzeyi artarken
şirkete olan bağlılığı artmakta ve örgüt bünyesinde üretilen mal veya
hizmetin nihai tüketicisi olan müşteri nazarında organizasyonun
değerinin anlaşılması sonucu işletme markalaşmaktadır. Markalaşan
işletmelerin istihdamı ortaya çıkarması ve işsizlik konusuna çözüm
bulmaya yönelik faaliyetleri de önem ifade eder. İşgören eğitimi adeta
sihirli bir değnek gibi getirdiği tatmin, verimlik sayesinde işletmelerin
zenginleşmesini sağlarken, istihdamın genişletilmesi ve işsizliğin
azaltılması sonucu ülkelerin milli ekonomisinin güçlenmesine
yardımcı olmaktadır. Eğitimsiz personelleri barındıran firmaların
rekabet şansları olmadığı için yenilgiyi ilk başta kabullenmiş sayılır.
Bundan dolayı rekabetin ve başarının vazgeçilmez faktörü eğitim
sayılabilir.
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Öz

Kendisini gezgin şair olarak niteleyen ve asıl adı Muhammed olan
düşünür, edebiyat tarihinin kendine özgü metoduyla etkili olmuş
şahsiyetlerinden biridir. Van Bahçesaraylı (Miks) olup, 16.yüzyılın sonu ve
17. yüzyılın başında Bahçesaray, Hizan, Cizre gibi yerlerde yaşamış/dolaşmış
ve etkisini gittiği yerlere taşımakla kalmamış, şiirleri, aşkı ve efsaneleriyle
bütün bir coğrafyada etkili olmuş ve ünlenmiştir. Kesin doğum tarihi belli
olmamakla beraber, H.1041/M.1632 yılında öldüğü tespit edilen Muhammed,
yaşadıklarının ve yaptıklarının etkisiyle Feqiyê Teyran olarak anılmıştır.
Hakkında yeteri kadar bilimsel çalışma yapılmayan mutasavvıf düşünür,
arkasından birçok eser ve efsanevi bir hayat bırakmıştır. Bu çalışma için
düşünürün eserleri irdelenerekve özellikle yaşadığı/gezdiği yerlerde
düşünürle ilgili bilgileri olanların görüşleri toplanarak yapılmıştır. Bu çalışma
ile onun eserlerinden ve hakkında bilgiye sahip olanlardan alınan bilgiler
çerçevesinde yaşam öyküsü ve düşünceleri araştırılarak; yaşam öyküsüne ve
düşüncelerinin tespitine bilimsel bir zemin oluşturulmak istenmiştir.
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Abstract

The wise whose real name was Muhammed and who called himself
a traveller poet is a crucial person within in the history of literature because
of his original way and works. He was from Bahçesaray, Van and he lived in
the end of 16th century and in the begin of 17th century around Bahçesaray,
Hizan and Cizre. He affected his around by his poems and became an
welknown man with his love and extarordinary stories told about him.
Although his birthdate is not clear, it is certainly known that he died in 1632.
By his experiences and interesting adventures he was recalled as Feqiyê
Teyran among the public. No satisfying researches have been fulfilled about
him. As a sufic wise he has left many works and legendary life behind him.
Through this presentation his works will be studied and given knowledge his
life and what puclic has got about him. That’s why one of the aims of this
research is to uncover the sheet on his life and his ideas by building a
scientific basis.
Keywords: Feqiyê Teyran, Bahçesarary, Hizan, Sinem, Cizre,
Madrase, Literature.

Giriş
Çalışma, ulaşılan yazılı kaynaklar ve konu hakkında bilgisi
olanların açıklamalarına dayanılarak yapılmıştır. Olabildiğince mevcut
olan bilgilerin tekrarından kaçınılmış, gerektiğinde konuyu işleyen
kaynaklara bakılması tavsiye edilmiştir. Bu çalışmada daha çok
Feqiyê Teyran’ın yaşam öyküsündeki bazı belirsizlikler açığa
çıkarılmaya çalışılmıştır. Duygu ve düşüncelerini şiirle ifade eden
Feqe’nin hala kayıt altına alınmamış dilden dile dolaşan/ulaşan bazı
şiirleri olmakla beraber, çok sayıda şiiri farklı kaynaklarda
toplanmıştır (bkz.).
Bilimsel kanıtı olmayan her türlü görüş doğrulanmaya
muhtaçtır. Bu nedenle konuyla ilgili eksiklikler tamamlanıncaya
kadar, ortaya çıkarılan çabaların değerlendirilmesi, mevcut bilgilerin
yitip gitmemesi için aralıksız çalışmaların devam etmesi
gerekmektedir. Bütün kaygımız bilimsel bir bakış açısıyla olguyu ya
da olguları değerlendirebilmektir. Bu nedenle bu çalışmada ortaya
konanlar her türlü tartışmaya açıktır. Çalışmada ortaya çıkan bilgilerin
eksikliklerinin tespit edilmesi takdirle karşılanacak ve katkı olarak
anlaşılacaktır.
Muhammed’den Feqiyê Teyran’a
Muhammed, bu gün Bahçesaray olarak bilinen Müküs
(Miks)’ün Warezor ya da Werezoz köyünde doğar. Feqiyê Teyran,
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farklı versiyonları olan ama aynı konuyu dile getiren bir şiirinde, şiiri
yazdığı yılı hicri olarak ifade eder ve o zamana kadar kendisi için kaç
yılın geçtiğini da yazar. “Dilo Rabe” adlı şiirinde kendisiyle ilgili
dizeler şöyledir:
“L’Muhammed heftê felek çûn
Ji hîcretê dewr gelek çûn
Sal hezar û çil û yek çûn
Ev xezel hatî diyare” (Dêreşî,2011,174-Sadinî,2011,236).
(Muhammed yetmişine ererken/Nice devran gelip geçerken/Yıl bin
kırk biri sürerken/çıktı ortaya bu gazel).
Bu şiiri yazdığında yetmiş yaşındaymış ve hicretin üzerinden 1041 yıl
geçmiş.Görülüyor ki, düşünür hicri 1041 yılında 70 yaşındadır. Ölüm
tarihi de 1041 olduğundan, bu tarihten yani 1041’den 70 çıkarmamız
gerekir. 971 tarihi buradan çıkıyor.Bu nedenle Muhammed’in hicri
971 yılında doğduğunu söylemek mümkündür. Düşünürün hicri 9711041 yılları arasında yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. H.971, miladi
takvime göre ise 1563 veya 1564’tür. 1563’e,70 eklediğimizde 1633;
1564’e 70 eklediğimizde 1634 oluyor. Bu da hicri ölüm tarihi olan
1041’in muadili çıkan 1631 ya da 1632’yi vermiyor. Hicri 1041’i
Miladiye çevirdiğimizde, 1631 ya da 1632 çıkmaktadır. 1631’den 70
yaşını çıkardığımızda, 1531; 1632’den 70 yaşını çıkardığımızda da
1532 çıkmaktadır. Bu nedenle bu tarihleri baz almamız mümkündür.
Zira eldeki veriler yaklaşık olarak bunu veriyor. Aradaki fark, hicri
takvim ile miladi takvim arasındaki ay ve gün farkından
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Feqe’nin yaşını baz alarak miladi yıl
konusunda şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Şayet ölüm tarihi olarak
1631’i kabul edersek, 70 yaşını çıkardığımızda doğum tarihi 1561
olmaktadır. Ama ölüm tarihi olarak 1632’yi kabul ettiğimizde de 1562
doğum tarihi olarak karşımıza çıkmaktadır.Yine de doğum tarihi
konusunda kesin olanın ne olduğu henüz net değildir.
Günümüzde de köyde ona ait olduğuna inanılan bir ev
kalıntısı durmaktadır. Muhammed’in ailesine ilişkin bir bilgiye ne
onunla ilgili yazılanlarda ne de yaptığımız görüşmelerde
rastlayamadık. Bu konuda var olan bilgiler şahsi yorumlardan öteye
gidememektedir.
Şeref Han (1543-1603), Şerefnamesi’nde 16. Yüzyılın
sonlarında Müküs’ün yöneticisi olan (Müküs beyi) Evdal (veya
Ebdal) Bey’in Ahmed ve Muhammed adında iki oğlu olduğunu yazar
(Şeref Han, 2006; 167). Babasının 1005/1597’de ölümünden sonra,
oğlu Mir Ahmed’e mirlik verilir (Şeref Han, 2006; 167). Şeref Han
eserini tamamladığında, Ahmed Bey’in hala Müküs Bey’i olduğunu
yazmaktadır (Bkz.Şeref Han, 2006; 167). Bazı kaynaklar Şeref Han’ın
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bu açıklamalarına dayanarak Evdal Bey’in oğullarından
Muhammed’in Feqiyê Teyran olabileceğini ifade ederler. Şerefname
1597’te yazıldığı/tamamlandığı için, bu tarihten sonraki gelişmelere
ilişkin bilgiler, orada yer almamıştır.
Konuyla ilgili olarak bölgenin 16. ve 17. yüzyıl beylikleri
üzerine araştırmalar yapan Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi’nde
akademisyen Dr. Kumiko Saito, Başbakanlık Osmanlı Arşivine
dayandırdığı çalışmasında konuya bir açıklık getiriyor. Saito, Evdal
Bey’in oğlu Muhammed’in hangi yılda başladığı belli olmamakla
beraber H.1019/M.1610 yılına kadar abisi Ahmed Bey’den sonra
Müküs Bey’i olduğunu ve 1610 yılında öldüğü için yerine bey olarak
yeğeni İbrahim Bey’in (Ahmed Bey’in oğlu) geçtiğini belirtmektedir
(Saito,2006,Tablo 2-10). Bu araştırmadan da anlaşılmaktadır ki,
Feqiyê Teyran’ın, Evdal Bey’in oğlu olan Mir Muhammed olması söz
konusu değildir. Çünkü Feqe’nin hiçbir kaynakta mirlik yaptığına
ilişkin bir bilgiye rastlanmıyor. Ayrıca Evdal Bey’in oğlu olan ve
Feqiyê Teyran olduğu sanılan Mir Muhammed H.1019.7/M.1610.10
yılında ölüyor. Oysa Feqiyê Teyran’ın ölüm tarihi (H.1041/M.1632)
konusunda tereddüte mahal bırakmayacak kanıtlar elde mevcuttur.
Buradan hareketle Feqiyê Teyran’ın Mir Evdal’ın oğlu olan
Muhammed olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu nedenle
düşünürümüzün ailesi hakkında sahih herhangi bir bilgi şimdilik
bulunmamaktadır. Şimdilik diyoruz, çünkü bilimsel çalışmalar
yapıldıkça daha net bilgilere ulaşma imkânı bulunabilir,
kanaatindeyiz.
Araştırmalarımıza göre, sonradan Feqiyê Teyran lakabıyla
ünlenen Muhammed daha çocuk yaşta ilim için yollara düşüyor.
Müküs’te konu hakkında bilgisi olanların anlattığına göre, eğitim için
önce muhtemelen kendi köyüne yakın olan ve bu gün Bahçesaray’a
bağlı bir köy olan Arvas’a, orada bulunan medreseye gidiyor.
Buradaki medrese hocası ondaki cevheri görmüş olacak ki, o dönem
için bölgenin ilim merkezi konumundaki Hizan’a gitmesini öneriyor.
O da bu tavsiyeye uyuyor ve Hizan’a gidiyor.
Muhammed’in öğrenim için Hizan’da 16. yüzyılda faaliyette
bulunan çok sayıdaki medreseden -(İsivê Veli Medresesi, Mir Davud
Medresesi, Atik Medresesi, Meydan Medresesi, Şehzade Medresesi,
Sigal
Medresesi)
(bkz.Çiçek,2016,190-192)-hangisine
gittiği
bilinmemektedir. Fakat daha çok Atik Medresesi ile Mir Davud
Medresesi (“Davudiye Medresesi” de denir) olabileceği üzerinde
durulmaktadır. Atik Medresesi Hizan Sur’una en yakın medresedir.
Medrese ile ilgili fazla bilgi yoktur. Ama Mir Davud Medresesi
hakkında Şeref Han da bilgi vermektedir. Şeref Han, Şerefname’de
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Mir Davut Medresesi’ndenve kurucusundan övgüyle söz eder.
16.yüzyılın başlarında kurulması muhtemeldir. Hizan’nın miri olan,
Emir Davud bin Emir Melik (veya kısa adı Mir Davut) tarafından
yaptırılmıştır (Şeref Han,2006,163).Hizan’ın 16. yüzyılın başındaki
yöneticisi olan Emir Davud, Şeref Han’a göre, bilginlere ve fazilet
sahiplerine büyük bir ilgi gösterdiğinden onlar için Hizan’da
Davudiye (Mir Davud) Medresesi’ni kurup tamamlamıştır.
Medresenin kurucusu olan Emir Davud bin Emir Melik’in oğlu Sultan
Ahmet bin Mir Davut, Kanuni Sultan Süleyman ile Bağdat Seferine
katılmıştır (Şeref Han,2006s.162). Bağdat’ın fethi 1534 olduğuna göre
ve Sultan Ahmet’ten önce babası 39 yıl yöneticilik yaptığına göre,
babası 16. yüzyılın başlarında Hizan’da hükümdarlık yapmıştır. Bu
nedenle Medresenin 16.yüzyılın başında faaliyete geçmesi gerekiyor
(Çiçek,2007,669). Şeref Han, kitabını yazdığı dönemde (1597) bu
medresenin durumunu şöyle anlatır: Bu Medrese hala, yararlı
hizmetlerde bulunan bilginlerle ve yararlanan öğrencilerle dolup
taşmaktadır(Şeref Han,2006,163). Hizan’daki bilgin bazı yaşlılar
Feqe’nin bu medresede öğrenim gördüğünü duyduklarını
belirtmektedirler.
Muhammed, bu medreselerden birinde feqe (medrese talebesi)
olur ve İslami ilimler alanında öğrenim görür. Bu yüzden etkili bir
İslam bilgini olur. Hizan’da ve civar yerleşim birimlerinde
yaşayanların anlattığına göre, ünlü şair burada eğitim görürken,
Hizan’ın o dönem yöneticisi olan Cihan Paşa’nın (Cihan Şah) kızı
Sinem’e âşık olur. Bir yanlış anlaşılma vardır başlarda. Cihan
Paşa’nın karısının yani Sinem’in üvey annesinin adı da Sinem’dir. Mir
Muhammed’i Cihan Paşa’ya gammazlayanlar kasıtlı olarak Feqe’nin,
paşanın karısına âşık olduğunu söylemişlerdir. Cihan Paşa, bundan
dolayı bir antipati duymuş. Bu yüzden burada belli bir dönem
zindanda kalma ihtimalinden söz edenler vardır.
Sonra Mir’in onun Hizan’dan ayrılmasını istediği
söyleniyor.Bu nedenle ayrılır. Ayrıldıktan sonra Hêşet diye bir yere
gittiği söylenmektedir. Ama bu ayrılık Sinem’e ölüm getirir. Sinem’in
ayrılığa dayanamayıp öldüğünü duyan Feqe Hizan’a geri gelir ve onun
mezarına giderek, mezara sarılır. Bununla ilgili birçok efsane vardır.
Uzun uzadıya anlatılan ve türküsü de yıllardır dengbêjlerce/ozanlarca
söylenen Feqe-Sinem hikâyesinde efsane özelliği taşıyan şöyle bir
kesit anlatılır: Sevdalısı Sinem’in öldüğünü duyup mezarının başına
gider Feqe. Gönlünde beslediği o yakıcı aşk duygusu ve sevgiliyi
yitirmiş olmanın sancısıyla Sinem’in mezar taşına sarılır. Kolların
kavradığı mezar taşı yanlardan erimeye başlar. Sahiden bugün de hala
var olan mezar taşlarının yanlardan içe doğru bir incelmenin ve
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yontulmuşluğun olduğu göze çarpıyor. Yöredeki inanışa göre
Sinem’in mezar taşı’nda bu aşkın izleri vardır. Sinem’in mezarı da
Hizan Suru’na yaklaşık 100 metre uzaklıkta ve Atik medresesinin
güney doğusunda hoş bir tepede bulunmaktadır. Mezarlığın etrafı
duvarla örülmüş korumaya alınmıştır.

Sinem’in Mezarı
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Sinem’in mezar taşı

Mir Muhammed artık dağlara vurur kendini, sularla kuşlarla
konuşur. Bir başka aşka ulaşır. Fizik âlemden metafizik âleme ulaştığı
söylenir. Bu aşamadan sonra ismi de artık Muhammed değil, kuşlarla
konuştuğuna inanıldığı için kuşların öğrencisi/öğreticisi anlamına
gelen Feqiyê Teyran olur. Bu yüzden ismi de değişir, cismi de:
Muhammed, Divane Feqiyê Teyran’a dönüşür.
Yaptığımız araştırmalardan edindiğimiz intiba, muhtemelen
Muhammed’i, Feqiyê Teyran yapan süreç de böyle başlar. Sinem’in
aşkı, Muhammed’i Feqiyê Teyran kılmıştır.Tıpkı Arap Kays’ı,
Mecnun kılması gibi;aşk, Muhammed’i de Feqiyê Teyran kılmıştır.
Öyle ki, Feqiyê Teyran, belli bir dönemden sonra, kendinden de
vazgeçer, Sinem’den de.
Feqîyê Teyran, tekrar Hizan’dan ayrılır. Hêşet diye bir yere
gider. Oradan Cizre’deki Finik (bu günkü adı Damlarca) köyündeki
medreseye gider. Hatta medresenin onun adıyla anıldığı
söylenmektedir. Finik Cizre’ye yakın bir köydür. Dicle Nehri
kenarında Cizre’nin karşı tarafında bulunmaktadır. Orada yaşayanlar
Feqe’nin nehirden sal ile karşıya geçtiğini ve Cizre’ye gidip geldiğini
duyduklarını dile getirmektedirler. Köyün hemen arkasında Feqiyê
Teyran Medresesi adıyla medresenin kalıntıları durmaktadır. Feqe’nin
burada uzun bir süre ders verdiği söylenmektedir. H.1031,
M.1621/22’de Cizre’de Melayê Cizîrî ile şiirlerle karşılıklı atışması
vardır. Demektir ki, bu yıllarda Cizre’dedir.
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Finik(Cizre)’te Feqiyê Teyran Medresesi Kalıntıları

Muhtemeldir ki, Feqe yaşlandığında Hizan/Miks dolaylarına
geri dönüyor. Derlediğimiz bilgilere göre, Şandis’te karar kılıyor.
Belli bir tarihten sonra bu gün Hizan ilçesinin bir köyü olan Şandîs’e
gelmiş olma ihtimali yüksek. Anlatılanlara göre yaşlılığında kendine
huzurlu, yaşayanların dindar olduğu bir yer aramaktadır. Bu köyü
beğenir. Hala bu gün de Şandis (Dayılar) köyünde tarlası, evi ve
adıyla anılan çeşmesi vardır. Köy tüzel kişiliğine tapulu tarlası (zeviya
Feqe) bulunmaktadır. Adıyla anılan çeşmenin bulunduğu civara
“Kaniya Feqe Mevkisi” denmekte ve o civardaki mülklerle ilgili
tapularda da böyle geçmektedir.
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Feqiyê Teyran’ın Mezar Taşı
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Feqe’nin Şandis’te öldüğü ve mezarının orada olduğuna
ilişkin birçok kaynak vardır. Hala mezar taşı olduğu gibi durmakta ve
birçok bilgiyi ihtiva etmektedir. Buna göre ölüm tarihi, yukarıda da
belirttiğimiz gibi, H.1041’dir. Bu tarihi Miladi 1632 veya ona yakın
bir tarihi kabul edebiliriz. Onun mezarı ve mezarındaki taşla ilgili
doyurucu
bir
akademik
çalışma
da
bulunmaktadır
(bkz.Adak,vd.,2014,111-121). Bu nedenle bu konuda ayrıntıya gerek
görmüyoruz. Zaten şairin ölüm tarihinin en önemli kanıtlarından biri
de Şandis’te mezarında hala bulunan mezar taşıdır. Şandis’e yolu
düşenler bunu görebilirler.
Sonuç
Asıl adı Muhammed olan Feqiyê Teyran, Bahçesaray’ın Warezoz
köyünde doğmuş, erken yaşlarda ilim yolculuğuna çıkmıştır. Birçok ünlü ilim
adamı gibi onun da hayatı meşakkatle geçmiştir. Hakkında anlatılanlara
bakılırsa, bütün büyük aşk adamları gibi, önce insani aşka kapılmış,
sonrasında da ilahi aşka yönelmiştir. Bu ilim ve aşk ateşi onu yöreden yöreye
sürüklemiş, gittikleri yerlerde öyle izler bırakmış ki hala bu gün de o izler
görülebilmektedir. Daha çok dönemin ilim merkezlerine yolunun düştüğünü
görüyoruz. Bu da onun ilme ne kadar değer verdiğinin önemli bir kanıtı
sayılabilir. Kendine özgü sade üslubuyla, klasik şiir ile halk şiiri arası
özellikler taşıyan Kürtçeşiirler yazmıştır. Bu haliyle daha çok Yunus Emre’ye
benzetilebilir. Araştırmalar sonucunda ulaştığımız kanaat şudur: Onun
Bahçesaray (Warezoz)’da başlayan dünya hayatı Şandis’te sona ermiştir.
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İSLAM TARİHİNDE İLK DARBE GİRİŞİMİ VE HZ.
OSMAN’IN ŞEHİT EDİLMESİ
FIRST COUP ATTEMPT IN ISLAMIC HISTORY AND
MARTYRDOM OF CALIPH OSMAN
Yrd. Doç. Dr. Ali HATALMIŞ
Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
alihatalmis@hotmail.com
Öz

Hz. Osman’ın hilafetinde yönetimsel ve ekonomik sorunlar
toplumsal ayrışmalara, hareketliliğe ve kargaşaya yol açmıştır. Eyaletlerin
karıştırıldığı, başkentin ablukaya alındığı, halifenin evinin kuşatıldığı ve
katledildiği anarşik olayların yaşandığı bir nevi İslam tarihinin ilk darbe
girişimi meydana gelmiştir. Halifeliğinin ilk altı yılı (23-28/644-649)
hakkında olumlu, ikinci altı yılı (29-35/650-656) hakkında olumsuz
değerlendirmeler yapılmıştır. Ekonomik sıkıntıların, dini bir veçheye
büründürülerek halifenin otoritesi sarsılmıştır. Muhalif kesimler sistemli bir
şekilde önce valileri ardından halifeyi hedef haline getirmiştir. Artan
şikâyetler üzerine valilerin halife tarafından sıklıkla değiştirilmesi, ancak
tercihin akrabalardan yana kullanılması ve onlara bazı imtiyazlar tanınması
huzur ve istikrar ortamını sağlamak bir yana dursun, sorunların artmasına
neden olmuştur. Halifenin ileri yaşı ve sorunlar karşısında selefleri kadar
pratik çözümler getirememesi zafiyet olarak telakki edilmiştir. Dahası
Mervân ve Muâviye’nin yetki sınırlarını aşması, halifeyi müşkül duruma
düşürmüş, yalnızlaştırmış ve muhalefeti güçlendirmiştir.
Aralarında organize olduğu anlaşılan ve çoğunluğu Iraklı ve Mısırlılardan
oluşan binlerce muhalif, Medine’yi işgaletmiştir. Halifenin istifa etmesi ve
yerine Hz. Ali, Talha veya Zübeyir’den birinin seçilmesi istenmiştir. Anarşist
eylemleri bastıracak bir devlet otoritesi bulunmadığından, Medine’de can ve
mal güvenliği kalmamıştır. İsyancılar/darbeciler halifeyi kendi evinde şehit
ederek amaçlarına ulaşmıştır. Hz. Osman’ın mazlum durumu, darbecilerin
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orduya alınması, Hz. Ali’yi, halifeliği boyunca zorda bırakmış ve dinî-siyasi
ayrışmalara neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hz. Osman, halifelik, isyancılar, darbe
girişimi.

Abstract

In Osman's Caliphate, administrative and economic problems led to
social differentiation, mobility and confusion. The first coup attempt of a
kind of Islamic history happened in which the troubles were created in the
provinces, the capital was taken to the blockade, the house of the Caliphate
was surrounded and murdered, anarchic events were experienced. Positive
evaluations were made in the first six years (23-28/644-649), negative
evaluations were made in the second six years (29-35/650-656) of the
Caliphate. The authority of the caliphate was shaken by turning economic
troubles into religious aspect. The opposition groups systematically turned
the governors first and then the Caliphate into a target. Changing the
governors frequently by the caliph because of the increasing number of
complaints, but using the preference for relatives and giving them some
privileges led to increasing of the problems let alone providing an
environment of peace and stability. It is considered weakness that the Caliph
couldn’t provide practical solutions to the problems of old age and sadness
like his predecessors. Furthermore, The surpassing limits of authority by
Mervan and Muâviye has reduced the caliphate to a stalemate, lonelized and
strengthened the opposition.
Thousands of dissidents, among them Iraqis and Egyptians, who
were understood to be organized, invaded Medina. They wanted the Caliph
resign and to elect one from Ali, Talha or Zubeyir instead of him. Since there
was no state authority to suppress anarchist actions, there was no life and
property security in Medina. The rebels reached their goal by martyring the
caliphate in their own home. The oppressed state of Osman, the taking of the
coup plotters into the army, left Ali in difficulty and caused religious-political
division.
Keywords: Caliph Osman, caliphate, rebels, coup attempt.

Giriş
Hz. Peygamber (s) sonrasında, müslümanları karşı karşıya
getiren belki de en önemli sorun; onu kimin nasıl temsil edeceği idi.
Hz. Peygamber’in (s) halifesi adı konulan bu en üst makam, dinîsiyasi düzlemde tartışılmıştır. İlk üç halifenin seçimi birbirinden farklı
olsa da, ciddi bir krize dönüşmeden yapılabilmiştir. Hz. Osman’ın
halifeliğinin ikinci yarısında meydana gelen ekonomik, sosyal ve
siyasal buhranlar toplumda büyük bir iç kargaşaya yol açmıştır. Hz.
Osman’ın şehit edilmesiyle neticelenen ve bizim İslam tarihinde ilk
darbe girişimi olarak nitelediğimiz olaylar, uzun süreli bir kargaşa
ortamı ve otorite boşluğu doğurmuştur.

The Journal of Social Sciences Institute

Darbe güncel bir kavram olup sözlükte, “Bir ülkede idareyi zor
kullanarak devirme” (Komisyon, 2000: 590) olarak tanımlanmaktadır.
Hz. Osman halifelikten (idâreden) zorla uzaklaştırılmış, devrilmiş ve
katledilmiştir. Tarihte meydana gelen bu olay, bu tanıma pekâlâ
uymaktadır.
İslam tarihi boyunca ortaya çıkan bazı dinî-siyasi fırkaların bakış
açısıyla Hz. Osman ve dönemini anlamanın güçlüğü ortadadır.
Abartılı ifadelerle Hz. Osman ve ailesini kötülemeyi meslek
edinenlerin bakış açısı ile tarihî gerçeklere ulaşmak mümkün değildir.
Ülkemizde çokça tanınıp, kabul gören İranlı sosyolog-düşünür Ali
Şeriati Hz. Osman’ı, “zorbalığı temsil eden bir Firavun” olarak
görebilmektedir (Şeriati, 2010, 200). Hz. Osman ile ilgili olumsuz algı
ve imajın oluşmasında sadece Şiî değil Sünnî kaynakların da etkili
olması muhtemeldir. Çünkü Abbasî ihtilalinin gölgesinde bazı
tarihçilerin etkilenmesi imkân dâhilindedir. Hz. Osman’ın tamamen
masum olduğunu da söylemek istemiyoruz. O her şeyden önce bir
insan ve yöneticiydi. Hz. Osman, İslam tarihinin en önemli
şahsiyetlerden biridir. Onun adı ilk müslümanlar arasında geçmiştir.
O, Hz. Peygamber (s) tarafından hep sevilmiş ve takdir edilmiştir. Hz.
Osman, Hz. Peygamber’in (s) kızları Hz. Rukiye ve Hz.
Ümmügülsüm ile evlenmek suretiyle Zü’n-Nurreyn/iki nur sahibi
unvanını almıştır. Hz. Osman’ın, Hz. Rukiye ile evliliğinden Abdullah
adında bir oğulları olmuştur. Hz. Rukiye Medine’ye hicret etmiş ve
Bedir savaşı olduğu sıralarda vefat etmiştir (2/624) (İbn Saʽd, 2015:
III/56-59). Hz. Peygamber (s), diğer kızı Hz. Ümmügülsüm ile Hz.
Osman’ı evlendirmiş, ancak o da hicrî 9/630 yılında hastalanarak vefat
etmiştir. Hz. Peygamber’in (s), Ümmügülsüm’ün vefatı üzerine,
“Şayet on kızım olsaydı hepsini Osman’la evlendirirdim.” dediği
nakledilmiştir (İbn Ebî Âsım, 1991: V/378; Taberânî, 1995: XXII/436;
İbn Saʽd, 2015: III/59; İbn Kesîr, 1997-1999: VIII/243).
Hz. Osman birkaç gazve dışında Hz. Peygamber’in (s) tüm seferlerine
katılmış ve en büyük mali destekçisi olmuştur. İslam tarihinde Hz.
Osman, tüm imkânlarını İslam davasına adayan ve adı hayâ ile
özdeşleşen biri olarak anılmıştır. Halim/yumuşak tabiatlı oluşu,
kibarlığı ve akrabalarına düşkünlüğüyle temayüz eden Hz. Osman’ın,
müslümanların gönlünde her zaman ayrı bir yeri olmuştur (İbn Kesîr,
1997-1999,X/303).
Ancak mensup olduğu aile (Emevîler) üzerinden bazı eleştirilere
muhatap olmuştur. Gerçekte Emevîler İslam’a girmede geç kalmışlar
ve Mekke’nin fethine kadar İslam karşıtı cephede yer almışlardır.
Ailesine duyulan tepkiler, çoğu zaman onu zor durumda bırakmıştır.
Hz. Osman, kişisel duruşu ve güzel ahlakı sayesinde müslümanların
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takdirini kazanmış ve halifelik makamını hak etmiştir. Birçok yönetici
(vali, komutan) yakınları onun sayesinde ulaştıkları makamları
istismar ederek bazı haksızlıklara imza atmıştır (Taberî, ts: IV/348).
Onlar yüzünden Hz. Osman eleştirilmiş, giderek yalnızlaşmış, halkın
desteğini kaybettiği bir zamanda; anarşik olayların yaşandığı bir darbe
girişimine maruz kalmıştır.
İslâm tarihçileri, Hz. Osman’ın on iki yıllık halifeliğini iki döneme
ayırmıştır. İlk altı yıllık dönem (24-29/644-649) Sükûnet/Huzur
Dönemi, ikinci altı yıllık dönem (30-35/650-655) Karışıklık Dönemi
olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmada yürütülen fetih politikaları
temel alınmıştır. Başarılı fetihlerin yapıldığı ilk altı yıl başarılı
bulunurken, fetihlerin durma noktasına geldiği ikinci altı yıl ise
başarısız sayılmıştır. Böylelikle devlet gelirleri içinde önemli yekûn
teşkil eden ganimet ve fey gelirinin azalmaya yüz tutması tüm
toplumsal kesimleri, özellikle asker ve ailelerini zor durumda
bırakmıştır.
Makalemizde Hz. Osman’ın kişisel tavır ve icraatlarından kaynaklı
toplumsal sorunların ekonomik ve siyasal nedenleri üzerinde
durulmuştur. Halife seçilmesi sürecinden itibaren toplumda görülen
muhalif duruşlara ve hareketlere değinilmiştir. Bu bağlamda yeni
kurulan karargâh şehirlerinde yoğunlaşan muhaliflerin başkentte
toplanıp kargaşa çıkarmaları ve sonrasında meşru halifenin hanesine
saldırıp şehit etmeleri, bir anlamda devirmeleri İslam tarihinde ilk
darbe girişimi olarak nitelendirilmiştir.
1. Hz. Osman’ın Halife Seçilme Sürecinde Dikkat Çeken
Bazı Hususlar
İkinci halife Hz. Ömer, Mugîre b. Şuʽbe’nin kölesi Ebû
Lü’lü’e tarafından tertip edilen bir suikast sonucu şehit edilmiştir (27
Zilhicce 23/4 Kasım 644). Hz. Ömer vefat etmeden önce yerine kimi
önereceği sorulmuş; Ebû ʽUbeyde sağ olsaydı, onu halife adayı
gösterebileceğini, çünkü Hz. Peygamber’in (s) onun için; “Her
ümmetin bir emini vardır, bu ümmetin emini de Ebû ʽUbeyde b.
Cerrâh’tır.” dediğini ifade etmiştir (Taberânî, 1995: I/265; Dîneverî,
1998: VI/156). Yine Ebû Huzeyfe’nin kölesi Salim’i veliaht
gösterebileceğini, fakat onun da vefat ettiğini söylemiştir. Salim’i
önermesinin sebebi olarak da Hz. Peygamber’in (s), “Salim Allah
Teâlâ’ya çok muhabbet besleyen kişiydi.” hadisini delil göstermiştir.
(Ebû Nu‘aym, 1996: I/177; İbnü’l-Cevzî, 2009: I/145).
Hz. Ömer’in, söz konusu kişilerin halife seçilmesinde hiç tereddüt
göstermeyip, Hz. Ali ve Hz. Osman hakkında bazı şüphelerini izhar
etmesi, üzerinde durulması gereken bir husustur. Hz. Ali üzerinden
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Hâşimîlerin, Hz. Osman üzerinden Emevîlerin ön plana çıkabileceğini
düşünmüş olmalıdır. Birbirine rakip iki ailenin (grubun) aralarında
nüfuz mücadelesi başlatmasından korkmuş ve bir anlamda eski Arap
asabiyetinin hortlamasından endişe etmiştir (İbnü’l-Esîr, 1987-2003:
II/447). Gerek Ebû ʽUbeyde ve gerekse Salim için böyle bir endişe
taşımamıştır. Aslında o, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin bu işe en layık
kişiler olduğunu pekâlâ bilmekteydi.
Hz. Ömer, yakınlarını devlet görevlerine getirmekten kaçınmıştır.
Kendisinden idari görev isteyen kardeşlerini kırma pahasına
reddetmiştir. Kendi yerine halife olarak oğlu Abdullah önerildiğinde
kesin bir dille kabul etmemiştir. Ömer’e göre hilafetin nüfuzlu
kişilerin elinde saltanata dönüşme ihtimali her zaman vardı. Ömer
bunu önceden görmüş ve böyle bir tehlikenin İslam’ın emanet ve
ehliyet prensibini zedeleyebileceğini hesaba katmıştı. Halife seçimini
Hz. Osman, Hz. Ali, Talha, Zübeyir, Saʽd (b. Ebî Vakkâs),
Abdurrahman (b. Avf) ve de oğlu Abdullah’ın (kendine oy
veremeyecekti) oluşturduğu şuraya bırakmıştı. Ayrıca kendisini
yaralayanın (Ebû Lü’lü’e) müslüman olmadığını öğrendiğinde,
“Benim canımı Allah’a bir kez bile secde etmemiş birisinin eliyle alan
Yüce Allah’a binlerce kez şükürler olsun.” (Taberî, ts.: III/481,
IV/192, 230; İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/57; İbn Kesîr, 1997-1999:
X/189-190, 208-210) demesi manidardır. Ona göre müslümanlar
tarafından öldürülmek çok kötü/fitne idi. Adeta kendinden
sonrakilerin böyle bir felaketle karşılaşacağını tahmin etmişti.
Abdurrahman b. Avf kendi adına biat almayacağını baştan ifade etmiş
ve arabuluculuk rolünü üstlenmişti. Talha’nın şehir dışında olması
nedeniyle üç gün beklenmişti. Ağır yaralı halife Hz. Ömer o günlerde
şehit olmuştu. Cenaze ve defin işlerinden sonra, Medinelilerin seçim
yapması istendi. Abdurrahman sokak sokak, cadde cadde ve çarşı
pazar dolaşarak halkın temayülünü almaya çalıştı. Geçmişten beri
siyasal etkinliğe sahip Haşimîler ve Emevîler kendi adaylarının
seçilmesi için gayret ettiler. Sonunda Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in
yolunu tastamam sürdüreceğini söyleyen Hz. Osman seçildi. Başta
Mescid-i Nebî olmak üzere çeşitli ortamlarda halktan biat alma işlemi
aralıksız sürdü (Belâzürî, 1996: X/344; İbn Saʽd, 2015: III/67; İbn
Kesîr, 1997-1999: X/189-191, 208-210). Hz. Osman’a Abdurrahman
b. Avf’tan sonra ikinci biat eden kişi Hz. Ali oldu (İbn Saʽd, 2015:
III/66).
2. Hz. Osman ve Yönetimine Karşı Muhalefet Edilmesi
İlk iki halifenin üstün siyaseti sayesinde kabile asabiyeti
bertaraf edilmişti. Hz. Osman ve sonrası muhtemel grup/kabile
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rekabeti her zaman yaşanabilirdi. Bu hassasiyetten olsa gerek Hz.
Osman gayet üzüntülü ve kaygılı bir yüz ifadesi ile ilk hutbesini irat
etmişti. Hutbe tamamlandığında mescitte hazır bulunanların biati
kolaylıkla alındı. Hz. Osman’ın halife seçildiği gün (3 Muharrem 22/9
Kasım 644) yağan sağanak yağış bile hayra yorumlandı ve o yıla
ruâf/bol yağmurlu yıl denildi (İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/84).
Halkın içinde Hz. Osman’ın hilafetine karşı olanlar elbette vardı.
Karışıklık döneminde patlak veren bazı problemlerin kökünün sükûnet
dönemine (ilk altı yıla) kadar ulaştığı bile söylendi. Devletin güçlü
olduğu ilk zamanlarda itiraz sesleri cılız çıkıyordu. Hz. Osman’ın
önünde çözülmesi gereken sorunların başında Hz. Ömer’in şehit
edilmesi, başlı başına problem idi/edilmişti. Hz. Ömer’in zaman
zaman istişarede bulunduğu İran asıllı devlet adamı Hürmüzân
hakkında, suikastı azmettirdiği şayiaları yayılmıştı. Üstelik Hz.
Ömer’in oğlu Ubeydullah, babasının intikamını almak adına
Hürmüzân’ı öldürmüştü (Belâzürî, 1996: X/427; Makdisî, ts.: V/218).
Burada ilginç olan Hz. Osman’ın en büyük siyasi rakibi Hz. Ali’nin,
Hürmüzân’ın katil zanlısı Ubeydullah’a kısas yapılmasını talep
etmesiydi. Hz. Osman ise kendi cebinden onun diyetini ödeyerek olayı
kapatma yoluna gitti (Belâzürî,1996,II/294; Taberî,ts.:IV/239;
Makdisî, ts.: V/218; İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/81-82). Ancak Hz.
Osman’ın bu çözümü kamuoyunu yeterince ikna edememiş olmalı ki,
ileriki yıllarda itirazlara konu oldu (Taberî, ts.: IV/243; Makdisî, ts.:
V/219; İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/292, 300, 311-312). İlk yıllarda Hz.
Osman’a ciddi muhalefet edilmediğini kaydetmiştik. Ancak özellikle
sınır boylarında dış kaynaklı olduğu anlaşılan bir takım ayaklanmalar
olmuştu. Bu isyan ve ayaklanmalar yeni fethedilen yerlerde
yoğunlaşmıştı. Mesela İskenderiye halkı, Bizans’ın teşvik ve
tahrikiyle ayaklanmıştı. Mısır’ın kudretli valisi Amr b. el-As, Mısır’ın
yerli halk olan Kıbtîlerle kurduğu güçlü ittifak sayesinde ayaklanmayı
kolaylıkla bastırmıştı. Bizanslılar bu ayaklanmayı açıktan
desteklemişti. Yine doğu sınır boylarında benzer olaylar yaşanmıştı.
Sasanî/İran şahı Yezdücerd’in tahrik ve teşvikiyle Rey halkı
ayaklanmış ve Saʽd b. Ebî Vakkâs tarafından bastırılmıştı (Taberî, ts.:
IV/243; İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/84; Zehebî, 1982-1988: III/312;
İbn Kesîr, 1997-1999: X/223)
Yeni fethedilen yerlerde bu tür olayların yaşanması normal
karşılanabilir. Hz. Osman kararlı politikalarıyla ayaklanmaları
bastırdığı gibi çok önemli yeni fetihlere de imza atmıştır. Böylelikle
devletin güç ve itibarı artmış, ekonomi canlanmış, dolayısıyla
toplumsal huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir. Denilebilir ki, Hz.
Osman selefine göre daha kibar ve yumuşak olması sayesinde, halkın

The Journal of Social Sciences Institute

memnuniyet seviyesi oldukça yükselmiştir. Nitekim İbn Saʽd, bu
yıllarda Hz. Osman’ın halkın gözünde daha sevimli olduğunu rivayet
etmiştir (İbn Saʽd, 2015: III/68).
Hz. Osman döneminde fetihlerin durma noktasına gelmesi,
yavaşlaması fey ve ganimet gelirlerini azaltmış ve toplum ciddi
ekonomik kriz ve sosyal buhranlarla yüzleşmiştir. Bundan böyle Hz.
Osman’ın her şeyi göze batmış ve kişisel/insani özellikleri bile siyasi
polemiklere konu olmuştur. Muhalifler önce valileri, ardından halifeyi
açık hedef haline getirmiştir. Burada Hz. Ömer gibi otoriter ve çok
başarılı sayılan birinden sonra halifelik yapmanın zorluğu
hatırlanmalıdır. Hz. Ömer sahabenin büyükleriyle ve Hürmüzân dâhil
yönetim tecrübesi olan kişilerle istişare edebilmiştir. Hz. Osman ise
kişilik olarak çok halim ve yumuşaktı. Sorunları ivedilikle çözmede ve
muhalefete cevap vermede, selefi kadar pratik görülmemiştir. Hz.
Ömer potansiyel siyasi muhalifleri yanında birarada tutabilmiştir. Hz.
Osman’ın insani özellikleri darbeciler tarafından istismar edilmiş ve
otoritesi zayıflatılmak istenmiştir. Hatta meydana gelen gelişmeler
sahabeyi siyasetten ve bir anlamda Hz. Osman’dan soğutmaya
yetmiştir (Halîfe, 1985: 148; Fesevî, 1990: I/29).
Hz. Osman’ın siyasi dengeleri kurmada sıkıntı yaşadığı bilinmektedir.
Güveneceği kadroyu oluştururken akrabalarını tercih etmesi, kendisini
giderek yalnızlaştırmıştır. Kötüleşen ekonomi siyasi çalkantılara yol
açmıştır. Özellikle yeni kurulan karargâh şehirlerde asker ve
yakınlarının acınası hali kamu vicdanını rahatsız etmeye başlamıştır.
Burada yeni müslüman olan kitlenin samimiyeti de sorgulanabilir.
Karargâh şehirlerde yerleş(tiril)en birçok kabilenin adı zaten Ridde
olaylarına karışmıştı (Safedî, 2000: XI/59; Yâkût, 1977: III/109).
Onların açlık derecesinde sefalete düçar olmaları, devlete ve devletin
temsilcilerine olan güvenlerini sarsması imkân dâhilindeydi. Nitekim
Hz. Peygamber’in (s), “Ya Rabbi, ben küfürden ve fakirlikten sana
sığınırım.” (İbn Kesîr, 1997-1999: I/152) duasını etmesi boşuna
değildir. Fakirliğin ve özellikle açlık derecesinde sefaletin, insanın
başına ne dertler açacağı tahmin edilmez. Yine “Yoksulluk korkusuyla
çocuklarınızı öldürmeyin.” (Enʽâm, 6/151) gibi ayetlerde bu tür
olumsuzluklara sıkça işaret edildiği görülür. Hz. Peygamber’in (s),
“Fakirlik küfür olayazdı.” (Beyhakî, 2003: IX/12) hadisi açlık
derecesinde fakirliğin muhtemel tehlikelerine açıklık getirir.
2.1. Hz. Osman’ın Şahsına Yöneltilen Bazı Eleştiriler
Hz. Osman sorunlara çözümler bulmaya çalışmış ve elbette
kendisine göre iyi neticeler almayı hedeflemiştir. Sözgelimi Hac
emirliği vazifesini üstlenmiş ve selefi gibi doğrudan halkın karşılaştığı
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sorunları dinleme ve cevaplama imkânına kavuşmuştur. Siyasi
evlilikler yapmayı deneyerek yeni müttefikler kazanmayı
hedeflemiştir. Suriye’nin güçlü ve kalabalık kabilesi Kelblilerin kabile
şefinin kızı Nâile bnt. Fürâfisâ ile evlenmiştir (Zübeyrî, ts.: 102, 105;
Belâzürî, 1996: V/496; Taberî, ts.: IV/263; İbn Kesîr, 1997-1999:
X/229). Mescid-i Haram’ı genişletmek suretiyle çok önemli bir hizmet
yapmıştır. Mescid-i Haram’ın genişletilmesi sırasında kamulaştırmaya
itiraz edenler olmuşsa da, kararlılıkla bu işi tamamlamıştır (Belâzürî,
1996: V/548; Taberî, ts.: IV/251; İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/108; İbn
Kesîr, 1997-1999: X/224).
Hz. Osman’ı eleştiren ve muhalefet edenlerin başında Hz. Ali
gelmiştir. Onun Hz. Ali gibi dost bir muhalifinin bulunması kendisi
için bir şanstı. Hz. Ali onun için samimi bir dost ve dürüst bir
nasihatçi sayılırdı. Onun muhalefeti yıkıcı değil daima yapıcıydı. Öz’e
göre Hz. Osman’ın asıl şansızlığı Mervân, Muâviye, Velîd ve İbn Ebî
Serh gibi dostlara sahip olmasıydı (Öz, 2016: 62)
Biz burada konu başlığımıza da uygun olarak eleştirel bakış açısıyla
yaşanan olaylara temas etmeye çalıştık. Hz. Osman’ın bazı tutum ve
icraatlarına gösterilen tepkiler:
a- Halifeliği üstlenişinin ilk yılında (26/646-647), Hac emirliği yaptığı
esnada, Minâ’da namazı kısaltmayıp dört rekât olarak tamamlaması
itirazlara neden olmuştur. O da Mekke’de ikamet eden eşini öne
sürerek kendini savunmuştur. Hz. Ali dâhil birçokları da, onun Hz.
Peygamber (s) ve kendinden önceki halifelere muhalefet ettiğini
söylemiştir (İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/108-109; İbn Kesîr, 19971999: X/397). Ayrıca Hz. Osman’ın Cuma günü uzaklardan gelenlerin
işitmesi için üçüncü ezanı okutması eleştirilmiştir (İbnü’l-Esîr, 19872003: III/121).
b- Kûfe valisi Ukbe’ye içki içtiği gerekçesiyle uygulanan had
cezasında artışa gitmesi ve bu cezayı yerine atadığı valiye uygulatması
sorun olmuştur. Velîd’e, âdet olduğu üzere 40 değnek vurulması icap
ederken, 80 değnek vurulmasına karşı itiraz edilmiştir. Mesela Hz.
Ali, “Doğru olan kırk sopa vurulmasıdır.” Diyerek Hz. Osman’ı
uyardığı görülmüştür (Belâzürî, 1996: V/520-523; İbnü’l-Esîr, 19872003: III/110-111). Böylelikle Hz. Ali muhalefetin sesi ve bir anlamda
lideri olduğunu göstermiştir. Hz. Osman da, Hz. Ali’yi şimdiki tabirle
ana muhalefet lideri olarak görmüş, onun uyarı ve eleştirilerini bu
çerçevede değerlendirmiştir (Ayar, 2014: 126).
c- Kur’ân-ı Kerim’in çoğaltılması meselesi kolay halledilmemiştir. Bu
iş sonuçları itibariyle müslümanların birliğinin pekiştirilmesi
bakımından da iyi olmuştur. Hatta bu defa yükselen itirazlara karşı
Hz. Ali, “Sesinizi kesiniz! Bizden büyük bir cemaatin görüşü üzerine
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bu iş gerçekleştirildi. Eğer ben de aynı durumla karşı karşıya
kalsaydım aynı şeyi yapardım.” diyerek Hz. Osman’ı savunmuştur
(Belâzürî, 1996: V/552; Safedî, 2000: XVII/325; Meʽâfirî, 1987: I/81;
İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/115-116). Kur’ân-ı Kerim’in çoğaltılması
bazıları tarafından mushafların yakılmasıolarak anlatılmıştır (Seyf,
1984: 69-70; Belâzürî, 1996: V/552; Yaʽkûbî, 2010: II/66; İbn
Haldûn, 2000-2001: II/583). Mesela Abdullah b. Mesʽûd kendi
yanındaki mushafın yakılmasına sinirlenmiş ve “Osman’ın kanı
helaldir (Taberî, ts.: IV/92).” diyecek kadar öfkelenmiştir.
d- Hz. Osman zamanında sahabeye karşı gösterilen muamele
tartışılmıştır. Ammâr b. Yâsir (Belâzürî, 1996: I/171-173; Taberî, ts.:
IV/399) ve Abdullah b. Mesʽûd gibi sahabenin büyüklerinin
darbedilmesi (Taberî, ts.: IV/275), Ebû Zer’in Rebeze’ye sürgün
edilmesi toplumu huzursuz etmiştir. Nitekim sahabe devlet işinde ve
malını kullanmada Emevî yöneticilerinden rahatsızdı (Korkmaz, 2012:
79-80). Hz. Osman Ebû Zer’in lüks ve israf olarak değerlendirdiği
hususların yöneticilere dayatılamayacağını söylemiştir. Eleştirileriyle
yöneticilerin otoritesini sarstığını düşündüğü Ebû Zer’i, Rebeze’ye
sürgün etmiştir. Hz. Osman, Ebû Zer’in vefatını işittiğinde çok
üzülmüş, ailesiyle ilgilenmiş ve onları himayesine almıştır (İbnü’lEsîr, 1987-2003: III/118-120). Hz. Peygamber’in (s) mührünün Eris
kuyusuna düşürülmesi ve kaybolması Hz. Osman’ı zor durumda
bırakmıştır (İbn Şebbe, 1979: V/1105-1106; İbnü’l-Esîr, 1987-2003:
III/115-116; İbn Kesîr, 1997-1999: IX/394).
e- Hz. Osman’ın Kûfeli bazı muhalifleri (Ebû Zeyneb, Ebu’l-Verrâ,
Malik b. el-Hâris/Eşter vb.) Şam’a sürgün etmesi çözüm olmamış,
aksine kendisine karşı muhalefeti daha da güçlendirmiştir (İbnü’l-Esîr,
1987-2003: III/143-149). Ayrıca Hz. Osman’ın karışıklık döneminde
meydana gelen olaylar, Kureyş içindeki Haşimî-Emevî rekabetiyle
sınırlı kalmamış diğer Arap kabileleriyle Kureyş’in dolayısıyla devlet
yönetiminin arası açılmıştır (Apak, 2011: 248-249).
f- Hz. Osman’ın eyaletlerde meydana gelen sıkıntıları telafi etmek için
müfettiş görevlendirmesi istenen sonucu vermemiştir. Bu maksatla
Muhammed b. Mesleme’yi Kûfe’ye, Üsâme b. Zeyd’i Basra’ya,
Abdullah b. Ömer’i Şam’a ve Ammâr b. Yâsir’i Mısır’a göndermiştir
(Seyf, 1984: 49, 63; Taberî, ts.: IV/343, 353, 359). Şikâyetlerin ardı
arkası kesilmeyince Hz. Osman, bu defa valileri Medine’ye davet
ederek onlarla doğrudan görüşmeyi denemiştir. Özetle Basra valisi
Abdullah b. Âmir, insanların cihatla meşgul edilmesi; Kufe valisi Said
b. elʽAs, muhaliflere daha sert davranılması; Şam valisi Muâviye,
herkesin kendi içinde bulunduğu duruma uygun politika üretmesi ve
Mısır valisi Abdullah b. Saʽd ise halka para veya mal dağıtılması

191

192 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

önerisinde bulunmuştur. Hz. Osman valilerini bir kez daha toplamışsa
da istenen başarıyı elde edememiştir. İsyan girişiminde adından sıkça
bahsedilen Malik b. Eşter, Kûfe halkını vali aleyhinde kışkırttığı gibi,
çevredeki muhaliflerle ittifak yapmış ve vali Said b. el-ʽAs’ı şehre
sokmamıştır (Halîfe, 1985: 168; Ebü’l-Fidâ, 1907: I/167; Apak, 2011:
264-265).
2.1.1. Eyaletlerde Durumun Giderek Kötüleşmesi
Garnizon şehirlerde baş gösteren sıkıntılar bir türlü telafi
edilemeyince, Hz. Osman’ın yönetimi ve otoritesi giderek sarsılmıştır.
Otoritesinin sarsılmasına neden olan en önemli gelişme, akrabalarını
devletin en önemli idari, askerî ve siyasi mevkilere getirmesi olarak
açıklanmıştır. Hz. Osman’ın akrabalarına düşkünlüğü bilinmekle
birlikte bu uygulaması doğru bulunmamıştır (İbn Saʽd, 2015: III/6869). Basra, Kûfe ve Füstat’ta gittikçe yükselen muhalefetin sesi
kısılmaya çalışılmış, talepleri yeterince anlaşılamamış ve mahallinde
çözülememiştir (Öz, 2016: 62). Bu şehirler önemli yönetim
merkezleriydi. Nüfus ve nüfuzları neredeyse başkenti gölgede
bırakmıştı.
Bilâd-ı Şam (Suriye), Hz. Osman’ın yakın akrabası Muâviye b. Ebû
Süfyân tarafından yönetilmekteydi. Hz. Osman, onu yerinde bıraktığı
gibi görev alanını da genişletmişti (İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/122123). Muâviye’nin, Hz. Osman’dan bağımsız giderek konumunu
güçlendirmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Ama Hz. Osman için en
büyük sorun Irak ve Mısır idi. Buralarda sıklıkla vali değişikliğine
gitmesi olayları yatıştırmadı; aksine buralar yönetilemez hale geldi.
Hz. Osman, Hz. Ömer’in tavsiyesi üzerine Mugîre b. Şuʽbe’yi
azletmiş ve yerine Saʽd b. Ebû Vakkâs’ı Kûfe valisi yapmıştı. Saʽd,
bir yıl bile dolmadan valilikten alınmıştı. Onun yerine göreve getirilen
(akrabası) Velîd b. ʽUkbe’ye ilk yıllarda tepki gösterilmezken yaşanan
ekonomik kriz sonrasında muhalefet edilmeye başlandı. Velîd, içkiye
düşkünlüğü ve resmi konutunda (Dârü’l-ʽİmâre) içkili eğlence tertip
etttiği gerekçesiyle görevden el çektirildi (İbnü’l-Esîr, 1987-2003:
III/111-112).
Basra’da Yemen asıllı kabilelerin yoğunluğu bilinmektedir. Bu
vilayette hatırı sayılan Ebû Musa el-Eşʽârî’nin yerine akrabasının
(Abdullah b. Âmir’in) atanmasına tepki gösterenler oldu. Abdullah
şehri her açıdan kalkındırıp cazibe merkezi yapmayı başardı. Benzer
durum Mısır’da oldu. Amr b. el-ʽAs’ın yerine sütkardeşi Abdullah b.
Saʽd başarılı bir performans gösterdi. Ancak Mısır halkı üzerinde
etkinliğini sürdüren Amr b. el-ʽAs, şehirdeki insanlardan dağdaki
çobanlara varıncaya kadar hemen herkesi vali ve dolayısıyla Hz.
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Osman’ın aleyhine kışkırttı (İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/105, 169170).
Kûfe ve Füstat’ta gerçekleşen vali değişikliği Hz. Osman’ı zor
durumda bırakmış olsa da, Mervân’ı devlet kâtibliğine getirmesi
halifeyi doğrudan etkiledi. Çünkü Hz. Peygamber’in (s) sürgüne
yolladığı birinin (daha doğrusu babasının-Hakem b. Ebi’l-ʽAs’ın-)
devletin zirvesine taşınması müslümanları üzmüştü. Üstelik
Mervân’ın haklı haksız bazı uygulamaları, Hz. Osman’ın itibarını
giderek sarsmıştı (İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/96-97).
2.1.2. Hz. Osman’ın Devlet İmkânlarını Emevî Ailesine
Tahsisi Konusu
Hz. Osman’ın halk arasında en fazla dedikodu yapılmasına
yol açan husus akrabalarını kayırdığı iddialarıdır. Bu konuda Hz.
Osman sıla-i rahim üzerinden kendini savunmaktadır. Kaynaklarda
halifenin Emevî ailesine yaptığı ihsanlar hakkında çeşitli rivayetler
bulunmaktadır.
Hz. Osman’ın Hz. Peygamber’in (s) Taif’e sürdüğü amcasını (Hakem
b. Ebi’l-ʽAs) Medine’ye getirmesi ve kendisine 100.000 dirhem
vermesi, Fedek arazisini onun oğlu Mervân’a tahsis etmesi (Fesevî,
1990: I/587; Taberî, ts.: V/231, 293), Medine çarşısının gelirini
Mervân’ın kardeşi Hâris’e vermesi, (halifenin) damadı Abdullah b.
Hâlid’e 400.000 dirhem vermesi hep tartışılmıştır (İbnü’l-Esîr, 19872003: III/123, 464; Apak, 2011: 224-227).
Mervân b. Hakem’in Afrika ganimetlerini (500.000 dinar) kendine
mal ettiği dedikoduları yayılmıştır (Makdisî, ts.: V/200; Ebü’l-Fidâ,
1907: I/169). Mervân’ın söz konusu ganimetleri kendi cebinden satın
aldığını ispat etmeye çalışması ise pek tatmin edici bulunmamıştır
(İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/97; Ebü’l-Fidâ, 1907: I/167).
Hz. Osman’ın yakınlarına atâ vermesi bunlarla sınırlı değildi. Said b.
el-ʽAs’a 100.000 dirhem tahsis etmişti. Zübeyir b. Avvâm (600.000
dirhem) ve Talha b. Ubeydullah (200.000 dirhem) başta olmak üzere
sahabenin bazı büyüklerine tahsisatlar ayırmıştı (Akarsu,2015,s.107).
Söz konusu tahsisatlar dışında -Hz. Osman’ın isteği dışındayakınlarının devlet malını istismar etmesi imkân dâhilindeydi.
Nitekim halifenin şehit edilmesi üzerine görevde olan birçok valinin,
bol miktarda mal ve para ile beraber Mekke ve Medine’ye dönüş
yaptığı kaydedilmiştir (İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/210-211).
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2.2. İsyancıların (Darbecilerin) Vilayetlerde Karışıklık
Çıkarması
Hz. Osman halife olduktan sonra vilayetlerde halktan gelen
tepkilere göre yeni atamalar yapmıştır. Eskilerin yerine yakınlarını
getirmesi ve bunların da yaptıkları bazı yanlışlar yüzünden Hz. Osman
zor durumda kalmıştır. Emevîlerin geçmişi hep sorgulanmış ve onların
direnç gösterip İslam’ı en son kabul etmesi eleştirilmiştir. Yine onlar
tutum ve icraatlarıyla Osman’a yönetim zafiyeti yaşatmıştır. Olup
bitenlerden çoğu sahabi de tedirgin ve rahatsız olmuştır.
En fazla vali değişikliğinin olduğu yer Kûfe idi. Bu şehirde sırayla
Mugîre b. Şuʽbe, Saʽd b. Ebû Vakkâs, Velîd b. ʽUkbe ve Said b. elʽAs valilik yapmıştır. Kûfe tarih boyunca, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt
taraftarlarının yoğunlaştığı bir şehir olarak anılacaktı. Kûfe’de önemli
ilim adamlarının yanı sıra, İslamiyet’i içlerine iyice sindirememiş çok
sayıda (bedevî) kabile bireyleri ve şefleri yaşamaktaydı. Bu şehirde
şikâyetlerin çok olması normaldi. Onun döneminde önce Mugîre b.
Şuʽbe valilik yapmış, şikâyetler üzerine yerine Saʽd b. Ebî Vakkâs
getirilmişti (24/645). Onların görevden alınması ve yerlerine
yenilerinin getirilmesi şehirdeki huzursuzluğu dindirmemiş, aksine
artırmıştı.
Saʽd b. Ebî Vakkâs’ın yerine Velîd b.ʽUkbe’nin getirilmesi (26/647)
başlangıçta memnuniyetle karşılanmış ve yeni vali Kûfe halkı
tarafından sevilmişti (Akarsu,2015,s.43-46). Velîd’in valiliğinin
beşinci yılından sonra sorunlar başladı. Bunun fetihlerin durduğu ve
ekonomik krizlerin başladığı yıllara denk gelmesi tesadüf değildi.
Velîd şehirdekilerin özel hayatına pek müdahil değildi. Ancak cinayet
olayı ve sonrasında yaşananlar onu zora soktu (İbnü’l-Esîr,19872003,III/110-111).
Velîd’in sarhoş olarak namaza geldiği dedikoduları yayıldı. Bu haber
halifenin kulağına kadar geldi. O azledildi ve yerine amcasının oğlu
Said b. el-ʽAs’ getirildi. Vali Said şehir halkı ile iyi geçinmesini bildi
ve başarılı askerî seferleriyle öne çıktı (Taberî, ts.: IV/248, 269-271).
Valiliğinin son zamanlarında bazı gafları (“Sevâd Kureyş’in
çiftliğidir” sözü gibi) nedeniyle zor günler geçirdi (Taberî, ts.: III/323,
331). Hz. Osman’ın şehit edildiği (35/654-655) haberini alan
Kûfeliler, vali Said b. el-ʽAs’ı Kûfe’ye sokmadılar ve Ebû Musa elEşʽârî’yi valilik makamına getirdiler (Halîfe, 1985: 168; Ebü’l-Fidâ,
1907: I/167).
Yeni kurulan karargâh şehirlerden en büyüğü hiç şüphesiz Basra idi.
Basra, Temim ve Bekr b. Vâil gibi nüfuzlu kabilelerin ve her
kesimden kişilerin yaşadığı kozmopolit bir şehirdi. Önemli güzergâhta
oluşu ve güçlü ekonomisiyle cazibe merkezi olmuştu. Basra, Kûfe ve
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Füstat kadar da problem yaşamamıştı. Ancak uzun yıllar Basra’da
valilik yapan Ebû Musa el-Eşʽârî’ye karşı zamanla hoşnutsuzluk
oluştuğu görüldü. Hoşnutsuzluğun artması üzerine halkın görüşüne
başvurulmuştur. Onlar da, “Ebû Musa’dan başka herkesi kabul
edeceklerini” söylemiştir. Hz. Osman da onun yerine akrabası
Abdullah b. Âmir’i atamıştır (29/649-650). Ebû Musa el-Eşʽârî
valiliğinin son günlerinde milleti seferberliğe çağırırken ve üstelik
yaya olarak sefere çıkmalarını öğütlerken, kendisinin ata binmesi
tepki çekmişti (Apak, 2011: 232-233). Ayrıca onun Dâru’l-İmâre’yi
boşaltırken 40 katır eşya ile ayrılması tepkileri daha da artırmıştı
(İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/105-106). Vali Abdullah b. Âmir genç,
cesur, çalışkan ve dirayetli biriydi. Döneminde başarılı fetihler yapmış
ve halkla iyi geçinebilmişti (İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/129-135;
a.mlf, ts.: I/65, II/16).
Mısır, Hz. Ömer döneminde Amr b. el-ʽAs tarafından fethedilmiş
(18/639) önemli bir eyaletti. Fethinden itibaren de Amr tarafından
idare edilmekteydi. Hz. Osman halife olduğunda önce Amr’ın yetki
alanını daraltmış, mali işlerin yürütücülüğüne (haraç âmilliğine)
sütkardeşi Abdullah b. Saʽd’ı getirmişti (27/647). Görev ve yetki
karmaşası iki yöneticinin arasını açmaya yetmiş, Amr Medine’ye
kadar gelerek kendisinin yetkilendirilmesini istemiştir. Ancak Hz.
Osman tercihini Abdullah’tan yana kullanmış ve Amr’ı azletmiştir
(Apak, 2011: 235). En etkili ve zengin vilayetlerden Mısır’da Amr b.
el-ʽAs’ın yerine gelen kim olursa olsun sıkıntı çekecektir. Amr gibi bir
siyaset dehasını muhalefette tutmanın zorluğu ortadaydı (Halîfe, 1985:
159, 178; Taberî: ts.: IV/252, 356). Aslında Abdullah başarılı bir
yönetim performansı sergilemesine rağmen, Zâtü’s-Sevâri deniz zaferi
ganimetleri ile aldığı yüksek paya (humusa) itiraz sesleri yükselmiş ve
giderek otoritesini yitirmeye başlamıştır (Taberî, ts.: IV/290-291;
Safedî, 2000: XVII/101; İbn Kesîr, 1997-1999: X/237, 484).
Şam güven ve istikrarla yönetilen güçlü bir eyalet olarak görülüyordu.
Hz. Ömer devrinde göreve getirilen Muâviye tarafından
yönetilmekteydi. Hz. Osman nazarında Şam’da işler yolunda
gidiyordu. Ama Muâviye’nin giderek güçlenmesi Hz. Osman’ın
otoritesini tartışmaya açıyordu (Ebû Zürʽa, 1980: 183, 596; Taberî, ts.:
IV/546, 550)
Başkent Medine’nin durumu ise daha hassastı. Diğer vilayetlerden
gelen şikâyetler şehirde yankılanıyor ve huzursuzluğu tetikliyordu.
Şehrin huzursuzluğu halifeyi doğrudan etkiliyordu. Halife yakınlarının
tavrı halkı rahatsız ediyordu. Hz. Osman tarafından çok hırslı,
ihtiyatsız, genç ve tecrübesiz birinin (Mervân b. el-Hakem’in) devlet
kâtipliğine getirilmesi hoşnutsuzluğu daha da artırıyordu. Ammar b.
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Yâsir’in dövülmesi, Abdullah b. Mesʽûd’un maaşının kesilmesi ve Hz.
Aişe’nin tahsisatının azaltılması vs. hadiseler şehirde rahatsızlık
yaratmıştı (Apak, 2011: 237).
Mervân’ın halifeyi istismar ettiği ve kafasına göre memleketi yönettiği
algısı oluşmuştu. Onun alttan alta Emevî hükümranlığı/halifeliği
peşinde olduğu konuşuluyordu (Taberî, ts.: V/493; İbn Kesîr: 19971999: XI/706-707). Nitekim Hz. Osman’a yakın isimlerden
Abdurrahman b. Avf bile durumdan rahatsızdı ve Hz. Ali’ye, “sen
kılıcı alırsan ben de alırım” diyecek duruma gelmişti (Belâzürî, 1996:
V/546).
Medineliler/sahabe bu durumdan hoşnut değildi. Apak’ın ifadesiyle,
“Amr b. el-ʽAs, alttan alta kamuoyu oluşturuyordu. Yıkıcı mahiyette
olmasa da Hz. Aişe, Talha, Zübeyir ve Ammâr b. Yâsir Hz. Osman’ı
eleştiriyordu. Hz. Ebû Bekir’in oğlu Muhammed ve Ebû Huzeyfe’nin
oğlu Muhammed açıkça halkı tahrik ediyordu. Abdullah b. Sebe gibi
kişilerin çıkardığı fitne olayları körüklemekteydi (Apak, 2011: 238243).” Akbulut’a göre, “Hilafetin Kureyşîliğe hasredilmesi yüzünden
şehirde çoğunluğu oluşturan Ensâr siyasetten uzaklaşmış, soğumuş ve
halifelerine sahip çıkmamıştı (Akbulut, 2006: 9).”
3. Yaşanan Ekonomik Sıkıntıların İstismar Edilmesi
Hz. Osman döneminde meydana gelen sosyal ve siyasi
olayların temelinde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin olduğu
görülmektedir. Söz konusu ekonomik krizin sebebi olarak da fetih
harekâtının yavaşlaması gösterilmektedir. Fetihler devam edip başarılı
sonuçlar alındığında özellikle savaşçılar/mücahitler büyük gelir elde
etmekteydi. Askerlerin ganimetlerden pay almaları ve bunun yanında
ailelerine fey gelirlerinden tahsisat verilmesi, onların maddi durumunu
oldukça iyileştirmişti. Ekonomik imkânların çoğalmasıyla,
müslümanlar kanaat toplumundan refah toplumuna geçiş yapmıştı.
Söz konusu maddi zenginlik devletin ekonomik güç ve itibarıyla
orantılıydı. Devletin ekonomik açıdan zayıflaması onları da
zayıflatacaktı (Meʽâfirî, 1987: I/106; Söylemez, 2003: 63).
Garnizon şehirler hızla büyümüş ve gelişmişti. Şehirlere çevreden
büyük göçler olmuştu. Askerî amaçla kurulmuş olsalar da, yeni
yerleşenlerle birlikte demografik yapı değişmişti. Şehirlerde çoğu
ticaret ve zanaat sahibi gayrimüslimler ve yeni mühtedilerin nüfusu
giderek artmıştı. Araplar bu nüfus içerisinde genel olarak tüketici,
diğerleri ise üretici konumdaydı. Çünkü Arapların çoğu askerlikle
iştigal etmekteydi. Askerlerin tarım ve ticaretle uğraşmaları ise
yasaklanmıştı (Terzi, 1990: 30; Söylemez, 2003: 64).

The Journal of Social Sciences Institute

Hz. Ömer zamanında fethedilen bölgelere göre Hz. Osman zamanında
fethedilen bölgelerden daha az gelir elde edildiği hususu da
hatırlanmalıdır. Hz. Osman döneminde gerçekleştirilen fetihler, Mısır
Deltası ile Bereketli Hilal’in (Mezopotamya ve Bilâd-ı Şam) dışına
taşmıştı. Yeni fethedilen bu yerler nisbeten tenha ve ekonomik açıdan
fakir sayılırdı. Geniş araziler olmasına rağmen toprakları çoraktı. Ülke
büyümüştü ama ortalama gelir seviyesi yükselmemişti. Yine de ilk altı
yılda ekonomik durum iyiydi. Bu dönemde beytülmale kontrolsüz
giriş çıkışların yapıldığı söylendi. Beytülmalin iş ve işleyişinde
değişikliğe gidilmesi ve harcama kalemlerinin değiştirilmesi eleştirildi
(Akarsu, 2015: 82-83).
Hz. Osman’ın, Afrika seferlerinde zafer kazanılması durumunda
ilkinde sütkardeşi Abdullah’a, ikincisinde Mervân’a elde edilen
ganimetin humusunun humusunu (1/25) vadetmesi tartışmalara neden
olmuştur (Belâzürî, 1996: V/514; Makdisî, ts.: V/200). Çünkü söz
konusu meblağ yüksekti ve 50.000 dinarı/500.000 dirhemi aşıyordu.
Hz. Osman’ın Muâviye’den elde ettiği ganimetlerden merkeze pay
göndermesini istememesi, üstelik ganimetlerin humusunu (1/5)
Allah’ın payı olarak tasarruf edebileceğini ifade etmesi bir ayrıcalıktı
(İbn Asâkir, 1995-2000: LVI/469) ve bu durum “Emevî hanedanlığı
kuruluyor”, algısına yol açıyordu (Akarsu, 2015: 91).
Hz. Osman’ın halifeliğinin ikinci yarısında, fetihlerin durma noktasına
geldiği ve işlerin kötüye gittiği kaydedilmişti. Tüketici kesimin
ekonomik durumu giderek kötüleşmiş, onlara mal satanları olumsuz
etkilemiştir. Düşük talep düşük arza, üretimin kısılmasına sebebiyet
vermiş, genel fiyatların zamlanmasına yol açmıştır. Esnaf, zanaatkâr
ve çiftçiler (üreticiler) mallarını döndüremedikleri için sıkıntı
çekmiştir. Hedef kitlenin fakirleşmesi piyasayı durgunlaştırmıştır
(Seyf, 1984: 82, 145; Söylemez, 2003: 65).
Hz. Osman devlet gelirlerinin düşmesi üzerine elde edilen
ganimetlerin tamamını savaşçılara dağıtmak yerine hazineye
aktarması askerleri rahatsız etmiştir. Suriye dışında bu sıkıntı hat
safhaya ulaşmıştır. Fetihlerin durma noktasına gelmesiyle de en büyük
gelir kaynaklarını ve işlerini yitiren bedevî Araplar, çıkardıkları
dedikodularla huzursuzluğu tetiklemiştir. Özellikle gaziler ve samimi
müminler bu durumdan çok müteessirdi. Burada Abdullah b. Sebe
gibi provokatörlerin devreye girdiği söylenmiştir. İbn Sebe görünüşte
müslüman ama gerçekte Yahudi biriydi. İbn Sebe müslümanları
şaşırtmakta ve onları kışkırtmaktaydı (İbn Kesîr, 1997-1999: X/263;
İbnü’l-Vezîr, 1994: I/124). Aslına bakılırsa İbn Sebe gerçekte olmayıp
hayali bir kişiydi. Ama tarih boyunca müslümanları birbirine düşüren
böyle kişiler her zaman bulunurdu (Fığlalı, 1988: I/133-134).
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Yeni fethedilen yerlerde konuşlanan askerlerin masrafları büyük
yekûn teşkil ediyordu. Bunların karşılanmasında sıkıntı çekiliyordu.
İhtidalarda görülen artış, cizye gelirlerini azaltmıştı. Bazı
vilayetlerden merkeze para akışı kesilmişti. Şam valisi Muâviye
bunlardan biriydi. Donanma kuracağını açıklayan Muâviye, merkeze
para gönderemeyeceğini söylemişti (İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/28;
Sallâbî, 2008: I/58).
Hz. Osman beyan edilen mallardan zekât almış, beyan edilmeyen
malların zekâtlarını ise mükellefin kendi isteğine bırakmıştır. Bu
uygulama da devlet gelirlerini azaltmıştır. Haraç gelirlerinde de düşüş
meydana gelmiştir (Sallâbî, 2008: I/253, 258). Piyasada yaşanan para
sıkıntısı tarımla uğraşanları etkilemiş, talep düşünce arz doğal olarak
azalmıştır. Piyasada meydana gelen daralma ve para sıkıntısı devasa
boyutta ekonomik krizin yaşanmasına yol açmıştır (Söylemez, 2003:
65).
Devlet gelirlerinin azalması piyasayı sarsmış, gelir gider dengesini
bozmuş ve siyasi istikrara zarar vermiştir. Daha çok garnizon
şehirlerde başlayan ekonomik kriz, gündelik yaşamı tehdit eder
olmuştur. Basra, Kûfe, Füstât gibi büyük şehirlerde halifeye karşı
muhalif sesler giderek yükselmiştir. Bu şehirlerden Medine’ye
yönel(til)en protestocular anarşiye, kaosa ve darbe girişimine yol
açmıştır. Kûfe’de başlayan ekonomik darboğaz, Velîd b. ʽUkbe’nin
valiliğinin beşinci yılında ortaya çıkmıştır. Maaşları ödenemeyen
askerlerin birçoğu geri dönüşlerinde işsiz kalmıştır. Eleştiri okları
Ehlü’l-Eyyâmdenilen Irak’ın fethinde bulunmuş olan yörenin ilk
müslüman sakinlerine yönelmiştir. Onların yüksek atâ almasına itiraz
edilmiştir. İşsizler dolayısıyla kalabalık kitleler infiale sürüklenmiştir
(Seyf, 1984: 35; Taberî, ts.: IV/317; İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/6).
Zübeyir b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah, Zeyd b. Sâbit ve Saʽd b. Ebû
Vakkâs gibi sahabenin büyükleri dahi Irak topraklarında büyük gelir
elde etmekteydi. Ekonomik durumları kötüleşen halk doğal olarak
buna haklı haksız itiraz etmekteydi (Apak, 2011: 251).
Gelir dağılımındaki adaletsizlik, idarecilerin müsrifliği ve keyfilik
ülkede istikrarı bozdu ve protestolara neden oldu. Muhalifler önce
valilere, ardından halifeye karşı her geçen gün tepkilerini gösterdiler.
Muhaliflerin ekonomik gerekçe yerine eleştirilerini dinî bir veçheye
büründürmeleri ise dikkat çekiciydi. Üst yönetimin dindar oluşu veya
dinî emirleri uygulamadaki hassasiyetleri bunda etkili olmalıydı. Hz.
Osman, Medine’ye kadar gelip valilerini içki içtiği gerekçesiyle
şikâyet eden Kûfelilerin asıl maksatlarının farklı olduğunu
bilmekteydi. Görünüşte şehirde meydana gelen bir katîl meselesi
bahane edilerek şehir karıştırılmıştı. Ama Velîd, içki içme

The Journal of Social Sciences Institute

gerekçesiyle görevden el çektirildi ve kendisine had cezası uygulandı
(Taberî, ts.: IV/322; İbnü’l-Esîr, 1987-2003: III/3-4).
Maaşların kesilmesi, atiyyelerden kesintiye gidilmesi ve devlet
arazilerinin tahsisi gibi idari ve mali sıkıntılar muhalifler tarafından
dinî bir veçheye büründürülmüştür. Böylece dinî hassasiyetler her
zaman öncelikli olmuştur (Öz, 2016: 64). Kûfe’de meydana gelen
huzursuzluğun kaynağı ekonomikti. Nitekim bu durum yeni vali Said
b. el-As’ın Hz. Osman’a gönderdiği mektupta açıkça ifade edilmiştir.
Yine bu durum o sıralarda Medine’ye kadar gelen hali vakti yerinde
(eşraftan) gençlerin halifenin yanında komşuları için yardım talebinde
bulunmalarından da anlaşılabilirdi (Taberî, ts.: IV/271).
Hz. Osman halifeliği devraldığında beytülmalin boşaldığı (Makrîzî,
1999: IX/341), ancak başarılı fetih politikalarıyla bu sorunun telafi
edildiği söylenmiştir. İlerleyen yıllarda baş gösteren ekonomik krizi
çözebilme adına Hz. Osman radikal kararlar almıştır (Söylemez, 2003:
69). Askerlere ellerindeki çiftçi paylarını Kûfe dışında da satabilme,
daha doğrusu kiralama hakkı tanınmıştır. Böylece Hz. Ömer
zamanında askerlere uygulanan bir kısıtlamaya son verilerek
askerlerin rahatlatılması amaçlanmıştır (İbnü’l-Esîr, 1987-2003:
III/113-114).
Savaşçıların/askerlerin ellerindeki malları her yerde satabilmesi bir
yere kadardı. Elde avuçta ne varsa tükeniyordu. Yeni gelir
kaynaklarına ihtiyaç vardı. Boş bulunan devlet (savâfi) arazilerinin
ekonomiye kazandırılması yani işletilmesi gündeme geldi. Bu
arazilerin mülkiyeti devlete ait olmak üzere komutanlara
(Kureyşlilere) tahsisi yapıldı. Bir anlamda bu arazilerin gelirlerinin
henüz merkeze ulaşmadan mahallinde değerlendirilmesi hedeflendi
(Yaʽkûbî, 2010: II/144; İbn Şebbe, 1979: I/259, III/1020; Yâkût, 1977:
V/286).
Hz. Osman, ekonomiyi canlandırma adına iktâ sistemini revize
etmişti. Kureyş ağırlıklı komutanlar da kendilerine tahsis edilen bu
(savâfi) arazileri 1/3 ve 1/4 karşılığında çiftçilere kiraya verdiler.
Ancak bu sisteme yörenin etkin (Arap) kabileleri sert tepki gösterdiler
(Akarsu, 2015: 122). Vali Said b. el-ʽAs bu kararı uygularken sıkıntı
çekti ve protesto edildi. Bu icraat, Irak’ın verimli topraklarının
(Sevâd) Kureyş’e peşkeş çekilmesi olarak algılandı. İlerde Hz. Ali’ye
yakın bir isim olacak Malik b. Eşter liderliğinde Kûfe halkı
ayaklanmış ve kontrolü ele geçirmişti (Seyf, 1984: 45; Ebû Zürʽa,
1980: 348; Taberî, ts.: III/323, 331). Bedevîler aleyhlerinde gördükleri
bu durumu tersine çevirmek adına “kollektif eylem tarzı ve mantığıyla
harekete geçmiş ve diğer muhalif kesimlerle birleşerek darbe
girişiminin en büyük destekçisi olmuşlardı (Öz, 2009: 81).”
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Edilişi

4. Darbe Girişiminin Meydana Gelişi ve Halifenin Şehit

Vilayetlerde başlayıp başkente sıçrayan ve Hz. Osman’ın
katledilmesiyle sonuçlanan olayların arka planında, kabileler arasında
süregelen çekişmelerin yani asabiyetin olduğu, bir gizli elin olayları
provake ettiği hep anlatılmıştır (Akarsu, 2015: 172, 181-193).
Ekonomik temelli de olsa Kûfe başta olmak üzere eyaletlerde güven
ve istikrar bozulmuştur. Kûfeli muhaliflerin Şam’a sürgün edilmesi,
vilayetlere müfettişler gönderilmesi ve valilerin huzura çağırılmaları
sorunları çözmeye yetmemiştir. Muhalifler bundan sonra valiler yerine
Hz. Osman’ı doğrudan hedef almışlardır. Organize olarak Medine’nin
etrafında kamp kuran muhalifler, çok geçmeden şehrin kontrolünü ele
geçirmişlerdir. Böylelikle Hz. Osman’ın şehit edildiği, anarşik
olayların yaşandığı darbe girişimi gerçekleşmiştir.
Mısır’da Muhammed b. Ebû Bekir ve Muhammed b. Ebû Hüzeyfe’nin
kışkırtmaları yüzünden vali Abdullah b. Saʽd’ın otoritesi sarsılmış ve
eyalette kargaşa ve huzursuzluk egemen olmuştur. Başlarında Kinâne
b. Bişr, Sevdân b. Hümrân ve Gâfikî b. Harb’in bulunduğu 1000
kişilik bir grup Medine’ye gelmiştir (Seyf, 1984: 58, 63; Yaʽkûbî,
2010: II/70-71; Belâzürî, 1996: V/539; Taberî, ts.: IV/348-353; İbn
Kesîr, 1997-1999: X/281vd.).
Kûfeli (Iraklı) muhalifler mektuplar yazarak diğer muhalifleri
örgütlemiştir. Hac yapma bahanesi için eyaletlerden ayrılan muhalif
gruplar, Medine’de toplanmıştır. Basralılar Zû Huşub, Kûfeliler Avâs
ve Mısırlılar Zü’l-Merve’de toplanmıştır. Muhalifler Hz. Ali, Hz.
Talha ve Hz. Zübeyir ile görüşmeler yapmıştır. Ancak onlardan
bekledikleri ilgi ve desteği bulamamıştır (Seyf, 1984: 93;
Belâzürî,1996: V/232; Taberî, ts.: IV/350-351; İbn Kesîr, 1997-1999:
X/279-280). Ancak onlar Hz. Osman’ı devirmekte kararlı
gözüküyordu.
Muhalifler Hz. Osman’ın görevden uzaklaşmasına odaklanmışlardı.
Diğer çözümlere kulak tıkıyorlar ve her geçen gün halifenin
etrafındaki çemberi daraltıyorlardı. Muhalefetin Hz. Ali ile görüşmesi
Hz. Osman’ı endişelendiriyordu. Bu yüzden olsa gerek Hz. Osman,
Hz. Ali ve diğer sahabenin büyüklerinin önemini ve rolünü biliyordu.
Onların desteğini ve yardımını arkasına almak için çaba sarf ediyordu.
Hz. Ali ve sahabenin bazı büyükleri ise gönüllü gönülsüz halifeyi
ayakta tutmaya çalışıyordu. Denilebilir ki Hz. Osman, cephelerde
nöbet bekleyen ordusunun bir bölümünü bile Medine’ye kaydırsa,
belki de kendini isyancılardan koruyabilirdi. Ancak o buna asla
yanaşmıyor, kendini riske atıyor, istifa etmeyi kötü bir çığır açmak
olarak düşünüyor ve adeta kendisini onların elinde ölüme hazırlıyordu
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(Yaʽkûbî, 2010: II/70-73; İbn Saʽd, 2015: III/70-71; Belâzürî, 1996:
II/387-388; Taberî, ts.: IV/348-353; Ebü’l-Fidâ, 1907: I/171; İbn
Kesîr, 1997-1999: X/280-281). İbn Saʽd’a göre Hz. Peygamber (s),
“Allah bir gün sana bir gömlek giydirecek. Şayet münafıklar senden
onu (hilafeti) çıkarmak isterlerse, bir zalim için onu çıkarma” diyerek
Hz. Osman’ı tembihlemiş ve bu yüzden o ölümüne sabretmiştir (İbn
Saʽd, 2015: III/71)
Burada büsbütün Hz. Osman’ın kendini ölüme terk ettiği anlamı
çıkarılmamalıdır. Aksine Hz. Osman kendini ölümle tehdit edenlere,
“Ey topluluk beni öldürmeyin! Ben idareci (halife) ve müslüman bir
kardeşim. Allah’a yemin ederim ki, doğruyu bulsam ya da hata etsem
de sadece gücüm yettiği kadar ıslahı murat ediyorum. Şayet beni
öldürürseniz sonsuza kadar birlikte namaz kılamazsınız, sonsuza dek
birlikte savaşamazsınız ve ganimetleriniz aranızda paylaştırılamaz.”
uyarısını yapmıştır (İbn Saʽd, 2015: III/72).
Hz. Osman’ın etrafını çepe çevre kuşatan muhalifleri ikna edip
memleketlerine geri gönderme çabaları ise bir netice vermemiştir.
Özellikle Mısırlılar mevcut vali Abdullah b. Saʽd’ın yerine muhalif
Muhammed b. Ebû Bekir’in tayin edilmesi üzerinde ikna olmuşlar ve
memleketlerine doğru hareket etmişlerdi. Söz konusu uzlaşmanın
aksine, Mervân tarafından yazıldığı iddia edilen bir mektup her şeyi
altüst etmeye yetti. Mektupta Hz. Osman’ın mührü vardı. Yarı yoldan
dönen Mısırlı muhalifler bundan sonra daha da sertleştiler ve Hz.
Osman’dan kesin bir dille görevini bırakmasını ve Mervân’ı
kendilerine teslim edilmesini istediler (Yaʽkûbî, 2010: II/72-73; İbn
Saʽd, 2015: III/69-70; Belâzürî, 1996: II/558; Taberî, ts.: IV/554-556).
Hz. Osman’ın böyle bir mektubu yazması düşünülemezdi. Ayrıca
Mervân gibi kurnaz bir siyasetçinin bu yola tevessül etmesi mantıklı
gözükmüyordu. Zaten her ikisi de söz konusu mektubu yazdıklarını
kesin bir dille reddetmişti (Yaʽkûbî, 2010: II/73; İbn Saʽd, 2015:
III/70; Belâzürî, 1996: II/558; Taberî, ts.: IV/556). Ancak Talha’ya
atfedilen “Mervân’ı verseydi öldürülmezdi.” (İbn Kuteybe, 1990: 41;
Belâzürî, 1996: V/559; İbn Abdirabbih, 1983: V/42) tarzındaki
rivayetler göz önüne alındığında, Mervân’ın Hz. Osman’ın başına ne
büyük gaileler açtığı iyice anlaşılır.
Hz. Osman artık Mescid-i Nebî’ye gidip namaz kıldıramaz, insanların
arasına çıkamaz olmuş ve evine çekilmek zorunda kalmıştır. Hz.
Osman için 40 gün sürecek muhasara günleri başlamıştır. İsyancılar
Medine halkını tehdit eder olmuştur. Şehirde karışıklık ve gerginlik
her geçen gün artmış, can ve mal güvenliği kalmamıştır. Hz. Ali dâhil
sahabenin büyükleri istese de çıkan bu kargaşayı durduramazdı. Hz.
Osman’ın evi Hz. Ali, Talha ve Zübeyir’in çocukları tarafından
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korumaya alınmıştı. Şam valisi Muâviye’nin 12.000 kişiyle destek
verme çağrısına olumsuz cevap veren Hz. Osman, kan dökülmesinden
şiddetle kaçınmıştı (Seyf, 1984: 67-69, 120; Yaʽkûbî, 2010: II/73-74;
Taberî, ts.: IV/358-359, 386-388). Hz. Aişe ve önde gelen sahabe
Mervân’ı sorgulamışlar ne onlar, ne de Hz. Osman, Mervân’ı
muhaliflerin eline teslim etmemiştir (Belâzürî, 1996: II/557-558;
Taberî, ts.: IV/386-388). Mervân’ın teslim edilmesi linç edilmesi
demekti.
Muhaliflerin niyeti belli olmuştu; halife Hz. Osman görevden
uzaklaşmadıkça Medine’de kargaşa ve anarşi çıkaracaklardı.
Birbirinden farklı amaçlarla da olsa başkentte toplanan muhalifler, Hz.
Osman’ın halifelikten uzaklaştırılması hususunda aralarında ittifak
etmişti. Başlattıkları bu eylemlerden sonuç almalıydılar. Hz. Aişe, Hz.
Ali ve birçok sahabi Hz. Osman’ın bazı icraatlarından memnun
değillerdi, eleştirmekten de geri durmamışlardı. Kötü gidişat aslında
tüm samimi müslümanları üzmüş ama çözüm de bulamamışlardı.
Çünkü oluş(turul)an kriz ortamı devlet sistemini ve genel yaşamı
tehdit eder hale gelmişti (İbn Saʽd, 2015: III/73-75). Hz. Osman’ın
orduyu teyakkuzda tutması, doğrudan dış müdahale riskini azaltmıştı.
Kötüleşen durumun baş sorumlusu illâki Hz. Osman ve yakınlarıydı.
Hz. Osman, sahabenin desteğini tam olarak arkasına alamamıştı. Hz.
Aişe, Hz. Osman’ı şiddetle eleştirerek Mekke’ye doğru hareket
etmişti. Hz. Ali şahsi gayretleriyle Hz. Osman’ı savunamaz olmuştu.
Hz. Osman’ın evini koruma adına nöbet tutan Hz. Ali, Zübeyir ve
Talha’nın oğulları çıkan arbede ve kargaşada tartaklanmıştı. Burada
Emevî ailesinin tutumunu hatırlatmakta yarar vardır. Onlar Hz.
Osman’ın şehit olmasını dışardan seyreder gibiydiler. Mervân gibileri
de yangına körükle gitmekteydi. Onlara göre de Hz. Osman, artık
yolun sonuna gelmişti. Müdâhil olmaları kendi (Emevî) siyasetlerini
olumsuz etkileyebilirdi (Aycan, 1990: 120, 121).
Hz. Osman’ın evini muhasara altında tutan isyancılar, işlerini bir an
önce bitirmek istiyordu. Acele etmezlerse eyalet valileri askerî
müdahalede bulunabilirdi. Yine hac mevsimi içinde olmaları
yüzünden, bölgeye gelen hacılar halifelerini kurtarmak için harekete
geçebilirdi. Böylece anarşist tabiatlı protestocular yani âsiler 40
gündür muhasara ettikleri halifenin evine sonunda saldırdı. Hz.
Osman’ın evini koruyan Hz. Hasan, Abdullah b. Zübeyr ve
Muhammed b. Talha gibi genç sahabelerin saldırganları durdurmaya
güçleri yetmedi (Yaʽkûbî, 2010: II/72-73; Belâzürî, 1996: II/557-558;
İbn Kesîr, 1997-1999: X/285).
İbn Saʽd’a göre, “o gün Hz. Osman’ın evinde 700 kişi vardı. Hz.
Osman, Mâlik b. Eşter’e, toplanan kalabalığın kendinden ne
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istediklerini sordu. O da, kesin bir dille istifa etmesi gerektiğini yoksa
öldürüleceğini söyledi (İbn Saʽd, 2015: III/76, 78)”. Halifenin odasına
ilk olarak Muhammed b. Ebû Bekir girdi ve halifenin sakalını tutarak,
“Ey nâsel/ahmak! Muâviye ve adamları gelsin seni kurtarsın!” diyerek
hakaret etmişti. Halife ise, “Ey kardeşimin oğlu, senin baban bu sakalı
böyle çekmemişti. Senin bu yaptıklarına karşı Allah’a sığınırım.” dedi.
Muhammed utanmış olmalı ki, oradan ayrıldı. Ondan sonra Gâfikî b.
Harb, Kuteyre b. Fülân, Sevdân b. Hümrân ve Amr b. Hâmık içeriye
girdi. Gâfikî elindeki demir parçasını halifeye vurdu ve onu ağır
yaraladı. Sevdân kılıcını Hz. Osman’a savurduğu esnada Hz.
Osman’ın eşi Nâile’nin elini kalkan yaptığı ve parmaklarını kaybettiği
görüldü. Âsiler hep birlikte üzerine çullanarak Kur’ân okur vaziyette
olan Hz. Osman’ı şehit etti (17-18 Zilhicce 35/16-17 Haziran 556)
(İbn Saʽd, 2015: III/79-80; Apak, 2011: 276).
Hz. Osman şehit olurken “Onlara karşı Allah sana kâfi gelecektir…”
(Bakara, 2/137) ayetini okumuştu. Hz. Osman’ın siyahi kölesi karşı
koymuş ve Kinâne b. Bişr’i öldürmüştü. Çıkan çatışmalarda Mervân
b. Hakem ve Said b. el-ʽAs yaralanmış; Ziyâd b. Nuʽaym ve Mugîre b.
el-Ahnes katledilmişti (İbn Şebbe, 1979: IV, 1279; İbn Saʽd, 2015:
III/80-81; Taberî, ts.: IV/382).
İsyancılar, cenaze ve defin işlemlerinde güçlük çıkarmış ve insanları
zorla baskı altında tutmuştur. Hz. Osman’ın evindeki değerli eşya,
paralar ve devlet hazinesi (30.500.000 dirhem ve 150.000 dinar
meblağ) yağmalanmıştır (Akarsu, 2015: 274). Medineliler, şehit
edilme sürecinde Hz. Osman’ı yalnız bırakmak suretiyle bir tür
tepkisel sessiz kalma veya sivil itaatsizlik kabilinden eylem yapmışlar
(Öz, 2009: 81) ve yağmalara seyirci kalmışlardır.
Hz. Osman’ın savunmasız bir şekilde şehit edilmesi ve meydana gelen
olaylar kamu vicdanını incitmiştir. Onun anarşist tipli kişilerin eliyle
hunharca hanesine girilip öldürülmesi üzerinde siyasi hesabı olanlar
olabilirdi. Nitekim Şam valisi Muâviye, Şam Mescidinde Hz.
Osman’ın kanlı gömleğini ve onun eşi Nâile’nin kesik parmaklarını
teşhir etmiş ve insanları Hz. Ali’ye karşı kışkırtmıştır (Belâzürî, 1996:
II/297-298; İbn Asâkir, 1995-2000: XXXIX/379; Zehebî, 1982-1988:
III/136; Ziriklî, 1954-1959: VII/343).
Hz. Osman’ın şehit edilmesi öncesinde onun birtakım icraatlarını
eleştirerek kızan ve Mekke’ye doğru hareket eden Hz. Aişe, yeğenleri
(Talha ve Zübeyir) ile birlikte Hz. Osman’ın katillerinin
cezalandırılmasıtalebiyle müslümanları örgütlemiş ve İslam tarihinin
ilk kanlı savaşına (Cemel Vakʽasına) neden olmuştur (Makdisî, ts.:
I/284; İbn Asâkir, 1995-2000: LV/26; İbn Kesîr, VII/282, 293).
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Eyaletlerden başlayarak yönetme biçiminden veya yöneticinin
şahsından rahatsız olduğu anlaşılan kişi veya kişiler ancak bu şekilde;
şimdilerde üst akıl diye ifade edilen siyasal bir grup tarafından
örgütlenmiş olmalıdır. Zira muarız kitlelerin önce Medine’nin
etrafında planlı bir biçimde toplanması ve olayları tam da
müslümanların normal yolculuk zamanına (Hac mevsimine) denk
getirmesi tesadüf olamazdı. Hz. Osman’ın evini kuşatanların şartlar
aleyhlerine dönmemesi için acele etmeleri ve hep birlikte saldırmaları
boşuna değildi. Birlikte saldırmak bilinçli bir tercihti ve katilin kimliği
ancak bu şekilde kamufle edilebilirdi. Yine âsiler Hz. Ali’yi tehditle
halife seçtirip, kendilerini zoraki orduya dâhil etmelerinden dolayı
(Mesʽûdî, 1988: II/353), olup bitenlere darbe denilebilirdi. Bu kanlı
darbe girişimiyle müslümanlar uzun süre kendine gelemeyecek, yakın
ve uzak tarihlerde meydana gelen birçok dinî-siyasi oluşuma da bu
referans gösterilecektir.
Sonuç ve Değerlendirme
İslam tarihinde müslümanların dinî-siyasi en yüksek mercii
olan halifelik, zamanla kurumsallaşmıştır. Kişisel duruş ve
icraatlarıyla ilk dört halife, rol-model gösterilmiş; ancak kimin halife
olacağı konusu tartışılagelmiştir. İlk iki halifenin seçimi sorunsuz
atlatılmış olsa da, Hz. Osman’ın mensup olduğu aileye duyulan
endişe, seçilme aşamasında kendisini göstermiştir. Zira Emevîler, Hz.
Osman’ın; Haşimîler, Hz. Ali’nin seçilmesini istedikleri için bu yönde
kulis yapmışlardır.
Hz. Osman halifeliğinin ilk yıllarında, seleflerinin izlediği politikaları
başarıyla sürdürmesi, yumuşaklığı ve müşfik hali kamuoyu tarafından
olumlu bulunmuştur. Dindarlığı, hayâsı ve son derece cömertliğiyle,
tarih boyunca müslümanların gönlünde taht kurmuştur. Başarılı
fetihler neticesinde elde edilen ganimet ve fey gelirleri, Hz. Osman ve
yönetimine karşı oluşabilecek olası muhalefeti arkaplana itmiştir.
Halifeliğinin ikinci altı yılından sonra işler tersine dönmeye
başlamıştır. Bunun nedeni olarak da, fetihlerin durma noktasına
gelmesi ve dolayısıyla fey ve ganimet gelirlerinin düşmesi
gösterilmiştir. Yeterince maaşları ödenemeyen asker ve ailelerinin
durumunun giderek kötüleşmesi diğer kesimleri de olumsuz
etkilemiştir. Temel ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntılı olanların (mesela
bedevîlerin) çıkardıkları dedikodular yöneticileri epey uğraştırmıştır.
Bir anlamda sıkıntıların temelinde yer alan ekonomik sorunların,
muhalif kesimler tarafından suiistimal edilerek darbeye zemin
hazırladığı söylenebilir. Nitekim önce eyaletlerde başlayan
karışıklıklar kontrol altına alınamayınca yönetim zaafiyeti oluşmuştur.
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Hz. Osman’ın eleştirileri dinlemesi ve bazı yöneticileri değiştirmesi
ise sorunları çözmeye yetmemiş, aksine işleri daha da karıştırmıştır.
Bu meyanda Hz. Osman, en yakınlarını iş başına getirmiş ve onlara
birtakım imtiyazlar tanımıştır. Yaptığının meşru ve otoriteyi sağlama
adına olduğu beyanatı insanları tatmin etmemiştir. Önemli görevlere
getirdiği bazı yakınları söz, tutum ve icraatlarıyla Hz. Osman’ı zor
durumda bırakmıştır.
Muâviye ve Mervân’a tanıdığı söylenen bazı imtiyazlar özellikle
siyasal bir grubun (Emevîler’in) güçlenmesi olarak algılanmıştır. En
yakın dostları ve sahabenin büyükleri bile onu savunmakta
zorlanmıştır. Hatta Medineliler kuşatma günlerinde adeta onu ölüme
terk ettiği görüntüsü vermiştir. Bu, tam da darbecilerin arayıp da
bulamadıkları bir fırsatı onlara sağlamıştır.
Eyaletlerden (Irak ve Mısır ağırlıklı) getirilen kalabalıklar, sistemli bir
şekilde halifeyi ve tüm başkent halkını abluka altına alarak büyük bir
isyan çıkarmıştır. İsyancılar Hz. Osman’ı istifaya zorlamış, Hz. Ali,
Talha ve Zübeyir gibi halife namzetleriyle görüşmeler yapmıştır. Hz.
Osman yeni bir çığır açmama adına ne istifa etmiş ne de onların
isteklerini yerine getirmiştir. Bu gelişmeler, halifenin göreve gelme ve
görevden ayrılma şartlarının zorluğunu göstermiştir. Toplumun o
dönemde hilafetin Kureyşîliğini kanıksadığı şeklinde de anlaşılabilir.
Bundan böyle halifelerin bilâ kayd-ı zaman yönetimde kalacaklarında
ısrarlı olmaları durumunda hayatlarına mal olacaktır. Doğal olarak
Kureyş dışında kalan müslüman çoğunlukla, hilafeti temsil
makamında olanların arası açılacaktır.
Hz. Osman, başına gelenleri bir fitne olarak değerlendirmiş ve başına
gelecekleri beklemiş, sabretmiştir. Sınır boylarında nöbet bekleyen
askerî gücü kullanmadığı gibi, valilerinin yardım yollama tekliflerini
de elinin tersiyle itmiştir. Son nefesine kadar isyancıları vaz geçirmek
için çabalamış ve onların memleketlerine salimen dönmeleri
tavsiyesinde bulunmuştur.
İsyancılar bir ara ikna olmuş ve memleketlerine dönerlerken garip bir
şekilde ortaya çıkan bir belge/mektup bütün çabaları akamete
uğratmıştır. Ortam daha da kızışmış ve isyancılar biraz da aceleyle Hz.
Osman’ı son kez istifaya zorlamış ama muvaffak olamamıştır.
Aralarında Hz. Ebû Bekir’in oğlunun da olduğu ve muhaliflerin
yönlendirdiği isyancılar, nihayet Hz. Osman’ın hanesine/mahremine
taarruz ederek, onu Kur’ân okurken şehit etmiştir.
Meydana gelen bu olay; oluş süreci ve sonuçları itibarıyla bir darbe
girişimidir. Hz. Osman aslında bunları hak etmemiştir. O kendisine
isyan edilecek ve öldürülmesine neden olacak herhangi bir harekette
bulunmamıştır. Halifeliğinin ikinci yarısında yaşanan idarî ve
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ekonomik sorunlar darbe sürecini tetiklemiştir. Eski mağluplar, bedevî
Araplar ve provakatif kişiler (İbn Sebe gibi) olayları organize edip
körüklemiştir.
Hz. Osman’ın mazlum bir halde katledilmesi, İslam tarihi boyunca
meydana gelen birçok olay, karışıklık, çatışma ve savaşın gerekçesi
olmuş ve müslümanların dinî-siyasi ayrışmasına yol açmıştır.
Makalemizde İslam tarihi kaynakları kullanılmak suretiyle,
geçmişimizde yaşanan ilk ve en önemli kanlı olay, tarafımızdan darbe
girişimi olarak takdim edilmiş, darbe oluşumunu tetikleyen nedenler
üzerinde durulmuş, oluş süreci ve sonrasında yaşananların devleti ve
milleti nasıl müşkül durumda bıraktığı ana hatlarıyla anlatılmıştır.
Böylelikle darbelerin meşru olmadığı ve olamayacağı teyit edilmiştir.
Ülkemizde meydana gelen meşum 15 Temmuz darbe girişimi çok
şükür başarılı olamamıştır. Memleketimiz bir anlamda, İslam tarihinde
meydana gelen ilk darbe girişimi benzeri bir darbe sonrasında yaşanan
dinî, siyasi ve toplumsal ayrılıklardan kurtulmuştur.
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Öz

İslam felsefe tarihinin ilk filozofu ünvanına sahip olan Kindî’nin
elimize ulaşan eserlerinde ahlakla ilgili yapmış olduğu tarifler, izahlar ve
kullandığı kavramlar, bir geçiş dönemi özelliği taşıyan yaşadığı dönemin ahlak
felsefelerinin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Antik ve Helenistik
düşünceyle İslam düşüncesini harmanlayarak ortaya koyduğu nefis tanımları
ve nefsin kuvvelerine dair görüşleriyle Kindî, ahlaki faziletlere epistemik bir
zemin ve bir arka plan inşa etmeyi başarmıştır. Onun günümüze ulaşan
risalelerinden hareketle özlü de olsa bir ahlak nazariyesine sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Bu hususu dikkate alarak, çalışmamızda öncelikle onun
felsefeyi nasıl tanımladığı incelenmekte ve bu tanımdan hareketle ahlakı
nerede konumlandırdığı sorusunun cevabı aranmaktadır. İkinci olarak
faziletlerin gerçekleştiği zemini anlamak üzere onun nefis hakkındaki görüşleri
ele alınmakta ve nefsin mahiyeti ve kuvveleri tartışılarak faziletler teorisinin
izleri sürülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kindî, Nefis, Faziletler Teorisi, Ahlak, Adalet

Abstract

The descriptions, explanations and concepts that Kindī, who is the
first philosopher of the history of Islamic philosophy, has made about the
morality in his works, is very important in terms of the understanding of the
moral philosophy of the period he lived. With his soul (nafs) descriptions and
his views on the powers of soul (nafs), Kindī has succeeded in building an
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epistemic background to moral virtues. With his daily workswe can say that he
has a theory of virtues, even if it is concise. Taking this into account, in this
article firstly examined how he define philosophy in his works and looked for
an answer to the question of where it positions the ethics in action. Secondly,
to understand the floor of the virtues,are examinedhis views on the soul (nafs),
on the nature of the soul (nafs) and on the powers of the soul (nafs).
Keywords: al-Kindî, Nefs, Theory of Virtue, Morality, Justice

Giriş
İslam ahlak felsefesi tarihi ile ilgili son yıllarda yapılan
çalışmalar, ilk İslam filozofu olarak kabul edilen Kindî’nin (ö.252/866)
yer almadığı ahlaka dair her türlü incelemenin eksik kalacağını bir kez
daha ortaya koymuştur.1 Klasik Yunan felsefesini dikkate alarak
felsefesini inşa eden ilk İslam filozofu unvanına sahip olan Kindî, Yeni
Eflatunculuğu2 Müslümanların ilmi birikimleriyle harmanlayarak İslam
düşüncesi tarihinde yeni bir çığır açmayı başarmıştır (Felix KleinFranke, 2011). Bu yönüyle kendisinden sonraki filozoflar üzerinde
önemli bir tesir uyandırmış olmasına rağmen onun bazı çağdaş
araştırmalarda, Fârâbî (ö. 339/950) ve İbn Sînâ’yla (ö. 428/1037)
kıyaslandığında yeteri kadar dikkate alınmadığı görülmektedir. Hâlbuki
onun başta fîHudûdi’l-eşya ve rusûmihâadlı eseri olmak üzere Risâle
fi’n-nefs,Kitâbfi’l-felsefeti’l-ûlâ,Risâle fi kemmiyyetikütübiAristûtâlîs
ve mâyuhtâcuileyhi fi tahsîli’l-felsefe, Kitâbü’l-Cevâhiri’l-hamse ve
Risâle fi’l-hîle li-def’i’l-ahzân gibi eserlerinde ahlakın metafizik
boyutuna işaret eden ve faziletleri epistemik bir zeminde ele aldığı
açıklamaları bulunmaktadır.
Birçok ahlak eseri elimize ulaşmamış olmasına rağmen
Kindî’nin elimizdeki eserlerinde ahlaka dair yüklü bir malumatın
mevcut olduğu görülmektedir. Onun sadece fî Hudûdi’l-eşya ve
rusûmihâadlı eserinde yapmış olduğu tanımlardan hareketle ahlaki
Kindî felsefesinin İslam düşünce tarihindeki konumu hakkında bkz. Mahmut Kaya:
Kindî: Felsefî Risâleler, Klasik Yay., İstanbul, 2002: 57-59;Dimitri Gutas:Greek
Thought Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and
Early ‘Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th centuries), London: Routledge , 1999,
XVIII;Felix Klein-Franke: “Doğudaki İlk Mütekaddim İslam Filozofları”, İslâm
Felsefe Tarihi içinde, Ed. Seyyid Hüseyin Nasr-Oliver Leaman, Açılımkitap, İstanbul,
2011, s. 199-201.
2 Felsefenin genel tarihinin yazımında ve de İslam felsefesi tarihi yazımında Kindî
felsefesinin özellikle metafizik meselelerde Yeni Eflatunculuk’tan etkilendiği ortak bir
kabule sahiptir. Bu hususun ahlak konusunda da geçerli olduğunu söylemek
mümkündür. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Montgomery Watt, Jean Jolivet,From
the Beginnings to Avicenna, Routledge History of Philosophy, V. III; Cahid Şenel, Yeni
Eflâtunculuğun İslâm Felsefesine Yansımaları, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
1
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faziletlere dair görüşlerinin izi sürülebilir. Aynı şekilde metafizik
tanımından hareketle onun metafiziğin iki cihetine işaret ettiğini; ahlak
ve siyaseti nefis kavramı üzerinden epistemik bir zeminde
temellendirdiğini görmek mümkündür. Diğer bir ifadeyle Kindî nefis,
akıl ve kuvvelerle ilgili düşüncelerinde ahlaki faziletlere bir tür arka
plan inşa etmiştir. Bu noktadan hareketle çalışmamızda Kindî’nin
felsefeyi nasıl tanımladığı sorusunun cevabı aranacak ve onun ahlakı
nasıl konumlandırdığı irdelenecektir.
Ayrıca onun nefis, akıl ve kuvvelerle ilgili düşünceleri
faziletler nazariyesinin epistemik boyutunu da ortaya koymaktadır. Bu
hususu dikkate alarak makalemizde bütünlük arz etmesi açısından
Kindî’nin felsefe tanımı, nefsin varlığı ve mahiyeti hakkındaki
görüşleri ile ahlak ve siyasetin kaynağı olması bakımından faziletler
nazariyesi birlikte ele alınacaktır.
Kindî’nin Felsefe Tanımı
Nazari felsefe aşamasında insan davranışlarını belirleyen ve
değer yargılarına kaynaklık eden epistemik bir zeminden söz etmek
mümkündür. Bu zemin adeta insanın siyasetin ve ahlakın temel konusu
olan iyiyi ve doğruyu yapmasının ve adaleti gerçekleştirmesinin tasarım
merkezidir. Bu bir yönüyle felsefe nedir sorusunun da cevabıdır. Çünkü
insanın yapıp ettikleri, tutum ve davranışları ya da değer yargıları
epistemik bir sürece tabidir. Bu sürecin tamamlanması yani insan
aklının yetkinleşmesi klasik felsefede felsefenin tariflerinden biri
olarak ifade edilmiştir (İbn Sina: 16). Bu nedenledir ki Kindî, Kitâbfi’lfelsefeti’l-ûlâ adlı eserinde felsefenin “insan sanatlarının değer ve
mertebe bakımından en üstünü” olduğunu belirtir. Buradan hareketle
filozofun gerçeğe (hakikate) göre davranması onun temel hedefidir
denilebilir. Buna göre felsefe insanın hem aklen hem ruhen hem de
ahlaken olgunlaşmasını sağlayan ilimdir (Kindî:139).
Felsefe tanımıyla bilgi felsefesinin işaretlerini de ortaya koyan
Kindî bilgi edinme sürecini hakikatle ilişkilendirerek felsefe hakkında
şöyle der: “Felsefe insanın takati yettiğince külli ebedi eşyanın
mahiyetini ve hakikatini ve de ilk illetini bilmesidir.” Bu tanımda
bilmek, insan nefsinin yetkinleşmesi, insanın doğru, iyi ve güzel olanı
yapmasının birincil şartı olarak belirlenmektedir (Kindî, 2002: 191).
Buna göre Allah hakkında sorular sormak, bu âlem ve akli âlem
hakkında da sorular sormaktır. Bu bilme süreci ahlaklı olmayı ve
ahlakla ilgili sorgulamalar yapmayı da doğurur.
Aristocu çizgiyi takip eden ilimler tasnifinde felsefe üç kısma
ayrılır. Birincisi nazari felsefe; ikincisi ameli felsefe ve üçüncüsü de
poetikadır. Nazari felsefe, bilginin daha çok zihni süreçlerini ifade
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eden; mantık, fizik, matematik ve metafizik gibi alanları kapsarken;
ameli felsefe daha çok siyaset ve ahlak gibi insanın iradi tercihleri
sonucunda ortaya çıkan tutum ve davranışları ihtiva eder. Poetika ise
şiir ve söz sanatıyla ilgili teorileri içerir (Kutluer: 109-114). Kindî, başta
Fârâbî olmak üzere Meşşâî filozofların genelinde görülen Aristocu
ilimler tasnifinden farklı bir tasnifi tercih etmiştir. Onun ilimler tasnifi
İslam felsefe tarihinde ilk ve özgün olması bakımından önemlidir.
Kindî’nin ahlak felsefesi açısından temel ayrılma noktası da burasıdır
(Kaya, 2002: 17).Risâle fi kemmiyyetikütübiAristûtâlîs ve
mâyuhtâcuileyhi fi tahsîli’l-felsefe adlı eserinde Kindî, ilimleri, dinî
(ilahî) ve insani olmak üzere ikiye ayırır.3 Dinî ilimlerin kaynağı olan
vahiy, duyu ve akılla elde edilemeyen bilgilere kısa yoldan ulaşma
imkânı verdiğinden insan fıtratına en uygun bilgidir. Kitâbü’lCevâhiri’l-hamse adlı eserinde ise o, insani ilimleri teorik (nazari) ve
pratik (ameli) şeklinde ikiye ayırır (Kindî: 278). Fizik,
matematik/psikoloji ve metafizik, teorik ilimleri; ahlak ve siyaset ise
pratik ilimleri ifade eder. Kindî’nin bu tasnifindeilmü’n-nefs olarak
ifade edilen ilim, duyular âleminde yer alan varlıklardan elde edilen
bilgilerin metafizik bilgiden de yararlanarak tasdik sürecini
tamamlamasını ifade eder. Böyle bir tasnifte siyaset ve ahlak daha çok
pratik felsefe olarak kendine yer bulmaktadır. Bilginin ve ilmin merkezi
olması hasebiyle Kindî felsefesinde nefse özel bir konum atfedilmiş,
nefisle ilgili Risâle fi’n-nefs, Kelâmunfi’n-nefsmuhtasarun veciz;
‘ilmü’n-nefsve Risâle fi mâhiyyeti’n-nevmve’r-rü’yâ adıyla üç ayrı
müstakil risale kaleme alınmıştır. Bu sebepledir ki ilmü’n-nefsKindî
felsefesinde fizikle metafizik arasında bir konuma sahip olmuştur.
Nefis sayesinde insan maddi olanın bilgisini elde edebilmekte ve ona
metafizik bir suret kazandırabilmektedir. Ayrıca insan nefsinde yer alan
kuvve mahiyetindeki bilgiler nefsin güçleri yoluyla bilfiil hale
gelebilmekte, ahlak ve siyaset şeklinde pratik hayatı teşkil
edebilmektedir (Kindî: 244).
İnsan bilgisinin oluşumunda duyulara birinci derecede önem
atfeden Kindî, bu bilginin oluşumunda nefsin rolüne şöyle işaret eder:
“İnsana ait algılar ikiye ayrılır. Biri, bize [maddi olana]
daha yakın, tabiata [aklî ve manevî olana] daha uzak
olandır. Bu, gelişmemiz başladığı andan itibaren sahip
olduğumuz, tüm cinsimizin ve bizim dışımızdaki çoğu
canlıların sahip olduğu duyu algılarıdır. […] Duyu algıları
tasarlama gücünde (el-musavvire) oluşur, tasarlama gücü
ilimler tasnifiyle ilgili Mâiyyetü’l-‘ilmve aksâmih ile Aksâmü’l-‘ilmi’l-insî
adıyla iki eser telif etmiştir ancak bu eserler günümüze ulaşmamıştır. Bkz. Kaya, a.g.e.
s. 17.
3Kindî
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de onları hafızaya ulaştırır. Böylece duyu algılarıcanlının
zihninde (nefs) kavram olarak yer alır. Her ne kadar bunlar
akli kavram olmaktan uzak ve onun verileri gibi değişmez
değillerse de, özne-nesne ilişkisi sonucu algılandıkları için
gerçekten duyu organına bağımlıdırlar. Duyu algılarına
konu teşkil edenlerin hepsi daima madde ve her zaman
cisim durumundadırlar.
İnsan ait algıların diğeri ise aklî kavramlara daha yakın,
bize [maddî olana] daha uzak olandır. Bu, aklın algılarıdır.
Gerçekten de algılar, duyu algıları ve aklın algıları olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. Çünkü varlık küllî ve cüz’îlerden
ibarettir. Küllî derken, türlere nispetle cinsleri, şahıslara
nispetle türleri kastediyorum. Cüz’îlerden kastım da
türlere nispetle şahıslardır. Maddeye bağımlı cüz’î bilgiler
duyuların alanına girer. Cinsler ve türler ise duyu ve duyu
algılarının alanı dışındadır. Onlar, insan nefsinin
güçlerinden bir gücün alanına girer ki ona insan aklı derler.
Duyu organları şahısları [cüz’îleri] algılar; dolayısıyla,
zihinde duyu verileri olarak tasarlanan ne varsa, hepsi,
duyuorganlarına bağlı gücün bu organları kullanması
sonucunda meydana gelmiştir.”(Kindî, 2002: 144-145)
Metinden anlaşıldığı üzere Kindî nefsin dış dünyadaki
nesnelerden suretleri elde ederek bilgiyi kazandığını belirtmektedir. Bu
noktada maddi suretin nefse ait bir bilgiye nasıl dönüştüğü sorusu akla
gelir. Bu soruya Kindî Risâle fi’l-akl adlı eserinde duyularla elde edilen
bilginin nefiste güç halinde yer alırken nefsin onu akıl gücü sayesinde
bilfiil hale getirdiğini belirterek cevap verir (Kindî, 2002: 355). Nefiste
güç halinde bulunan suretler fiil durumunda olan başka bir fail
vasıtasıyla bilfiil hale gelmektedir. Buradan hareketle Kindî’nin nefsin
akletme özelliğinin kökenini ve nefsin akledici özelliğini
sorgulayarakonun ilk akıl sayesinde bu durumdan çıktığı ve bilfiil
akledici konuma geldiği sonucuna ulaştığını idda edebiliriz (Kindî,
2002: 357).
Nefsin Varlığı ve Mahiyeti
Bir geçiş dönemi filozofu olan Kindî’nin yaşadığı dönem,
İslam felsefesi tarihinde tercümeler döneminin henüz başlarına tekabül
ettiğinden bu dönemin genel karakteri siyasi ve kelamî tartışmalarla
şekillenmiştir. Yaşadığı dönemin atmosferinden etkilenmiş olan
Kindî’nin kavramlara yüklediği anlamlar ve onları kullanma biçimi
kendisinden sonra gelen filozoflardan farklı olmuştur. Bu husus onun
felsefe tanımında olduğu gibi nefis tanımında da geçerlidir. Kindî’nin
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nefse dair düşünceleri onun nefsi nasıl konumlandırdığının ve nefsin
nazari ahlakla olan ilişkisinin de cevabını içermektedir. Sözlükte; ruh,
bir şeyin zatı ve hakikati, aynılık, kan, insan, hulk, yeme içme gücü,
hayat gibi manalara gelen nefsin İslam düşünce tarihinde mahiyetini ve
fonksiyonlarını ve de tezkiye edilme usullerini felsefi açıdan inceleyen
ilk filozof Kindî’dir (Kaya: 41).
Nefsin bedenin asli unsuru ve cevheri olması hususunda ortak
bir kanaate sahip olan İslam filozofları nefsin, mahiyeti itibariyle,
manevi bir cevher olduğunu savunur. Bu ön kabulden hareketle
duyularla elde edilen bilginin kaynağı olarak da ay-altı âlemdeki
cisimler gösterilir. Nefis ve kuvve tartışmalarında İslam filozoflarının
Aristoteles başta olmak üzere Grek düşüncesinden ve Yeni
Eflatunculuk’tan etkilendiğini söylemek mümkündür(Türker, 2006:
529). Ancak nefisle beden arasındaki öncelik ve mekân farkı
dolayısıyla ilahi ve ruhani bir cevher olarak tarif ettiği nefis anlayışıyla
Kindî, Aristoteles’ten, ve Farabi ile İbnSînâ gibi Meşşâîler’den ayrılır.
Ona göre nefis “bedenden bağımsız ilahi ve ruhani bir cevher”dir
(Kaya: 42). Bu özelliğinden dolayı nefis beden var olmadan önce de var
olan ve beden yok olduktan sonra da var olmaya devam edecek olan bir
varlık kategorisidir (Hamarneh: 335).
Risâle fi hudûdi’l-eyşâ ve rusûmihâadlı tarifler kitabında Kindî
aklı “varlığın hakikatini kavrayan basit cevher” şeklinde tarif eder
(Uysal: 141). Aynı metinde nefsi, canlılık yeteneği bulunan ve organı
olan doğal bir cismin tamamlanmış hali, güç halinde canlı olan doğal
bir cismin ilk yetkinliği ve kendiliğinden hareket eden aklî [manevî] bir
cevher şeklinde de tarif eder (Kindî, 2002: 185). Burada nefsin “canlılık
kabiliyetine sahip olması”nı onun varlığına dair bir delil olarak kabul
ettiği düşünülebilir. Ona göre insan bedeni nefsin tedbiri olmadan
ayakta duramaz. Buradan hareketle Kindî felsefesinde nefsin varlığı
insan bedeninin canlılığıyla açıklanır. Buna göre nefsin varlığı ve
tedbiri beden görülmeden anlaşılamaz; beden de nefis olmadan
varlığını sürdüremez. Aynı şekilde âlem de görünmeyen bir âlemin
varlığı anlaşılmadan idrak edilemez. Risâlefi’n-nefs adlı eserinde Kindî
Eflatun’un nefse dair delillerini tasdik ederek onun nefsin varlığında
dair görüşlerini aktarır. Eflatun’un sözleri şöyledir:
“Eskilerden birçok arınmış filozof, bu dünyadan
soyutlanıp maddî nesneleri hiçe sayarak, kendilerini
eşyanın hakikatini düşünme ve araştırmaya verince,
gaybın bilgisi onlara açılmış, insanların içinden geçeni
bilmişler ve yaratıkların sırrına vâkıf olmuşlardır. Bu
karanlık dünyada-ki güneş aydınlatmamış olsa zifiri
karanlık olurdu-henüz nefis bedene bağımlı iken böyle

The Journal of Social Sciences Institute

olursa, ya bu nefis soyutlanır, bedenden ayrılarak şânı
yüce Yaratıcı’nın nurunun bulunduğu gerçek âleme intikâl
ederse neler olmaz ki!” (Kindî, 2002: 244)
Eflatun’a ait bu ifadeleri aktardıktan sonra Kindî “Gerçekten
Eflâtun bu kıyaslamayı doğru yapmış ve [nefsin varlığına dair] tutarlı
bir delil ortaya koymuştur.” diyerek onu tasdik etmektedir. Kindî
burada Eflatun’un bilginin elde edilmesi ile ilgili metafizik tecrübe ve
bilginin aşkın (metafizik) bir kaynaktan insan nefsine geldiğine dair
görüşünü tasdik eder. O nefisteki kuvvelerin kullanılma biçimini de
nefsin bağımsız bir cevher olduğu fikrini temellendirmek için kullanır.
Konumuzla ilgili olarak Kitâbfi’l-felsefeti’l-ûla adlı eserindeki ifadesi
şöyledir: “zihinde duyu verileri olarak tasarlanan ne varsa, hepsi duyu
organlarına bağlı gücün bu organları kullanması sonucunda meydana
gelmiştir.” (Kindî, 2002: 145). Görüldüğü üzere bu ifadesinde Kindî
insan nefsindeki bilgilerin kaynağı olan duyuların tasavvur gücüyle var
olduğunu vurgulamakta ve nefsin bu güçten farklı bir mahiyeti
olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla Kindî için insan nefsinin bilgi
kaynaklarının sadece duyular olmadığını söyleyebiliriz.
Burada Kindî’nin duyular dışındaki bilgi kaynaklarını nasıl
açıkladığını sorduğumuzda onun insan nefsini kötülüklerden “tezkiye
ettiği” ölçüde aklı ve kalbi de sezgi ve ilhama açık hale geldiğine dair
kanaatine ulaşabiliriz. Buna göre metafizik bilgiye mekân olma özelliği
kazanacak olan insan nefsi pratik felsefe açısından duyulardan sonra
ikinci bilgi kaynağını da elde etmiş olacaktır. Ancak burada metafizik
kavramı iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi maddi olmayan ve insan
nefsinde yer alan akıl seviyesi; ikincisi ise nefsin tezkiyesinden sonra
hazır hale geldiği ilahi bilgidir.Bu meseleye Kitâbü’l-Cevâhiri’l-hamse
adlı eserinde açıklık getiren Kindî şöyle der:
Nefis birleşik olmamakla birlikte birleşik olanlarla birlikte
bulunsa da bir yönüyle metafiziğe bağlıdır. Çünkü yüce
Allah nefsi, kendisinde asla letâfet bulunmayan yoğun
(madde) ile kendisinde asla yoğunluk bulunmayan latîf
(gayr-ı maddî) arasında bir mertebeye koymuştur. Bu,
fizik bilgisinden metafizik bilgiye geçişte bir yol ve
dayanak olsun diye böyle olmuştur. Zira böyle olmasaydı
latîf (metafizik) ile kesîfin (fizik) bilgisini ayırmak
imkânsız olurdu. (Kindî, 2002: 280)
İnsan nefsiyle ilgili diğer bir soru da nefsin kaynağı ve aklın
konumuyla ilgilidir. Risâle fi’n-nefs adlı eserinde Kindîinsan nefsinin
bedenin cevheri olduğunu ve kaynağının Allah olduğunu belirtir. Nefis
özünde şerefli bir varlıktır ve bedende ortaya çıkan arzu ve öfke
gücünden farklı bir tabiata (tıbâ‘) sahiptir. Hatta bu farklılığı onlara zıt
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şeklinde de ifade etmek mümkündür. Bu nedenle insan nefsi bedenden
ve cisimden mufarık, ona aykırı, ilahi ve gayri maddi bir varlıktır. Öfke
ve şehvet gücünün aşırılıklarını engelleyen şey burada nefistir. Ancak
Kindî nefisle akıl gücünü özdeşleştirir ve akıl gücünün bedende değil
nefiste yer aldığını belirtir.
Basit bir cevher olarak nefis birleşik olanlarla birlikte bulunsa
da metafizikle ilişkisi kesilmez. Çünkü nefis latif olmayanla yani maddi
olanla latif olan arasında bir mertebede yaratılmıştır. Nefsin bu
mahiyeti onun duyularla elde edilen bilginin bilkuvve mertebesi için
mahal olmasını sağladığı gibi metafizik bilgiyi elde etmeye ve bu iki
bilgiyi tefrik etmeye müsait hale gelmesini de sağlar(Kindî, 2002: 245).
Nefsin bu bilgiyi elde etme sürecini ise kuvveler yoluyla açıklayan
Kindî, Meşşaî gelenekteki “fail neden” kavramını farklı bir şekilde
açıklar.
Nefis ve Kuvveleri
Yukarıdaki nefis tanımlarından hareketle Kindî’de Klasik
ahlak felsefelerinde olduğu gibi insan bedeninin cevheri olarak kabul
edilen nefiste bulunan kuvvelerin ahlaka yani ameli felsefeye
epistemik/metafizik bir zemin teşkil etmesi ve pratik öncesi aşamada
bilkuvvelik mahiyetine sahip olduğu kabulünün varlığından söz
edebiliriz. Kindî felsefesinde, nefsin bilgiyi elde etme sürecindeki bu
hususiyetlerinden ötürü ameli ilimler tasnifinde yer alan ahlak ve
siyaset ilmi üç kavram üzerinden ele alınır. Birincisi nefsin terbiye
edilmesi anlamında yaygın olarak kullanılan tedbîrü’n-nefs, ikincisi ev
yönetimini ve aile hayatının düzenini ifade eden tedbîrü’l-menzil ve
üçüncüsü de şehir idaresi anlamında kullanılan tedbîrü’l-müdün’dür.
Antik felsefe ve Grek felsefesinin etkisiyle sistemli hale
getirilen İslam siyaset ve ahlak teorilerinde yer alan tedbîrü’n-nefs
kavramı pratik öncesi süreçte insanın adaleti nefsinde gerçekleştirmesi
anlamını taşımaktadır. Adaletin nefisteki bu konumu pratik felsefenin
aşamalarını temsil eden tedbîrü’l-menzil ve tedbîrü’l-müdün için ilk
adımı ifade eder. Tedbîrü’n-nefsin gerçekleştirilmesi için öncelikle
insanın epistemik süreci doğru bir şekilde tamamlaması, bilgiyi elde
etmesi, diğer bir ifadeyle tasavvur ve tasdik sürecini kemale erdirmesi
gerekmektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Arıcı, 2016: 13-18).
Kindî nefsin mahiyetine dair açıklamalarında onun pratik
felsefe açısından önemli bir özelliğine işaret eder. Bu özellik yukarıda
da belirttiğimiz gibi nefsin konumu itibariyle hem duyular yoluyla
fiziki dünyayla hem de akıl yoluyla metafizik bilgi alanıyla irtibat
kurabilmesidir. Bu irtibatın sağlanması ancak nefsin tezkiyesiyle
mümkün hale gelebilir. Kitâbü’l-Cevâhiri’l-hamse adlı eserinde
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filozofumuz tıpkı Aristoteles’te olduğu gibi ilim olması bakımından
felsefenin teorik ve pratik (nazarî ve amelî) olmak üzere ikiye
ayrıldığını belirterek bu ayrımın gerekçesini nefisteki bilginin akıl ve
duyu [bilgisi] şeklinde ikiye ayrılmasıyla açıklar (Kindî, 2002: 279).
Nefisteki akli bilgi ise kaynakları bakımından metafizik varlıkların
bilgisi ve sonradan olan varlıkların bilgisi şeklinde ikiye ayrılır.
Eşyanın hakikatini kavrama işlevini yerine getiren ise basit bir cevher
olan akıldır (Kindî, 2002: 185). Bu akıl aynı zamanda hem fizik hem de
metafizik boyutu olan insanın ahlaki bilgilerinin de kaynağıdır. Ancak
bu bilgiler belirli aşamalardan geçtikten sonra davranışa dönüşür. Kindî
psikolojisinde insan davranışlarının henüz pratiğe aktarılmadığı aşama
potansiyel güç anlamında bilkuvve kavramıyla ifade edilir.4 Bilkuvve
aşamasında insan nefsi duyulardan elde ettiği bilgilerle doğru
davranışın, itidalli tutumun hangisi olduğunu artık kavramıştır ancak bu
bilgiler henüz fiil aşamasına geçmemiştir. Filozoflara göre insan
nefsinde bilgilerin oluşması ve fiillerin gerçekleşmesi için çeşitli
kuvveler mevcuttur (İbn Sina, eş-Şifâ: el-İlahiyyat I, 2016; Turhan:
504) Tevehhüm, tasavvur ve tahayyül bu kuvvelerden bazılarıdır.
İleride de görüleceği üzere akıl, öfke ve şehvet insan nefsinde yer alan
ve insanın faziletlerinin açığa çıkmasını sağlayan kuvvelerdir.
Kindî’ye göre tevehhüm, tahayyülün (fantasianın)
gerçekleştiği yerdir. Kindî’nin fantaziya olarak ifade ettiği fiil
tahayyülden ibarettir. Zihinde suret kazanmış olan eşyanın zihne
tahayyül şekline getirilmesidir. Bu şekil kazanma ise tevehhüm gücü
sayesinde gerçekleşir. Buna göre nefsin bir kuvvesi olan tevehhüm,
hisler yoluyla elde edilen suretleri fantasia/tahayyül yoluyla idrak eder
ancak bu suretler henüz tıynet sahibi değildir (Kindî, 2002: 187).
Risâle fi mâhiyeti’n-nefs adlı eserinde Kindî uyku ve rüyayı
anlatırken tasavvur gücüne de değinerek şöyle der: “Duyu ile akıl,
nefsin birbirine uzak güçlerinden iki önemli güçtür. Büyüyen canlı bir
cisim olan insanda duyu ile akıl arasında aracı güçler de vardır.” (Kindî,
2002: 251) İşte Kindî’nin işaret ettiği bu aracı güçlerden biri de tasavvur
(el-musavvire) gücüdür. Bu güç sayesinden insanlar nesnelerin
şekillerini yani suretlerini elde ederler. Duyuların eşyayla irtibat
kurmasından önce o nesne zihninde bir suret kazanır. Burada suretin
maddeden ya da nesneden önce geldiğini savunan Kindî tasavvur
gücünün fenomenler dünyasına gerek kalmadan bu sureti kazandığını
belirtir. Ona göre duyu organları insana maddi varlıkların suretini
kavramı Arapça’da güç anlamına gelirken Antik Yunan’da kullanılan hyle
kelimesinin Arapçaya tercümesi olan heyula kavramıyla da ifade edilir. Burada
kuvvenin tanımı çerçevesinde heyula kavramı duyu organlarıyla elde edilen suretlerin
hamledilmesine mevzu olan kuvve anlamını taşır. Bkz. Kindî, 2002: 186.

4Bi’l-kuvve

217

218 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

kazandırırken onları maddi nitelikleriyle birlikte verir. Tasavvur gücü
ise nesnenin nitelik ve niceliği olmadan onun soyutlanmış suretini elde
eder (Kindî, 2002: 296).
Kitâbfi’l-felsefeti’l-ûlâ adlı eserinde Kindî insanın duyu
algılarının musavvire gücü sayesinde oluştuğunu belirtir. Bu güç suret
kazanan duyu bilgilerini hafızaya taşır ve bu bilgi kavram olarak insan
zihninde muhafaza edilir. Ancak bu kavramlar henüz akli kavramlar
seviyesinde değişmez kavramlar değildir (Kindî, 2002: 144).
İnsan nefsinin kuvveleri faziletlerle ilişkili olduğu için Kindî de
Risâle fi’n-nefs adlı eserinde konuyu bu çerçevede ele alır. Burada
Kindî nefsin mahiyetine dair izahattan sonra nefsin arzu ve öfke
gücünden farklılığına şöyle işaret eder:
“[…] öfke gücü bazen insanı tahrik ederek çok kötü işler
yapmaya sevk eder; fakat bu nefis onakarşı koyar ve
öfkenin yapmak istediğine engel olur veya tıpkı süvarinin
sert başlı atı dizginle zaptettiği gibi, o da insanın kin ve
intikam duygusuna kapılmasını önler. Bu durum, insanın
öfke gücünün, öfkeye engel olan nefisten başka olduğunun
açık bir delilidir. Çünkü engel olan, hiç şüphesiz engel
olunandan başkadır. Ayrıca bir şey kendisine zıt olamaz.
Arzu gücüne gelince, o da zaman zaman bazı şehevi
şeyleri arzular; fakat aklî nefis, bu konuda onun hata
ettiğini ve bu halin kendisini bayağı durumlara
sürükleyeceğini [hatırlatarak] engel olur. Yine bu durum
ikisinden her birinin diğerinden başka olduğunun
delilidir.” (Kindî, 2002: 243-244)
Görüldüğü gibi kuvvelerle nefsi ayrıştırmakla nefsi bu güçler
üzerinde hükmeden bir akıl olarak tarif eden Kindî ileride de görüleceği
üzere adaleti bu güçlerin zapt edilmesi şeklinde açıklar. Nefsin
kendisiyle duyular arasında aracılık eden güçler konusunu açıkladıktan
sonra Kindî insan nefsinde bulunan faziletleri yukarıda bahsi geçen
epistemik zeminde çeşitli yönleriyle ele alır.
Faziletler Nazariyesi
Bilindiği üzere Meşşaî gelenekte her ilmin bir “iyi” gayesi
olduğu kabulü vardır. Ahlakın araştırılması da pratik felsefeyle
ilişkilidir. Bu ilim iyi ve kötü davranışları (ethos) tespit eder ve ahlaki
olanı belirler. Aristoteles’te olduğu gibi Kindî’de de ahlakın kaynağı
“akıl”dır (Şenel: 100). Bu nedenledir ki felsefi ahlakın başlıca konuları
arasında yer alan faziletler genellikle nazari ahlak başlığı altında
incelenir. Antik Yunan felsefesinin açık tesirlerinin görüldüğü faziletler
nazariyesi de akıl zemininde nefiste oluşan bilginin bilkuvvelikten
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bilfiil aşamasına geçişini ve bu bilginin ahlak ve siyasetin zemini
olması konusunu ihtiva eder (Çağrıcı: 268).
Özellikle Kindî felsefesinde Aristoteles etkisini göstermesi ve
bu yönüyle konunun ilk defa Kindî tarafından ele alınıyor olması
önemlidir. Ahlakı felsefi usullerle ele alan ilk İslam filozofu olarak
Kindî, Fârâbî kadar sistematik olmasa da Meşaai gelenekte olduğu
üzere siyasetle ahlakı, ahlakla da metafiziği ilişkilendirerek felsefesini
inşa etmiştir. Antik ve Helenistik filozoflarda olduğu gibi Kindî’de de
felsefeyle nefsin kuvveleri arasında doğrudan bir ilişki kurulur.
Kindî’nin nefis ve kuvve ile ilgili kavramlaştırmaları daha sonraki
filozoflar tarafından farklı şekillerde kullanılsa da temel kavramlar
ortaktır. Bu yönüyle Kindî Meşşâî epistemolojinin ve ahlak teorilerinin
kurucusu olarak da kabul edilebilir.
Kindî’nin ahlaki faziletler hakkındaki görüşlerini onun felsefe
tariflerinden hareketle elde etmek mümkündür.Risâle fî hudûdi’l-eşyâ
ve rusûmihâ adlı eserinde Kindî felsefe ve faziletlerle ilgili tarifler
yapmakta ve faziletleri bilgiyle ilişkilendirerek tarif etmektedir. Ayrıca
nefs üzerine yazdığı Risâle fi’n-nefseserinde bilginin elde edilmesi
süreçlerini ahlakı da içerek şekilde incelemektedir. Risâle fî hudûdi’leşyâ ve rusûmihâ adlı risalesinde Kindî felsefeyi pratikteki etkisi
açısından tarif eden filozofların felsefeyi “insanın gücü nispetinde Yüce
Allah’ın fiillerine benzemesi” şeklinde tarif ettiklerini söyler ve
bununla filozofların kastının insanın tam manada faziletleri elde etmesi
olduğunu belirtir.
Yine tarifler kitabında filozofların felsefeyi tarif ederken onu
“ölümü tercih etmek” şeklinde tarif ettiklerini aktarır ve onların ölüm
hakkındaki görüşlerini inceler. Onlara göre ölüm kavramı iki şekilde
açıklanır. Birinci ölüm insan bedeninin ölümüdür. İkincisi ise şehvetin
ölümüdür. Birinci ölümde nefis bedeni terk eder ve ikincisinde ise nefis
şehevi arzularından kurtulur. Burada asıl kastedilen bu ölümdür.
Şehvetlerin öldürülmesi faziletlere giden yoldur. İnsan nefsi hem hisleri
hem de aklı kullanma kabiliyetine sahiptir.Bu nedenle Kindî insanın
pratik hayata dair fiillerinin iki yönü olduğuna işaret eder. Birincisi
insanın akıl gücünün yönlendirmesiyle öfke ve şehvet gücünü
bastırması diğeri ise akıl gücünü kullanarak hakikate yönelmesidir.
Böylece insan hikmet, kudret, adalet, hakikat, iyilik ve güzellikle
nitelenen faziletli bir insan haline gelir. İnsan nefsi kemale erince ilahi
nurdan ve rahmetten hissesini alır ve artık maddi olmayan hazlardan
zevk alacak seviyeye ulaşmış olur(Kindî, 2002: 191).
Kindî felsefesinde algılar hissi ve akli olmak üzere ikiye ayrılır.
Varlığın külli ve cüzî olmak üzere ikiye ayrılması algılarla ilgili bu
ayrımın kaynağıdır. Külli bilgilerin kaynağı akıl, cüzî bilgilerin kaynağı
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ise duyulardır. İnsan nefsinde bilgi elde etme istidadına sahip aklın
metafizik/külli bilginin mahalli olması siyaset ve ahlaka dair
bilgilerimizin kökenini ve mahiyetini akıl üzerinden açıklamaya imkân
sunmaktadır. İnsanın sahip olması gereken faziletlerin aile ve toplum
zemininden önce insan nefsinde gerçekleşmesi kabulüne dayanan bu
teoride insan nefsinde meydana gelen ve tasdik sureti kazanarak
bilkuvve bilgiye dönüşen faziletlerin bilgisi davranışlara yansıdığında
bilfiil hale gelir. Davranış öncesi sistemli bir düşünüş, nefiste hâsıl
olacak olan itidal, insanın ruhi yapısını düzenlediği gibi ameli hikmeti
yani ahlakı da belirleyen temel ilkedir. Bu aşamada insan nefsinin nasıl
yetkinleşeceği sorusu akla gelmektedir. İşte bu sorunun cevabı
öncelikle Kindî felsefesinin epistemik yapısını ortaya koyarken aynı
zamanda onun siyaset, ahlak ve adaletin metafizik arka planına dair
görüşlerinin de cevabı mahiyetindedir. İkinci olarak bu soruya
verilecek cevap adaletin gerçekleşmesinin birinci adımı olan ve insan
nefsinin yetkinleşme süreci manasını taşıyan tedbirü’n-nefs
mefhumunun ortaya çıkış sürecini de ifade etmektedir. Buna göre insan
nefsini terbiye ederek nefsinde itidali yakalayabilecek; doğru tutum ve
davranışları ameli planda ortaya koyabilecektir.
İnsan nefsinde mevcut olan akletme, tevehhüm, tahayyül ve
tasavvur gibi güçler yoluyla insanın diğer canlılardan farklı bir konuma
sahip olduğu açığa çıkar. Bu güçlerin doğru ve yerli yerinde
kullanılması filozoflarca faziletlerin ortaya çıkmasının yoludur. Bu
yerli yerindeliği çeşitli kavramlarla ifade eden İslam filozofları daha
çok itidali, faziletlerin orta yolu olarak ifade etmektedirler. Faziletlerin
itidali insanın ahlak ve siyasetle ilgili tutum ve davranışlarını etkilediği
için ahlak ve siyaset felsefelerinin temel konusu olmuştur (Çağrıcı:
1995).
Yine Risâle fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ adlı eserinde onun
insani faziletleri (el-fazâilü’l-insâniyye) insana ait güzel huylar
şeklinde tarif ettiğini görüyoruz. Ona göre bu huylar ikiye ayrılır ve biri
insan nefsinde diğeri de nefsin fonksiyonu olarak insan bedeninde
ortaya çıkan davranışlardır. Nefisteki huyları üçe ayıran Kindî’ye göre
bunlardan birincisi Meşşâî filozofların ortak kavramı olan hikmettir.
İkincisi sadece Kindî’nin kullandığı kavram olan necdettir. Üçüncüsü
ise yine ortak bir kavram olarak zikredilen iffettir. Bu kavramların her
biri faziletlerin olması gereken hali, yani akıl, öfke ve şehvet gücünün
itidal noktasıdır. Adalet ise nefsin fonksiyonu olarak bedende açığa
çıkan davranışları ifade eder (Kindî, 2002: 194). Buna göre insani
faziletler insanın yaratılışının bir sonucudur. İnsanın doğuştan
kendisinde bulduğu bu potansiyel bilgilenme süreçleriyle kemale erer.
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Burada görüldüğü üzere insan nefsinde yer alan faziletleri
konumları itibariyle ikiye ayıran Kindî, birinci konumu nefis olarak
belirlerken ikincisini bedenin nefiste gerçekleşen tesirlerden hâsıl olan
muhit olarak belirler. Nefis sahibi tarafından ihata edilenler ise nefisten
hâsıl olan tesirlerdir. Kindî adaletin husulünü de ihata kavramıyla
açıklar. Buna göre adl nefis sahibi tarafından ihata edilir. Pratik ahlakın
insanın ahlaki faziletleri kazanmasıyla hâsıl olacağını belirtirken Kindî,
ahlaki faziletlerin hem insanın ruhunda hem de fiillerinde açığa
çıktığına işaret eder. Birinci aşama yani ruh aşamasında elde edilen
itidal noktası nefsin terbiye edilmesi ve bilgiyle donanarak kemale
ermesini ifade eder. Kemale erme safhası insanın faziletleri elde
etmesiyle mümkündür. Risâle fi’n-nefs adlı eserde Kindî, Eflatun’un
insandaki şehvet gücünü domuza, öfke gücünü köpeğe ve akıl gücünü
ise meleğe benzettiğini aktarır ve daha sonra Eflatun’a ait olan ve tasdik
ettiği anlaşılan şu sözleri aktarır:
Bir kimsenin şehvet gücü kendisine üstün gelerek gâyesi
ve bütün çabası şehvetini tatmin etmek olursa, o kimse
domuza benzer; öfke gücü üstün gelen ise köpeğe benzer;
kime ki aklî nefis gücü üstün gelir, düşünce ve ayırt
etmeyi, varlığın hakikatini bilme ve ilmin derinliklerini
araştırmayı alışkanlık haline getirirse o kimse, şânı yüce
Yaratıcı’ya yakın benzerlikte faziletli bir insan olur.
Çünkü şânı yüce Yaratıcı’nın hikmet, kudret, adalet, iyilik,
güzellik ve gerçeklikle nitelendiğini bilmekteyiz. İşe
insanın gücü yettiği ölçüde kendisine bu şekilde çeki
düzen vermesi mümkündür, böylece o da hakîm, âdil,
cömert, iyi, gerçekliği ve güzelliği tercih eden biri olur.
Bütün bu niteliklerle o, şânı yüce Yaratıcı’nınkuvvet ve
kudretinden bir çeşit pay almış olur. (Kindî, 2002: 244)
Tıpkı Eflatun’da olduğu gibi Kindî de şehevi arzularını
tatminde ileri gidenlerin ve gücü yettiğince nefsini arındırmayanların
hayvanileşeceğini belirtir. Bu nedenle Kindî ibadet eden bir bilgenin
nefsini tezkiye etmiş olduğunu belirtir (Kindî, 2002: 247).
Kindî’ye göre nefiste yer alan “huylardan” birincisi hikmettir
[el-hikme]. Varlığın hakikatinden elde edilen bilginin son merhalesi
sayılan hikmet kazanıldıktan sonra doğru davranışlarla hayata
geçirilmelidir. Bir başka ifadeyle hikmet teoriyle pratiği bir arada
yaşamaktır. Hikmet aynı zamanda felsefedir. Bu açıdan bakıldığında
Kindî felsefesinde ahlak felsefeyi tamamlayan bir parça gibidir. Bu
nedenledir ki hikmet nutuk/akıl gücünün (el-kuvvetü’l-‘akliyye)
faziletidir. Buradan çıkan sonuca göre hikmet aynı zamanda eşyayı
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külliyen hakikatiyle bilmek ve hakikatlerden gerekli olanları
kullanmaktır (Kindî, 2002: 194).
İkinci kavram necdettir. Necdet yiğitlik anlamında kullanılan
bir kavramdır. Kindî necdeti [en-necde] yiğitlik, yapılması gerekeni
yapma ve önlenmesi gerekeni önleme hususunda ölümü göze almak
şeklinde tarif eder. Risâle fi’n-nefs adlı eserinde Eflatun’un
görüşlerinden hareketle öfke gücü (el-kuvvetü’l-gadabiyye) kavramını
kullanan Kindî Risâle fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ üstün gelme gücü
(el-kuvvetü’l-galebiyye)
kavramını
kullanır.
Fazileti
olan
necdetaçısından itidalden çıkış tehevvür ve hevcdir. Taksir ciheti ise
cübndür (Kindî, 2002: 194).Kindî insanın öfke gücünün öfkeye engel
olan nefisten başka olduğunu ispatlamaktadır. Burada engel olan ile
engel olunan arasında ortaya çıkan farklılığın bunun ispatı olduğunu
ileri süren Kindî bir şeyin kendine zıt olamayacağı önermesiyle de bu
fikrini güçlendirmektedir (Kindî, 2002: 274).
İffet ise nefsin huylarının ve faziletlerin üçüncüsüdür. Şehvet
gücünün (el-kuvvetü’ş-şeheviyye) faziletidir. İffet Kindî tarafından
“bedeni eğitmek için alınması gereken şeyleri edinmek, sonra bunları
korumak ve benimseyip uygulamak, buna aykırı olanları yapmamak”
şeklinde tarif edilir. İnsanın tehlikeler karşısında bedeninin eğitmesi
sonucunda ortaya çıkar. İffet insanın bedeninin ve hafızasının terbiyesi
için gerekli olan şeyleri yiyip içmesi, evlenip yuva kurması ve
çoğalması için de gereklidir (Kindî, 2002: 194). Risâle fi’n-nefs adlı
esere göre insandaki şehvet gücü de yine akli nefis tarafından ikna
edilerek engellenir. Bu gücün istekleri karşısında akli nefis onun hataya
düşmemesi gerektiğini söyleyerek ve bu durumun sonuçlarını ona
göstererek onu engeller. Bu durum ikisinin farklı güçler olduğunu da
gösterir (Kindî: 274).
Kindî dördüncü bir kavram olarak itidali zikreder ve itidal fiil
ve davranışların aslına uygun olması anlamına gelir. Kindî sonrası
ahlak filozofları çoğunlukla itidal kavramı yerine adalet kavramını
tercih etmişlerdir (Kaya: 46).Yine Risâle fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ
adlı eserinde Kindî bu kavramlarla ilgili açıklamalarında faziletlerin
ifrat ve tefrit/taksir cihetlerini de vurgular. İfrat ve tefrit noktalarının
her biri itidalden uzaklaşmayı ifade eder. Çünkü itidalden uzaklaşmak
şiddetli bir zıtlığı ifade eder. Burada kastedilen zıtlık faziletlerin zıddı
olan menfi tutum ve davranışlardır. İtidalden çıkmak ise faziletin zıddı
olan rezilet kavramıyla ifade edilir.
Kindî’nin dördüncü kavram olarak zikrettiği itidal, ‘a-d-l
kökünden türetilmiş olduğu için adaletle ilişkili olmakla birlikte nefsin
faziletlerinin başkaları üzerindeki tezahürünü de ifade eder. Yani
insanın kendi nefsinde adaletli olması hikmet, necdet, iffet ve itidal
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kavramlarını epistemik bir düzlemde açığa çıkarırken bu faziletlerin
bilfiil hale gelmesi onun fiillerine yansır ve başkalarını da etkileyen bir
hal alır. Bu da ahlakın ikinci veçhesini yani muhiti ifade eder. İşte nefis
sahibi tarafından ihata edilen bu fazilet adalettir. Burada kastedilen
nefsin iradeleridir ve fiilleridir. Öyle ise insanın gerçek fazileti insanın
nefsindeki ahlakta ve nefsin ahlakının dışında başkalarına dair
ahlaktadır (Kindî, 2002: 194-195).
Sonuç
İslam ahlak ve siyaset felsefesinin birçok meselesinin kadim
felsefelerden bilhassa Antik ve Helenistik felsefelerden ilham alınarak
üretildiği fikri İslam felsefesi tarihçileri için genel bir kabul haline
gelmiştir. Bu ön kabul eksik bir değerlendirmeyi içermekte; İslam
filozoflarının özgünlüğü yeterince vurgulanmamaktadır. Ahlakı felsefi
zeminde tartışan ilk Müslüman düşünür olması bakımından önemli bir
konuma sahip olan Kindî’nin yaşadığı dönemin kültürel kodlarını da
göz önünde tutarak faziletler nazariyesini inşa etmiş olduğu
görülmektedir. Kendisinden önceki filozofların felsefe tariflerini
dikkate alarak ahlakı ve faziletleri bu çerçevede inceleyen Kindî, din ve
felsefeyi farklı konumlandırarak ahlakı akıl zemininde tartışmayı
başarmış bir filozoftur. İlimleri bu çerçevede tasnif eden Kindî insanın
en temel gayesinin nefsini bilmek olduğunu belirttikten sonra ahlaka
metafizik bir gaye ekleyerek buna ulaşmak için nefsin kemale ermesini
şart koşmuştur. Böylece epistemolojisini ahlakla ilişkilendirerek ahlaka
akli bir zemin inşa etmeyi başarmış ilk İslam filozofudur. Onun bu
özelliğinden dolayı ahlak ve siyasetle ilgili İslam felsefesi
çalışmalarında makalemizde bir kısmını değerlendirdiğimiz
görüşlerinin dikkate alınması ve felsefi ahlak çalışmalarında zincirin ilk
halkası olarak isminin zikredilmesi gereği açık bir şekilde ortaya
çıkmaktadır.
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Öz

Pozitif Psikoloji, psikoloji biliminden farklı olarak bireylerin
hastalık ve ruhsal problemlerinden daha çok onların artı özellikleri üzerinde
durarak bunların güçlendirilmesi için çalışan bir bilimdir. Ruhsal sorunlardan
çok bireylerdeki olumlu değerlerle ilgili olan Pozitif psikoloji kişilerin güçlü
özelliklerini öncelemesi ve desteklemesi yönüyle dikkatleri üzerine çekmiştir.
Artı değerleri öncelemesi yönüyle Kur’an’la yolları kesişen bu bilim, inanç,
cesaret, merhamet, dua, sabır gibi genel insanî özelliklerin bireyleri hangi
oranlarda ve hangi şartlar altında mutlu ettiği üzerinde durur. Bu kabil
değerlerin Kur’an tarafından da öncelendiği bilinen bir durumdur. Biz de bu
çalışmada pozitif Psikoloji ile Kur’an’ın kesiştiği bazı değerlerin insan hayatı
üzerindeki etkilerine değinmeye çalıştık. Bu manada Kur’an bilimi ile diğer
bilimlerin kesişim noktasına dikkat çekmeye gayret ettik.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Pozitif Psikoloji, Mutluluk

Abstract

Positive Psychology, unlike the science of psychology, is a science
that works for the strengthening of individuals and their features and moods,
as well as for their illness and mental problems. Positive psychology related
to the positive values in the individual rather than the mental problems
attracted attention with the direction to support and support the powerful
features of the persons. To give information about the individual
characteristics and types of general human characteristics such as being
lively, courage, compassion, prayer, patience. It is a well-known fact that
your worthy values are also in the Qur'an. We have tried to refer to the vital
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effects of humanity on some values that psychology and the Qur'an have
intersected. In this sense, we tried to pay attention to the intersection points
of the Qur'an's other sciences.
Keywords: Quran, Positive Psychology, Happines

1. Giriş
1.1.
Pozitif psikoloji ve kısa tarihçesi
Başlangıçta insanı bir organizma olarak ele alan psikoloji
bilimi zamanla insanı bağımsız, hür ve mantıklı davranışlar sergileyen
varlık olarak ele almaya başlamıştır. Bu dönüşümde psikopatoloji
odaklı görüşün yerini pozitif odaklı görüş almıştır. Pozitif psikoloji,
doğumdan ölüme kadar bireylerin yaşama bağlanmalarına ve yaşamı
daha olumlu bir noktaya götürmelerine yardımcı olan; yaşamda neyin
olumlu olduğuna ilişkin bilgiler ve bulgular ortaya koyan bir bilimsel
çalışma alanıdır.1
İkinci dünya savaşından önce psikoloji üç temel konu
üzerinde çalışmaktaydı: 1- Akıl hastalığını tedavi etmek, 2- Tüm
insanların hayatlarını daha tatmin edici hale getirmek, 3- İnsan
mükemmelliğini geliştirmek ve tanımlamak. Ne yazık ki, savaştan
sonra psikoloji alanında çalışanlar, sağlık uzmanları gibi görev
yapmaya başladılar. Bu dönemde psikologlar savaşa kurban edilmiş
hayatların psikologları olarak çalıştılar. Bu dönemde yoğun bir şekilde
ruhsal bozukluklarından kaynaklanan rahatsızlıkları tedavi etme
çabası içine girdiler. Adeta bozulan alışkanlıklar, bozulan dürtüler,
bozulan çocukluk ve bozulan beyin tamir edilmeye çalışıldı. Özetle
insanın yıkıcılığının tamir edilmesi psikolojinin temel uğraş alanı
haline geldi. Sonuç olarak patoloji odaklı çalışmalar, bireylerin
yaşama yönelik işlevselliklerini açıklamada yetersiz kaldı2 buna karşın
insanı yetenekli ve dinamikleri kendinden bir varlık olarak kabul edip
bu yeteneklerini geliştirmek; insanları pek çok olumsuz ve negatif
yaşam koşullarına karşı azimle durabilen ve bu olumsuzluklarla başa
çıkabilen birer varlık haline getirebilirdi.3
Pozitif psikoloji, iyi oluş, mutluluk, akış, kişisel güçlü yanlar,
bilgelik, yaratıcılık, hayal gücü ve umut-iyimserlik4 gibi durumların
Alan Carr, Pozitif Psikoloji, Kaknüs yay., İstanbul 2015, s. 12.
D. Terjesen, Matthew Jacofsky, Jeffrey Froh,Raymond Digıuseppe,
“Integratıng Posıtıve Psychology In to Schools: Implıcatıons For Practıce”,
Psychology in the Schools, Vol. 41(1), 2004, s. 163-172.
3 Ali Eryılmaz, “Pozitif Psikolojinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Alanında
Gelişimsel ve Önleyici Hizmetler Bağlamında Kullanılması”, TheJournal of
Happiness&Well-Being 2013, 1(1), s. 2.
4 Kate Hefferon&IlonaBoniwell, Pozitif Psikoloji, Kuram, Araştırma ve Uygulamalar,
(çev. ed.: Tayfun Doğan), Nobel yay. Ankara 2011, s. 2.
1

2Mark
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özellik ve etkilerine odaklanır. Pozitif psikolojinin çekirdek fikri
olarak ‘iyi karakter’i belirleyen Seligman’a göre iyi karakter, irade
gücü ve sorumluluk bilinciyle mükemmeliyete ulaşır. Buna rağmen
Seligman’a göre Pozitif psikoloji, ne doğmalardan ibaret bir
iyimserlikten ne de inanç karışımlı bir hayırsever vurgusu yapar.
Pozitif psikoloji bir bilim olarak vakaları tasvir eder. Bu manada bu
bilimin ana iddiası daha çok iyilikseverlik ve daha çok iyimserlik daha
çok mutluluk olarak geri döner. Bu bağlamda pozitif psikoloji
kuramcıları, pozitif psikolojiye yapılan ‘yanlış yönlendirilmiş’
eleştirilerden biri olan ‘mutlulukla ilgilenen bilim dalı’ yaklaşımını
haksız bulurlar. Zira onlara göre pozitif psikoloji açık bir şekilde
olumsuz duyguların önemini de kabul eder ve onların varlığını inkâr
etmeye kalkışmaz.5
Psikolojinin genel uğraş alanı, büyük ölçüde anormal
davranışlar ve psikolojik ruh sağlığı bozuklukları oluşturmuştur.
Psikoloji bilimi, ruhsal tanımlamalarda bulunarak çoğunlukla bireyin
psikolojik iyi oma durumun belirlemek için psikolojik ölçütler
kullanmış, bireyin olumlu işlevsellikleri yerine daha çok depresyon,
kaygı bozuklukları, umutsuzluk ve hayattan kopma vakalarına
çözümler üretmeye çalışmıştır. Bu nedenle psikoloji bilimi genel
itibariyle problem çözme merkezli bir yöntem izlemiştir. Buna karşın
ruh sağlığı yerinde olan kişilerin bu olumlu ruh sağlığını etkileyen
faktörle veya psikolojik güçlü yönleri üzerinde çalışmamıştır.6 Gerçi
psikoloji tarihi tamamen bu çalışmalardan yoksun olarak gelişti demek
doğru olmaz. Zira psikoloji çalışmaları arasında kurumsal veya
bireysel manada ‘bireylerin olumlu yanlarına’ vurgu yapan araştırma
ve teoremlerde vardır. Özellikle Bu bakış açısının bir uzantısı olarak
1940’lı yıllardan itibaren psikoloji çalışmalarında odak değişmiştir.
Bu tarihten sonra patoloji odaklı çalışmalardan pozitif insan
özelliklerine doğru bir yönelimin olduğu görülür. Bu bağlamda
Abraham Maslow, Carl Rogers ve diğer hümanistik psikologlar klinik
ve davranışçı yaklaşımlara yeni bakış açıları sundular. Doksanlı
yıllara gelindiğinde ise, insanın güçlü yanlarını inceleyen, insanın
organizmasına ve çevresine zarar vermeyecek bir tarzdaki
işlevselliklerini açıklayan yeni bir psikoloji akımı ortaya çıkmıştır.7
Bu yeni akım Pozitif Psikoloji olarak tanınmaya başlamıştır. Çünkü

Hafferon vd. a.g.e., s. 45.
Martin E. P. Seligman & M. Csikszentmihalyi, Positive Psychology: An
introduction, American Psychologist, 2000, 55, s. 5–14; Fredrike Bannink, Pozitif
Psikoloji Uygulaması, Üsküdar Üniv. Yay. İstanbul 2017, s. 10-11.
7Eryılmaz, a.g.m., s. 3.
5
6
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asıl uğraş alanı sıfırın altında seyreden ruh halleri yerine sıfırın
üstündeki içsel durum ve olumlu iletişimdir.
Humanistik yaklaşımlar kişilerin güçlü yanlarına vurgu
yapmış olsalar da kurumsal olarak bireylerin olumlu taraflarına vurgu
ve bu alanda çalışmalar pozitif psikoloji yaklaşımcıları tarafından
başlatılmıştır. Bu yaklaşım 1998‘de Amerikan Psikoloji Derneği
başkanıyken Martin Seligman ve arkadaşları tarafından ortaya
atılmıştır. Bu anlamda söz konusu Pozitif Psikolojik yaklaşım henüz
çok genç sayılır. Bu kısa süre içinde bu yaklaşımın psikoloji
çevrelerince kabulü ve bu yaklaşımla ilgili eleştiriler azımsanmayacak
dereceye ulaşmıştır. Bununla beraber dünyanın değişik yerlerinde bu
yaklaşım doğrultusunda makaleler ve tezler vücuda gelmiştir.
Mutluluk ve iyi oluş teorileri eski çağlara dayanan bir yapıya
sahiptir. Bu manada Sokrates ve Platon, insanların erdemli bir hayat
sürdürmekle mutlu olabileceklerine inanmışlardır. Daha sonraki
dönemlerde gelen Epicurus gibi hazcı, faydacı kuramcılara göre
mutluluk, olumlu duyguların ve zevk veren durumların fazla
olmasıyla elde edilen bir durumdur.8 Buna karşı pozitif psikoloji
temelli yaklaşımıyla Ryff, hazzın mutluluk için tek başına yeterli bir
done olamayacağını mutluluk için ‘bireyin mükemmele ulaşması ve
potansiyellerinin farkına vararak o potansiyellerini optimal seviyede
işlevsel hale getirmesi için çok çalışmasına’9 bağlar. Pozitif
psikolojinin genel yaklaşımı narsistik ve bireysel faydacı bir bakış
açısıyla kişilerin nasıl daha çok mutlu olacağıyla ilgili değildir. Aksine
pozitif psikoloji bireysel mutluluğu grup düzeyinde gerçekleştirmeye
çalışır.10 Özellikle pozitif psikolojinin bir alt ilgi kategorisi olarak
‘duygusal zekâ’ açısından bireysel psikolojiye baktığımızda kişilerin
durumlarındaki iyimserlik, yardımlaşma, merhamet ve af gibi
duygular daha çok grup düzeyinde ortaya çıkabilecek özelliklerdir ki
kişisel haz ile kıyaslanmayacak derecede bireyde öznel iyi oluş
dolayısıyla da mutluluğa sebep olur. Özellikle pozitif psikolojideki
umut, kararlılık ve yeniden deneme cesareti bireylerde
başarısızlıklarda başkasını suçlama yerine eksikliği kendinde bularak
yılmamayı getirir. Buna karşın bireysel psikolojide, bireysel düzeyde
elde edilmeye çalışılan mutluluk ve kendini gerçekleştirme
atraksiyonları, benmerkezci, suçlayıcı ve hatayı başkasında bulan bir
psikolojidir. Bu ruhsal durum, bireyleri başarılı ve kendini
Heffferon, vd. a.g.e., s. 3.
Ahmet Akın vd., Psikolojide Güncel Kavramlar, Pozitif psikoloji, Nobel yay., 2015,
s. 1 3.
10 Hefferon, vd. a.g.e., s. 2.
8
9
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gerçekleştirmiş diğer bireylere karşı acımasız ve nefretle dolmasına
sebebiyet verebilir.11
Pozitif psikolojinin temel hedefi mutluluk olmasına rağmen
bunun elde edilmesinin sadece huzurlu ruhsal durumlara ulaşmakla
elde edilebileceği fikrine tam destek vermez. Bunlarla beraber
mutluluk ancak kişisel hayatın aynı zamanda ahenkli yaşanmasına da
elde edilebileceğine inanmışlardır. Buna göre pozitif psikoloji ruhsal
dokunuşlardan öte bireyde var olan kişisel güçlerin ortaya
çıkarılmasıyla daha çok ilgilidir. Bu, bazı insanlarda erdemli bir
amaca hizmet bazılarında hayatın daha yüce bir olguya hizmet
etmekle sürdürülmesiyle elde edilebilir.
Pozitif psikoloji, genel psikolojinin bir yardımcı dalı olarak
psikolojik hastalıkları tedavi etme amacı güder.12 Genel psikolojinin
uygulayageldiği farklı bir yöntemle bunu başarmaya çalışır. Genel
psikolojinin üzerinde çalıştığı psişik rahatsızlıklar ve stres kaynakları
yerine pozitif psikoloji bireylerin kişisel güç odaklarına ve belirgin
pozitif niteliklerine eğilir.
Hastanelerde hasta odaklı çalışan psikiyatrinin 1960’lardan
sonra giderek toplum merkezli olması ve kültürel araştırmaların
psikiyatriye çok yeni boyutlar katması sonucu hastalık merkezli ruh
sağlığı tanımları da değişmeye başlamıştır. ‘toplum ruh sağlığı
hareketi’ gibi ilerici ve devrim niteliğindeki anlayışlar, İngiltere ve
Amerika olmak üzere bütün dünya üzerinde etkisini hissettirmeye
başlayınca, buna bağlı olarak da ‘koruyucu ruh sağlığı’ tabiri de
psikolojik hayatımızdaki yerini almaya başlamıştır.13 Bu çerçevede ele
alındığında da pozitif psikoloji, bir nevi koruyucu psikolojik bir etkiye
ve misyona da sahiptir.14
Genel psikoloji, yöntem olarak olumsuz duyguların
iyileştirilmesi üzerinde çalıştığı için doğal olarak olumsuz durum ve
duygulara vurgusu da bu ebattadır. Buna karşın pozitif psikoloji, bu
olumsuz duygulara bir reaksiyon olarak mutluluk ve buna bağlı
duygulara vurgu yapar. Pozitif psikolojinin kurucusu Seligman,
gerçek mutluluğun; en temel ahlakî güçleri belirlemek, geliştirmek ve
her zaman evde, işte, evlilikte, dostluk ve ticarette hatta ebeveynlikte
geçtiğini belirtmektedir. Mutluluğa vurgu yapan Seligman, bazı
11Alfred

Adler, Bireysel psikoloji, (çev.: Cansu Çelebi), Altınpost yay., Balıkesir
2012, s. 16-17.
12 Michael, Utsch, “Pozitif Psikoloji’den Güdüler”, (Çev.: Abdülkerim Bahadır) SÜİF
Dergisi, ss. 25 Bahar, Konya 2008, s. 171.
13 Cengiz Güleç, Pozitif Ruh Sağlığı, Arkadaş yay., (3. Basım), Ankara 2016, s. 9.
14Martin
E. P. Seligman&Csikszentmihalyi, M., Positive Psychology: An
introduction, American Psychologist, 2000, 55, 5–14.
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noktalarda mutluluk ve iyi olma terimlerini birbirinin yerine de
kullanmaktadır. Ona göre toplumdan tecride sebep olan olumsuz
duygular yerine bireylerde var olan olumlu duygu ve davranışların
beslenmesi, güçlendirilmesi ve öne çıkarılması birey üzerinde daha
çok ‘iyi olma hallerini’ yani mutluluğu meydana çıkarır.15
Pozitif psikolojinin bireylere yaklaşımı, psikoloji biliminde
sorulan iki sorudan kendisine uygun olana verdiği cevapta ortaya
çıkmaktadır. 1- ‘bireyler neden kaybeder’; 2- ‘Bazı insanları başarılı
kılan nedir?’.16 pozitif psikoloji hareketinin mesajı, psikoloji sadece
hastalığın, zayıflığın ve zararın incelenmesi olmadığı; aynı zamanda
iyi özelliklerin, güçlü ve erdemli yanların var olduğu ve incelenmesi
gerektiği şeklindedir. Tedavi sadece yanlış olanı onarmak değildir;
ayrıca doğru olanın inşası ve güçlendirilmesidir. Bu manada psikoloji
sadece hastalık ve sağlıktaki ruhsal durumların ötesinde iş, eğitim,
içgörü, sevgi, gelişim ve oyun ile de ilgili olmalıdır. Pozitif psikoloji
iyi olanı bulma serüveninde kendini aldatmaz ve doğruya odaklanır.
Bunu yaparken de bilimsel yöntemler kullanarak bireylerdeki
durumları en iyi olana uyarlamaya çalışır.17
Pozitif psikoloji bireylerdeki olumlu duygularla beraber aynı
zamanda kişilerin güçlü özellikleri üzerine de odaklanır. Bu özellikler
bir bakıma sahibini hem bireysel manada hem de toplumsal manada
ayakta tutar ve psikolojik travmalara karşı korur.18 Sıradan ve
herhangi pozitif bir güçlü özelliğe sahip olmayan veya kendisine
bahşedilen güçlü özelliğini harekete geçirmeyen bir birey, maruz
kaldığı herhangi bir travma sonrasında toparlanma güçlüğü çekebilir.
Buna karşın güçlü kişilik özelliklerine sahip olan bir birey hayatta
karşılaştığı ve onu psikolojik manada hırpalayan acı olaylara karşı
daha güçlü daha dayanıklı ve daha güçlüdür.
Pozitif psikolojinin en büyük başarılarından biri de
bireylerdeki bu güçlü kişilik özellikleri konusunda yaptığı çalışmalar
ve sınıflandırmalardır.19 Bunlar değişik bilim adamlarınca
çoğaltılmakla beraber Seligman ve Peterson20 tarafından meraklılık,
cesurluk, kibarlık, affedicilik, minnettarlık, sabırlılık gibi değişik
Seligman, Positive Psychology, 5-14.
Kate Hefferon, vd. a.g.e., s. 5.
17Martin E.P. Seligman, “Positive Psychology, PositivePrevention, and Positive
Therapy”, Handbook of Positive Psychology, Oxford Universty Press, New York
2002, pp. 3-9.
18 Martin E.P. Seligman, Authentic Happines: Using the New Positive Psychology to
Realize Your Potential, for Lasting fulfilment, New York 2002, pp. 24.
19 Carr, a.g.e., s. 69.
20 Petereson , C., Martin E.P. Seligman, Character Strengths and Virtues: A Handbook
and Classification, Oxford Universty Press, New York 2004.
15
16
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özellikler bağlamında örneklendirilmiştir. Kişilik özellikleri teorisine
göre pozitif veya negatif kişilik özellikleri bilişi ve duygulanımı
etkileyen kalıcı karakteristiklerdir.21 Bundan dolayı sahip olduğumuz
herhangi bir kişilik özelliği bilişimize daha sonrada davranış şeklimize
etki eden bir boyuta sahiptir. Örneğin merhametli kişilik özelliğine
sahip olan bir bireyin toplumda infiale sebep olacak suçlara bulaşma
ihtimali bu özelliğe sahip olmayan bireylere karşı çok düşüktür. Aynı
zamanda bu özelliğe sahip olan bireylerin insan ilişkileri diğerlerine
göre daha uzun soluklu olabilir.
Pozitif psikolojinin ele aldığı kişilik özelliklerinin çoğu aynı
zamanda çoğu inançta bireysel bir erdem olarak beyan edilmiştir.
Nitekim Kur’an da bu özellikleri hem bir erdem hem de Yaratıcının
hoşnut olduğu bir Mümin Kişilik özelliği olarak ayetleri içinde ele
almaktadır. Biz de bu çalışmamızda bir örneklem olarak birkaç
tanesini ele almak niyetindeyiz.
1.2.
İnanç
Erdemler, genelde sahip olunan inanca göre şekil almalarına
rağmen, aslında semavi veya beşeri boyutuna bakılmaksızın bir inanca
ve görüşe sahip olma, bahşedilen beyin nimeti açısında bir erdemdir.
Bu, bireylerin hayatı anlamlandırmaları noktasında önemli bir
varyanttır. Gerçi anlamlandırma olgusunun daha çok herhangi bir
travmatik vakanın, bireylerin inanç ve hedeflerini tehdit ettiği
ortamlarda ortaya çıktığını söyleyen görüşler olmakla beraber22, din
açısında anlamlandırma, kişide meydana gelen ‘derin tefekkür’ halinin
bir sonucudur ve bu da onu inanca yönlendirmektedir. “Hiç
düşünmezler mi göklerin ve yerin hükümranlığını, o muazzam
saltanatı? Düşünmezler mi Allah'ın yarattığı herhangi bir mahlûktaki
ilahî düzenlemeyi? Onu da düşünmezlerse bari ecellerinin yaklaşmış
olabileceği ihtimalini? O halde buna iman etmedikten sonra, daha
hangi söze inanırlar?”.23 Burada, bireylerin derin tefekkürle varlığa
anlam vermeleri gerekliliğine işaret vardır. Bu anlamlandırma kişileri
hem içsel manada tatmin etmeye hem de mantık açısında inanç sahibi
olmaya yönlendirmektedir.
İslam kelamcılarının ‘nizam delili’ dedikleri kâinatın kusursuz
yaratılışı üzerinde düşünmeye sevk eden başka ayetler de vardır ki
bunlar da yine bu amaca yöneliktir: “Hiç üzerlerindeki göğe

Carr, a.g.e., s. 70.
Crystal L. Park, Din ve Anlam, Phoenix, İstanbul 2013, s. 36.
23 A’raf, 7/185.
21
22
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bakmazlar mı? Bakıp da Bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi,
onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi?”.24
Pozitif psikoloji kuramcıları, bireyleri mutlu eden kişilik
özelliklerini sayarken bu özellikler arasında ‘insanın iyi oluşuna etki
eden faktörler’ arasında inancı dile getirmektedirler. Bu manada
inanç, tıpkı sabırlı bir insanın olaylar karşısındaki dayanıklılığı gibi
bireyi olaylar karşısında pozitif davranış sergilemeye yönelten bir
boyuta sahiptir. Bu noktada sorulması gereken temel soru şudur:
Hangi inanç bizi mutlu eder? Nitekim etrafımızda gördüğümüz her
inançlı görünen kişiyi ‘mutlu’ kabul etmemiz gerekecektir ki bu
durum realiteye aykırı görünmektedir.
Psikologlar ve din bilginleri, insana pozitif manada etki eden
iman’ın mahiyeti üzerinde durarak her iman ettim diyen ve dindar
görünen kişinin bu iman ve dindarlığından dolayı bir haz duyduğunu
kabul etmezler. Zira onlara göre dindarlık ve inanç genel manada iki
kısma ayrılır: İçsel dindarlık/inanç ve dışsal dindarlık/inanç. Bu
yaklaşıma göre görüntüde dindar ve inançlı görünen bireylerin ana
amacı seküler dünyaya ait menfaatler olduğu için sürekli bir
tedirginlik içindedir ve bundan dolayı asla istediği düzeyde pozitif iyi
oluşa ulaşamamaktadır. Buna karşın içsel dindarlığa sahip olan
bireylerde amaç dünya metaından çok ahirete ait getirilerdir içsel
dindarlığa sahip bireylerin huzur ve mutluluk durumu bu özelliklere
sahip olmayan bireylere göre daha belirgindir.25
Psikologların bu yaklaşımlarını teyit eden Kur’an, “Öyle
insanlar da vardır ki "Allah'a ve âhiret gününe inandık." derler; Oysa
iman etmemişlerdir”26 şeklinde bu duruma işaret etmektedir. Ayeti,
içerisinde nifak tohumları taşıyan kişilik yapıları noktasında ele alan
İslam Bilginleri, ‘Yüce Allah, kâfirlerin durumunu beyan ettikten
sonra görünüş itibariyle iman ettiklerini söyleyen münafıkları
gündeme getirdi. Bunlar ağızlarıyla-dilleriyle inandık deyip de,
kalpleriyle içtenlikle iman etmemiş olan yamuk ve ikiyüzlü
kimselerdir. İşte bunlar kâfirlerin ya da inkârcı olanların en iğrenç ve
en korkulacak olan tipleridir. Çünkü bunlar kâfirliklerinin yanında bir
de küfürlerine istihzayı, alaycılığı ve inadı karıştıranlardır.
Mü'minlerle eğlenip oyun oynayan kimselerdir’ şeklinde izah
ederler.27
Kaf, 50/6.
Allport G.W., ve Ross, J.M., “Personal, religious orientation and prejudice,”,
Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432-433.
26 Bakara, 2/8.
27 Nesefî, Ebu’l Berekat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud Hafızu’d-Din, Medariku’tTenzil ve Hakaiku’t-Te’vil, (Thk.: Yusuf Ali Bedyuvî), Daru’l Kelimi’t-Tayyib,
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Bunun dışında gerçek/içsel bir dindarlığa sahip olan bireyler
inancın pozitif etkilerini her zaman hissetmişlerdir. Özellikle
Diener’in tespitlerine göre maneviyat sahibi olma kişilerin öznel iyi
oluşlarında pozitif bir etkiye sahiptir. Bu manada maneviyat sahibi
insanların iyilik hal düzeyleri aynı konumda bulunan insanlara karşı
daha yüksektir. Yine Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre, ahiret
inancı, dua etme, dinsel tören gibi herhangi bir dinsellik ritüel veya
inanca sahip olan ve kendilerini dinî bir dairenin içinde sayan
bireylerin mutluluk puanları diğerlerine göre daha yüksek çıkmıştır.
Kültürlerarası etkisinde değişim meydana gelmeyen bu araştırmanın
değişkenlik düzeyi sadece inanılan inancın bazı özgün unsurlarından
ve onların kaygı, suçluluk ve baskı ile kaynaklandığını
yordamaktadırlar.28
Bununla beraber özellikle 1960’larda öznel iyi oluşla alakalı
yapılan bir çalışmaya29 göre mutlu bir birey için genç, sağlıklı, iyi
eğitim almış, dışa dönük, iyimser gibi on beşe yakın özellik içinde
dindarlık ta sayılmıştır.
İnsanın en çok korktuğu kavramlardan biri olan ölüm, pozitif
psikoloji yaklaşımıyla ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede
gelecekle ilgili girişilen bilinçli beklenti ölüm hakkında kaygıyı
azaltıcı bir etki göstermiştir. Bu bağlamda ölümle alakalı düşüncelerin
pozitif veya negatif olmalarına göre insan üzerinde de o doğrultuda
etki ettiği tespit edilmiştir. Ölümü kucaklayarak daha otantik
yaşayabilen insanlar diğerlerine göre kendilerini daha iyi
gerçekleştirmişlerdir. Dini açıdan meseleye yaklaştığımızda, kişilerde
bulunan ahret inancı, ölümün bir yok oluş olmadığı düşüncesi insanlar
üzerinde pozitif bir etki bırakmaktadır ki en büyük etkisi de ölümü
hayatın bir parçası ve doğası olarak algılamalarıdır. Kanaatimize göre
bu inaçlı görünmesine rağman bazı bireylerdeki bu huzursuzluk hali
ve kaygı Kur’an’ın da değinmiş olduğu ihlâslı Mü’min olamama
durumundan kaynaklanmaktadır. İmanın içine tam olarak yer etmediği
bu tip kişiliklerin en büyük kaygısı başta ölüm korkusu ve daha sonra
inancının gereğini yerine getirememenin verdiği psikolojik rahatsızlık
olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşın tam manada iman etmiş
bireylerde hem ahiret inancının verdiği huzur hem de inandığı gibi

Beyrût, 1998; Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerir, Camîu’l Beyan an Tevîli’l Ayi’l
Kur’ân, Müessesetu’r-Risale, Beyrût, 1994; Razî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer
b. Hasan b. Hüseyin Fahreddîn, Mefatihu’l Ğayb, Daru Turasi’l Arabiyye, Beyrût,
1420; Bakara, 2/8
28 Hafferon, vd., a.g.e., s. 86.
29 Wilson, W.R, “Correlatesof Avowed Happiness”, Psychlogical Bulletin, s. 294.
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yaşamanın verdiği haz bireyi iyi pozitif psikoloji bağlamında oluşa
sevk etmektedir.
Bilimsel çalışmalar bireylerde ölüme karşı üç tutum tespit
etmişlerdir. a.) Ölümü yaşamın bir parçası görme yani ölümün doğal
kabulü, b.) bu doğal süreci reddetme, c.) son olarak ölümden sonra
yaşama yani ahiret inancına sahip olarak ölümü bir son olarak
görmeme.30 Bu kabul durumlarının ilkinde hayatı dolu dolu yaşama,
ikincisinde bunalımla hayata son verme ihtimali vardır. Ama son
tutumda ölüm korkusunu yenmemize neden olan inanç hem dünyada
iken belli ahlak ilkelerine göre yaşamamıza neden olur hem de
ölümün bir son olmadığı, aksine asıl vatana bir göç olması düşüncesi
elbetteki kişinin kendini gerçekleştirmesindeki etkisi daha çok olur.
Bu son yaklaşım aynı zamanda Kur’an’ın da genel yaklaşımıdır. Buna
göre ahret inancına sahip bireyler hem dünyada iyi işlerde bulunur
hem de ahrette nimetlere kavuşacaklarına dair ümit içindedirler.
İnançlı olma, özellikle ahret inancına sahip olmanın iyi oluşa etkisi
Kur’an açısından sadece Müslümanlara yarar sağlayan bir durum
değildir. Nitekim ayete göre Hristiyan, Yahûdi ve Sabiîler de inançlı
olmanın huzurundan istifade etmektedirler: “İman edenler, Yahudiler,
Hıristiyanlar, Sabiîler... Her kim Allah'a ve âhiret gününe (gerçekten)
iman eder ve amel-i salih işlerse, elbette onların Rab'leri yanında
mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi
kendilerini üzecek bir şey de yoktur.”31
Kur’an ayetleri, inanç olarak dünyayı geçici bir durak olarak
telakki ettiği için mutluluğu baskın olarak ahirete hasrederek ele alır.
Ama bu, dünyaya ait mutlulukların anlatılmadığı anlamında
gelmemektedir. Kurʼânʼda geçen ifadeler, onun, insanlığın sadece
uhrevi mutluluğunu temin etmek için gönderilmiş bir kitap olmadığını
da açıkça ortaya koymaktadır. Uhrevi mutluluğa götürecek olan
yaşam tarzını öğretirken aynı zamanda içinde yaşanan hayata dair hem
amelî hem de ahlâkî prensipler ortaya koyarak insanın dünya hayatını
nasıl daha mutlu bir şekilde yaşayacağını da göstermektedir. Bu
nedenledir ki Kurʼân, kendisini, ‘gönüllere şifa’ 10/Yunus, 57-58,
‘karanlıkları aydınlatan bir nur‘5/Mâide, 15-16, ‘Allahʼtan gelen bir
rahmet’ 17/İsrâ, 82, ‘bir öğüt ve en doğru yaşam tarzına ileten bir
rehber’ 7/Aʻrâf, 157, olarak tanıtmaktadır. Bu ayetler, ahiret hayatına
ait genel mutluluk ve huzur haline işaret etmekle beraber aynı
zamanda dünya hayatına yönelik huzur ve pozitif duygu durumuna
işaret eder.
30
31

Hafferon, vd., a.g.e., s. 86.
Bakara, 2/62.
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Başka bir ayeti kerimede dünya huzur ve mutluluğunun hatta
dünya güzelliklerinin dua olarak istenmesi de beyan edilmiştir:
“Bazıları da, "Ey bizim (Yüce) Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve
güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver, Ve bizi cehennem
ateşinden koru!" derler.”32 Ayetin tefsirini bir sonraki ayetle yapan
bazı Tefsir Âlimlerine göre Yüce Allah, bireylerin dünyaya ait
güzellikleri istemesini ahirete engel bir amel olarak görmemektedir.
Nitekim sonraki ayette Yüce Allah “İşte bu kimselerin,
kazandıklarından payları vardır” denilerek hem dünya hem de ahiret
isteyene Allah’ın her ikisini de verebileceğini beyan etmektedir.33
Ayeti siyak sibak açılarıyla ele alan Allame Razî ise, bir
önceki ayette (2/200) Hac esnasında insanların sadece dünyaya ait
isteklerde bulunduğunu ama Yüce Allah’ın bundan hoşnut olmadığını
açıklamıştır. Razî’ye göre duanın nasıl yapılması gerektiği sadedinde
olduğumuz ayette açıklanmıştır. Bu ayete göre insanların ahiret
sevabıyla beraber dünyalık metaı istemesi tavsiye edilmektedir.34
Nitekim sonraki ayette, dünya ve ahirete ait mutluluğu beraber
isteyene bunun verileceği belirtilmiştir. Daha sonra bu tür duanın
cevazeti üzerinde de duran Razî, ‘Cenâb-ı Hâk, dua edenlerin iki
kısım olduğunu beyân etmiştir: a) Duaları sadece dünyayı istemeye
yönelik olan kimseler, b) Duaları hem dünyayı, hem âhireti istemeye
yönelik olan kimseler. Bu iki kısmın dışında, duaları sadece âhireti
istemeye yönelik olan bir üçüncü kısım daha vardır. Fakat âlimler bu
şekilde dua etmenin meşru olup olmadığı hususunda ihtilâf
etmişlerdir. Çoğunluk sadece ahiretin istenildiği bir duanın meşru
olmadığı görüşündedirler. Çünkü insanoğlu başkasına muhtaç ve zayıf
olarak yaratılmıştır. O, tek başına dünyanın elemlerine ve âhiretin
meşakkatlerine katlanamaz.35
Kur’an, ilahî bir kitap olarak insanların hayat mutluluğuna
vurgu yaparken iyi olma halini geçici zevk ve eğlenceye bağlamaz.
Çoğu filozofun da öngördüğü bu mutluluk yaklaşımına göre
mutluluktan bir ruh memnunluğu ve iç hoşnutluğundan ibarettir. Bu
ruh memnunluğu geçici bir zevk olarak algılanmamalıdır. Belki bu
mutluluk daha çok devamlı ve tadını fiziki bedenimizden çok
ruhumuza veren bir hazdır.36 Bu, tıpkı muhtaç birine yardım ederken
hissedilen içsel ve derin huzur gibidir.
Bakara, 2/201.
Nesefî, a.g.e., ****
34Razî, a.g.e.,
35Razî, a.g.e., ay.
36Nigel Warburton, Felsefenin Kısa Tarihi, (Çev.: Güçlü Ateşoğlu), Alfa Yay.,
İstanbul 2017, s. 210.
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Tarih boyunca geliştirdikleri kuramlarda zevki ve anlık pozitif
duygu durumları öne çıkaran düşünce adamı çoktur. Bunlar arasında
en meşhuru Jeremy Bentham’dır. Bu filozofa göre mutluluk, bir
olguyu nasıl hissettiğimizle alakalıdır. Buna göre dünyada bize yol
gösterecek iki done vardır, acı ve haz. Öyleyse biz ne kadar acıdan
uzak durup hazza yaklaşırsak o kadar mutlu oluruz. Bu düşünceyi
ahlakın temellendirmesinde de kullanan Bentham’a göre eğer yalan
söylemek bizi daha mutlu edecekse yalan söylemek daha doğru bir
davranıştır. Çünkü bu davranış beraberinde mutluluk gibi bir faydayı
getirir.37 Buna karşı Bentham’ın şakirdi olan John Stuart Mill,
Kur’an’ın da yaklaşımına yakın bir şekilde bedensel hazlar ile ruhsal
hazlar arasındaki durumu bir derecelendirmeye tabi tutar. Buna göre
insanlar farklı boyutlardaki hazlarla karşılaşabilir. Aşağı derece bir
hazzın miktarı çok büyük olsa da üst seviyedeki hazzın yanında ufak
sayılır. Örneğin bir hayvanın ot yerken aldığı haz büyük olsa da asla
zihinsel bir hazla boy ölçüşemezdi.38
Zihinsel bir haz olması bakımından inanç, Kur’an’da deruni
bir değer atfedilerek ele alınmıştır. İnanç yerine ikame edilebilecek
anlık ve fani olan aynı zamanda bireyler üzerinde pozitif bir etkiye
sahip olan dünyalık lezzetleri helal dairesi içinde hoş görür. Ama
Kur’an, aynı zamanda bu gelip geçici zevklerin verdiği hazzı asıl
hazzın yanında oyun ve elem bırakan bir durum olarak beyan eder.
“Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder
ve sakınırsanız Allah size mükâfatınızı verir. Ve sizden mallarınızı
(tamamen sarfetmenizi) istemez.”.39
Dinlerin bu yaklaşımlarını sadece ahreti ilgilendiren şartlara
münhasır kılmak doğru olmasa gerek. Zira bazı Hint ve Uzak Doğu
dinleri hariç genel bütün dinlerin özellikle semavî dinlerin tek amacı
ahret mutluluğu değildir. İman, inanç ve buna bağlı amellerin getirisi
dinî vecibeleri yerine getirme rahatlığıyla beraber aynı zamanda kişiyi
içinde bulunduğu durumla alakalı coşkunluk/akış; gelecekle alakalı
emellerinde ümit ve iyimserlik verebilir. Bu da pozitif psikolojinin
öncelediği bir güçlü kişilik özelliği olarak karşımıza çıkar.
1.3.
Umut
Kur’ân-ı Kerim’de genelde umma anlamında kullanılan bu
kelime, daha çok insanların uğraşıp ulaşamadıkları ama buna rağmen
beklenti içinde oldukları olaylar için kullanılmıştır. Bu genel
Henry Hazlitt, Ahlakın Temelleri, (Çev.: Mehmet Aydın), Liberte yay., İstanbul
2006, s. 22.
38 Warburton, a.g.e., s. 211.
39 Muhammed, 47/36.
37
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anlamıyla beraber Kur’an, değişik ayetlerde değişik kelimelerle umut
olgusuna dikkat çekmekte ve her seferinde de umudun farklı bir
veçhesine ve fonksiyonuna değinmektedir. Bu manada Kur’an,
‘umutlu olma’ kavramına, kişilerde yerleşmesi gereken bir kişilik
özelliği olarak yaklaşır. Yani Kur’an, umutlu olma durumunu genlerle
gelen bir kişilik özelliğinden öte; olmaması durumunda çabayla
kazanılması veya bu duygunun harekete geçirilmesi olarak niteler.
Kur’an ayetleri, umutlu olmayı teşvik eder ve bireylerin en
sıkıntılı zamanlarında bile umutlu olmalarını emreder. “O, (insanlar)
umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her tarafa
yayandır. O, hakiki dosttur, övülmeye lâyık olandır.”40 Bu âyetlere
bakılınca, Allah'ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek
derecede geniş olduğunu41 en açık bir şekilde ortaya koyan ilâhî
müjde42 olarak değerlendirilir. Ayetin dile getirilen ‘O, (insanlar)
umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her tarafa
yayandır’ cümlesi, birey için umutsuzluğun zirve yaptığı anlarda bile
her zaman bir çıkışın olabileceğine dair bir işaret taşır.
Umudun kaybedilmemesi mefhumu, aynı zamanda Pozitif
Psikoloji’nin güçlü kişilik özellikleri bağlamında vurgu yaptığı bir
durumdur. Özellikle yapılan istatistiki araştırmalara göre en zor
zamanlarında bile umudunu diri tutabilen kişilerin sıkıntılı durumlara
karşı mukavemeti daha ilerde olmuştur.
Ye’s/ümitsizlik halini nefsî ve rûhî bir sorun olarak
değerlendiren bilginlere göre bu durum, kişide her şeyin boş
görünmesine, ümit halinin tamamen yok olmasına sebep olan ruhsal
bir hastalıktır.43 Mü'minin böyle bir duruma düşmemesi için Kur’ân,
bütün umut kapılarının açık olduğunu, şirkten başka bütün günahların
bağışlanabileceğini özellikle vurgular. Bu, her ne kadar günah
kavramı bazında ele alınmış olsa da genel anlam sair olaylar
karşısında da bireyin umudunu yitirmemesi gerekliliğine dair tavsiye
içerir. Zira Kur’an bu ayette umudun yitirilmemesi gereken en sıkıntılı
durumu örnek verir ki bu da insanın irtikâp ettiği günahlar dolayısıyla
ahretini kaybetme tehlikesidir. Bunun dışında kalan daha az sıkıntılı
durumlarda umudun yitirtilmemesi gerekliliği de ayetin bir dil sanatı
olarak telmihen işaret ettiği bir mevzudur.
Şura, 42/28.
Karaman, vd., Kur’an Yolu., DİB yay., IV/546.
42İbn Manzûr, Cemalûddin Muhammed b. Mukerrim, Lisanu’l Arab, (I-XV), Daru’l
Fikr, 3. Bsm., Beyrut, 1994.
XI/319.
43 Hayrani Altıntaş, “Psikoloji Sözlüğü Üzerine Deneme”, A.Ü.İ.F Dergisi, 31,
Ankara, 1989, s. 36.
40
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"Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz;
bundan başka (günahları) dilediği kimseler için bağışlar..."44
Kur'ân'da, ye’s/umutsuzluk aynı zamanda kâfirlerin bir
özelliği olarak zikredilmektedir:
"İnsana tarafımızdan bir rahmet tattırıp da sonra bunu
kendisinden çekip alıversek o, ümidini kesen bir adam, bir nankör
olur."45
Bu âyette geçen nankörlük, n-k-r kökünden geldiğinden aynı
zamanda küfür anlamında da kullanılmış ve sahibi ümitsiz46 olarak
nitelendirilmiştir. Zira ümitsizliğin bir küfür eylemi olduğu başka
âyetlerde açık bir şekilde ifade edilmektedir: 'Allah'ın rahmetinden,
sapıklardan başka kim ümit keser?"47
Bir başka ayette Yüce Allah, "Ey inananlar, Allah'ın
kendilerine gazapettiği; kâfirlerin mezarlık halkından umudunu kestiği
gibi âhiretten umudunu kesmiş olan bir topluluk ile dostluk etmeyin."48
Burada da ye’s, âhirette makamı belli olup gerçeklere şahit
olmuş, âhiretin kalıcı nimetlerinden mahrum olup, azabını tatmış ve
artık kurtuluş ümidi kalmamış kimsenin ümitsizliği49 gibi ifade
edilmiş ve bununla da onlardaki umutsuzluğun şiddeti vurgulanmıştır.
Nitekim bu âyette kâfirler âhiretten o kadar ümitsiz olarak
tasvir edilmişler ki, bir ölünün mezardan kalkıp geri gelmesi nasıl
umulmazsa, öylesine umutsuz oldukları ifade edilmiştir. Buna
mukabil Kur’ân âyetleri, ye’s’in bir hastalık, buna mukabil kurtuluşun
da ümit etmekte olduğunu bildirmektedir.
Genel manada, ümitsizliğin zıddı olan durumu ifade eden
reca/umut kavramı, daha çok, istek ve arzu duyulan bir şeye ilişkin
insanın iç dünyasında ortaya çıkan mücadeleyi anlatır. Bu manada
ümit, bir konuda hırslı, istekli ve beklenti içerisinde olmaktır. Bu,
insanın iyiliğine kavuşabileceği50 düşüncesine sahip olması halidir.
Türkçeye, umut, ümit, umulan şey, ummanın verdiği rahatlık,
ummaktan doğan duygu ve güven duygusu gibi anlamlarda kullanılan
reca, ümit beslemek, bir şeyin olabileceğine inanmak veya
Nisa: 4/48
Hûd, 11/9
46 Aydın, a.g.e., s. 162-165.
47Hicr, 15/56.
48Mümtehine, 60/13.
49Ebû’s-Su’ûd, Muhammed b. Muhammed el-İmadî, İrşâdu’l-Aklı’s-Selîm İlâ
Mezâya’l-Kur’âni’l-Kerim, Kahire, ts.
VII/241.
50İbn Manzûr, a.g.e.,VIII/239-240; er-Râgıb el-İsfahanî, el-Müfredât fî Garîbi’lKur’ân, s. 307; Ebü’l-Abbâs ŞihâbüddînAhmed b. Yûsuf b. İbrâhîm (Abdiddâim) elHalebî (ö. 756/1355), Umdetü’l-Huffâz fî TefsîriEşrefi’l-Elfâz, Beyrût, 1993, II/481.
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gerçekleşebileceğini beklemektir.51Reca, aynı zamanda sonunda
kavuşma duygusu olan bir şeyin meydana gelmesini gerekli gören
zandır.52
Psikoloji açısından umut/reca, ‘iyi olma duygusu 'veren ve
kişiyi harekete geçmek için güdüleyen bir özellik, bir hedefi başarmak
konusunda sıfırdan daha büyük bir beklenti, olumlu gelecek
beklentilerinin olumsuz gelecek beklentileri üzerinde hâkim olması’53
şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamalarda kavramın üzerinde
şekillendiği ana mihver, insana sağladığı pozitif ruh hali durumudur.
Bu da kavramın yüklenmiş olduğu ‘insanoğlunun hayatta kalmasını
sağlayan, iyilik halini güçlendiren ve ruh sağlığını destekleyen
süreçlerde aktif olarak rol oynayan’54 boyutuyla alakalıdır.
Ruh sağılığına pozitif etki eden genel kişilik özellikleri aktif
ve görülebilirlikleriyle ön plana çıkarlar. Bu manada dışa vurumu
gerçekleşmeyen herhangi bir haslet veya kişiliğe ait güçlü yönün
olumlu duygulanım üzerindeki etkisi tartışmaya açıktır. Buna karşın
insan hayatında aktif bir görünürlüğe ve kullanıma sahip olan hasletler
kişiyi daha çok ayakta kalmaya etki etmektedir. Örneğin içsel
duyguları yönüyle insancıl olan bir bireyin bu hasletinden pozitif
geridönüt alması ancak bunu aktif olarak uygulamasıyla mümkündür.
Aksine kişiyi sosyalleştirip seven-sevilen bir konuma getirebilecek
böyle bir hasletin kişinin olumlu duygulanımı ve uzun vadede iyi
oluşu üzerindeki etkisi görülmeyecektir.
Yukarıdaki örnekte tavzih edildiği yaklaşımla umut olgusuna
yaklaşan İslam âlimleri umut duygusunu aktiflikten uzak ve pasif bir
bekleyiş olarak yorumlamamış. Gazali umudu/reca’yı, insanın gücü
yettiğince ibadetlerini yerine getirdikten sonra Allah’tan ümit
kesmemesi olarak tarif etmektedir. Ona göre daima ümit içinde olmak
gereklidir. Ümit duygusu olan insanın Allah’ın yasaklarından uzak
durması gerekmektedir. Hem günah işleyip hem de ümit dolu olmak

MEB, Örnekleriyle Türkçe Sözlük, İstanbul, 2000, IV/2975-2975-3011; Türkçe
Sözlük, TDK, Ankara, 1998, II/2282-2308.
52 Abdurrahman Kasapoğlu, “Kur’ân’da Ümit-İman İlişkisi”, Tasavvuf Dergisi, VIII,
2007, s. 156.
53 Frank J. (1968): "The Role of Hopein Psychotherapy" International Journal of
Psychiatry' ,5, 5, 383.395; Snyder, C. R. (1995). Conceptualizing,
measuringandnurturinghope. Journal of Counseling& Development, 73, 355-360;
54 Sinem Tarhan, Hasan Bacanlı, “Sürekli Umut Ölçeği’ninTürkçe’ye Uyarlanması:
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, The Journal of Happiness&Well-Being, 2015,
3(1), 1-14.
51
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ahlakî açıdan doğru görülmez.55 Allah’ın merhameti de ancak
sakınarak rahmetini umanlara olacaktır: “Benim merhametim her şeyi
kuşatmıştır. Onu sakınıp zekât verenler, âyetlerimize inananlar için
göstereceğim.”56
Bununla beraber ümit ismi ancak içinde tereddüt olan şeye
verilir. Zira kesin olan bir şeye bu isim verilmez. Çünkü malum olan
şey umulmaz. Güneşin doğuş zamanında güneşin ‘doğuşunu ümit
ediyorum’, batış zamanında da ‘batışını ümit ediyorum’ denilmez.
Çünkü doğuş ve batış kesindir.57
Bu nedenle ümit, ancak gerçekleşmesi için kulun ihtiyarına
giren bütün sebepleri hazırlanmış, geriye sadece kulun ihtiyarı altına
girmeyen sebepler kalmış olan bir isteğin gelmesini beklemeye denir
ki, artık onun gerçekleşmesi engellerin bertaraf edilmesinden sonra
Allah’ın bir lütfudur. Hakiki bir ümit, ölünceye kadar mağfiret
sebeplerini tamamlamaya, imanın gereklerini yapıp, o yolda devama
bir saiktir.58 Kur’ân’da da ümitli olmanın ancak gerekli sebepleri
yerine getirdikten sonra kayda değer bir anlamı olacağına dikkat
çekilmektedir: “Ancak iman edenler, Allah yolunda hicret ve cihatta
bulunanlar Allah’ın rahmetini ümit(yercûne) ederler.”59
Buna göre ümitli olmak hak edilecek bir duygudur. Allah’ın
kitabını okumak, namazı dosdoğru kılmak ve kendisine verilenlerden
yardımda bulunmak güzel şeyler umabilmek60 için gerekçelerdir.
Çünkü Allah Teâla günahkâr kavmin tevbe etmesi için rahmetini
azabına aşkın şeklinde murad buyurmuştur.61 Ümit ettiği şeyin
gereklerini yapmayan insanın istekleri ise boş bir temenniden başka
bir şey değildir.
Dikkat edilirse Pozitif Psikoloji kuramcalırının umut
duygusuna yaklaşımları Gazali’nin asırlar önceki yaklaşımından
fazlaca fark göstermemektedir. Nitekim Snyder ve arkadaşlarına göre
umut iki yaklaşımla ele alınmalıdır. Birincisi ‘hedefi elde etme isteği
ve hedefi elde edebilmek için bireyin kendisinde güç ve istek
hissetmesi’ ikinci boyutta ise ‘hedefi elde etmede yollar ve araçlar
55Hüccetü’l-İslâm

Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed
el-Gazzâlî et-Tûsî (ö.505/1111), Zübdet’ül-İhya, (Thk.: Muhammed Cemaleddin elKasımî-Çev.: Ali Özek), İstanbul, 1973, s. 161.
56Â’raf, 7/156.
57Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ elBegavî (ö. 516/1122), İhyau’t-TurasMealimu’t-Tenzîl fi Tefsiri’l Kur’an,
(Thk.:Abdurrezzak el-Mehdî), Beyrût, 1420, II/238; Gazâlî, İhya, V/525.
58 Gazali, a.g.e.,V / 5 2 5 .
59 Bakara, 2/218.
60Fâtır, 35/29.
61A’râf, 7/156.
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bulabilme becerisidir.’62 Burada Snyder ile Gazali’nin kesiştiği nokta
umma pozisyonunda olan bireyin pasif bir bekleyiş sergilememsi
gereğidir.
Umut içinde bulunmayı sadece içsel bir duygu olarak ele
almayan Kur’an, özellikle Yusuf Suresinde bu durumu kıssanın
diyalogları arasına serpiştirmektedir. Nitekim Hz. Yakub Hz. Yusuf’u
aramak için diğer çocuklarını gönderirken onlara şöyle söylemektedir:
“Oğullarım, gidin de Yusuf ve kardeşinden bir haber getirin ve
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan
başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez."63 Burada Hz. Yakub hem
diğer çocuklarına umutlu olmayı tavsiye etmekte hem de umut
etmekle beraber onları Hz. Yusuf’u aramaya göndermektedir.
Umut, hedeflere ulaşmada sadece bir yolun var olabileceğini
düşünmeden değişik yol ve yöntemleri de kullanmayı öngörür. Bu
manda umutta eylemlilik durumu beraberinde değişik hamlelerle
hedefe gitmeyi de öğretir. Bu, umudun aynı zamanda ulaşılabilir ve
önemli amaçlar için mücadele etmenin enerjisi64 olduğunu da ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla umut düzeyi yüksek olan insanların
ulaşabilecekleri hedefleri belli bir plan dâhilinde ve amaçlarına uygun
olarak ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Nitekim bu tür bireyler
amaçları alt amaçlara bölerek gerçekleştirmeye çalışırlar.65
Bu çalışma azminin geriye ket vurmadan yürütülmesi için
hedeflerin gerçekçi olma şartı vardır. Çünkü geri bildirimlerin
olumsuz olduğu durumlarda bireylerdeki gayret azalır.66 Bunu içindir
ki Kur’an, insanların güç yetiremeyecekleri işlerin altına girmekten
Allah’a sığınmayı tavsiye etmektedir.67 Dolayısıyla altından
kalkılmayan işler, bireylerde zamanla özgüveni zedeler. Bunun
sonucunda bireyler, hem maddi hem de manevi anlamda pozitif duygu
durumlarını kaybedebilirler.
Gerçekçi olmayan hedeflerin insanı umutsuzluğa götürmesi,
Pozitif Psikolojinin kurucusu kabul edilen Martin Seligman’ın da
değindiği ‘öğrenilmiş çaresizlik’ sendromuna benzemektedir. Nitekim
bu yaklaşıma göre organizma bazı davranışlar sergileyerek ilerleme
kaydetmek istemektedir. Lakin gerçekçi olmayan hedefler veya
62Snyder

C. R., Harris, C., Anderson J.R. et. al. (1991) ''TheWillandtheWays:
DevelopmenandValidation of an IndividualDifferencesMeasure of Hope" Journal of
PersonaltyandSocialPsychology 60, 4, 70-585.
63 Yusuf, 12/87.
64Hafferon vd.,a.g.e., s. 108.
65Hafferon vd., a.e., a.y.
66 Tarhan, Değerler Psikolojisi ve İnsan, Timaş yay., İstanbul 2016.
67 Bakara, 2/286.
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engellenen durumlar karşısında organizma ‘asla başaramayacağına’
kendini inandırmaya başlar ki bu da umutsuzluğun zirve yaptığı
zamanlardır.
Umutsuzluk ve buna bağlı gelişen depresif ruh halleri Kur’an
açısından üstesinden gelinebilecek zorlu yük konumundadırlar.
Kur’an’ın bu tür bilişsel seviyedeki duygu durum bozukluklarına ilk
müdahalesi, o duyguyu bilişsel anlamda beyne kerih göstermek
şeklindedir. Nitekim Kur’an, inançlı bir gönlün maruz kaldığı bu
umutsuzluk hastalığını bünyeye ‘uzaklaşılması gereken bir haram’68
olarak tanıtmaktadır. Bundan sonraki süreç artık aktif mücadeleyi
gerektirir bir tarza bürünür.
Klinik deney ve görüşmelerde tespit edilen bazı vakalar
umutsuzluğun ciddi bir intihar isteğinin belirmesinde en önemli etken
olduğunu ortaya koymuştur. Umutsuzluk böyle durumlarda bireyi
kendine çeken ve kaçışı imkânsız bir girdaba dönüşmektedir.69 Bu
girdaptan çıkışın reçetesi olarak psikologlarca ileri sürülen ana
argüman yine ilk etapta bilişsel manada iknadır ki bu da genel de
‘intiharın sorunlara çözüm olmadığı’ tezi üzerine kuruludur. Bu
bilişsel müdahale az önce değindiğimiz Kur’an’ın bilişsel
yaklaşımıyla aynı paraleldedir ki Kur’an müktesebatına göre de
intihar, beraberinde dünyadaki sıkıntılardan daha çok sıkıntı doğurur
ki o da intiharın uhrevi cezasıdır.
Son tahlilde umutsuzluk sadmesine karşı umut aşılama hem
psikolojinin hem de dinin kesişim noktasında yer alır. Ama
umutsuzluğa karşı umut çalışması bilimsel ve modern manada Pozitif
Psikoterapi adı altında Pozitif psikolojinin ilgi alanında yer
almaktadır. Kur’an ile Pozitif Psikolojinin buradaki ortak noktası
müdahalenin bilişsel manada olduğu düşüncesi zikredilebilir.
En sıkıntılı zamanları en hasarsız geçiren bireylerin güçlü
kişilik özelliklerin biri olan umutlu olma aynı zamanda Kitab-ı
Mukaddes’in de ayetleri arasında yer almaktadır. En dikkat çeken
somut örneğini İncil’deki Hz. Eyyüb kıssasında70 gördüğümüz bu
durum, istenilen ve kazanılması gerekli olan bir özellik olarak dualar
arasında da zikredilmiştir. Sana umut bağlayan hiç kimse utanca
düşmez; Nedensiz hainlik edenler utanır. Ya Rab, yollarını bana öğret
yönlerini bildir. Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; çünkü
beni kurtaran Tanrı sensin.”71
68Yusuf,

12/87.
David Burns, İyi Hissetmek, s. 372.
70 İncil, Eyüp, 17/1-16.
71Mezmurlar, 25/3-4-5.
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Kur’an’ın umutsuzluğu inkâr ile eş tutarak yermesi gibi Kitabı Mukades de umudun ancak öldüğünde bitebilecek bir duygu
olduğuna vurgu yapar. “…kişi öldüğünde umutları yok olur, güvendiği
güç de biter”.72
1.4.
Dua
Arapça bir kelime olan ‘dua’ lügatte, çağırmak, seslenmek,
yalvarıp yakararak Allah'tan hayır istemek, ibadet etmek, tapınmak,
özendirmek, yönlendirmek, aracı olmak, da'vet, yardım istemek,
Allah'a yönelmek, Allah'a yakarılan söz, isim ve isim koyma 73
anlamlarına gelir.
Birey psikolojisi açısından dua, ‘bireyin kainatta tek
olmadığının farkına varması ve yüce bir varlığa yani bir Kadir-i
Mutlaka yönelerek varlığından sarsılmaz bir güven duygusu alması’74
şeklinde özetlenebilir.
Pozitif Psikoloji açısından dua, hayata anlam katma, gelecekle
ilgili iyimserlik, umut, sevinç, huşu, sevecenlik ve aşkınlık gibi
duyguların yaşanmasında etkin75 bir ritüeldir. Aynı duygu durumlarını
ortaya çıkaran ana etmen inanç olmakla beraber dua, içten olması ve
daha çok çaresiz durumlarda ortaya çıkması yönüyle gösterişten daha
uzaktır. Dua, bireyle bireyin inandığı varlık arasında bir bağ
oluşturması yönüyle sair ibadetlere karşı ehemmiyeti büyüktür. Çünkü
bu ibadet yer ve mekâna bakılmaksızın icra edilebilen bir veçheye
sahiptir. Ayrıca yapılması herhangi ek bir ritüel ve şekle bağlı
olmaksızın tamamen fıtridir. Ani korku ve sıkıntı durumlarında en
inatçı inançsızların dahi icraya yeltendiği bir yöne sahip olan dua,
sessiz, içten, riyasız, bireyle tanrı arasında en kestirme ve en içten
iletişimin adıdır.
Duanın bu boyutu psikologların dikkatinden kaçmamış; dua,
birey psikolojisine etkisi yönüyle incelenmiştir. Özellikle gençler
üzerinde yapılan anket çalışmalarında ergenlerin %96’sının dua
etmenin onların psikolojilerine olumlu etki ettiğini ifade etmişlerdir.
Bunun yanı sıra bilişsel gelişimi eşit olan bireyler üzerinde yapılan
araştırmalarda, karakter ve ahlakilik değerlerin ara sıra dua eden
bireylerde bile hiç dua etmeyen bireylere oranla daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Bu bağlamda dua, bireyde zihinsel, manevi güçlerin
İncil, Süleyman, 11/7.
Manzur, a.g.e., XIV/257; İsfahanî, a.g.e., s. 244; Ebu Muhammed Abdullah b.
Müslim bin Kuteybe, Edebu'l-Katib, Beyrût 1985, s. 546-581; Asım Efendi, Kamus
Tercümesi, Matbaa-i Osmaniye, 1305, III/81; Yazır, a.g.e., IV/2968.
74 Nevzat Tarhan, İnanç Psikolojisi, Timaş yay., İstanbul 2014, s. 101.
75Carr, Pozitif Psikoloji., s. 35-36.
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daha iyi kullanılıp ümit ve inancın canlanmasına, stres ve kaygıların
yatışmasına, kişiliğin bütünleşmesine yardımcı olan bir etkiye
sahiptir.76
Dr. C. Byrd Randolph, Kaliforniya Üniversitesi Tıp bölümü
ve San Francisco Genel Tıp Merkezinde görevli araştırmacı. Bu
araştırmacı ‘dua’nın hastalara etkisi’ çerçeveli bir araştırması
konumuzla alakası yönüyle ilginç sonuçlar içermektedir. Çalışması
boyunca genel bir hastanenin kardiyoloji ünitesindeki hastaları ve
duacıları organize ederek şu iki sorunun cevabını aramış: 1- JudeoChristıyan bir Tanrıya dua hastaların medical şartlarını etkileyecek
mi? 2-Eğer mevcutsa, bu etki nasıl tanımlanabilir? Çalışmaya Ağustos
1982 ve Mayıs 1983 tarihleri arasında giriş yapan 393 hasta dâhil
edilmiş. Hastalardan 57 si şahsi nedenler ve dini inançları gereği
muvafakatname imzalamayı reddederek çalışmanın dışında kalmış.
Hastalara çalışmanın mahiyeti tümüyle anlatılmış. Dua alacak ve
almayacak olan hastalar yine random usulüyle belirlenmiş. Hastalar,
yardımcı sağlık personeli ve bizzat Dr. Randolph çalışma boyunca
tarafsız kalmışlar. Peşin hüküm veya tarafgirliği önlemek için hastalar
da birbiriyle temas etmemiş. Dua ediciler günlük yaşamda aktif dini
hayata sahip olanlardan seçilmiş. Hastaların her biri tesadüfi bir
şekilde 3-7 duacıya verilmiş. Hastane haricindeki duacılara hastanın
adı, teşhisi, genel durumu ve süre boyunca şartlardaki değişimler
iletilmiş. Duacılar hasta taburcu olana kadar duaya devam etmişler.
Sonuç olarak çalışmanın başlamasından sonra analiz edilen olaylar
dua edilen gruptakilerin daha az konjestiv kalp bozukluğu yaşadıklar,
müdahalelere daha az gereksinim duydukları, antibiyotik tedavisinin
daha az uygulandığı, daha az pnömoni vakasına rastlandığı, daha az
intube edildikleri ve oksijen verildiği görülmüştür. Rakamlara
bakıldığında dua edilen hastaların her bakımdan daha iyi bir tablo
gösterdikleri tespit edilmiş.77
Bu durum, dua’nın metafizik etkisi noktasında ilginçtir.
Pozitif Psikoloji açısından dua, insanın temel psikolojik istekleri
arasında yer almaktadır. Bu anlamda Spritüel (manevi) ihtiyaçlar,
psikoloji alanında çalışan bilim insanlarınca ele alınan ihtiyaçlardan
bir tanesidir. Kapsamında derin düşünme, meditasyon, dua etme,
ibadetler, ruhsal odaklanma, yaşamda bir anlam ve amaç bulma gibi
konuları barındırır.78
Mustafa Koç, “Din Psikolojisi Açısından Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet
Psikolojisinin Gelişimi”, EKEV Akademi, Yıl: 9 Sayı: 25.
77http://www.sahife.net/?&Bid=241393, Erişim tarihi: 09.04.17.
78http://www.tayfundogan.net/2016/10/28/insan-ne-ister-psikolojik-ihtiyaclar, erişim
tarihi: 09.04.17.
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Kur’an, Yüce Yaratıcının yarattığı kullarına bir mesajı ve
dünya ahret mutluluğu için bir rehber olması dolayısıyla insanların
hem maddi hem de manevi açıdan rehberidir. Bu anlamda Kur’an,
tavsiye ettiği emirleri arasına serpiştirdiği bazı ibadet şekilleri ve
ritüeller aynı zamanda psikolojik bir etkiye de sahiptir. Çoğu zaman
bilimsel tespitlerden sonra farkındalık yaşadığımız bu ibadetler
bidayetten beri bireyler üzerindeki pozitif etkilerini devam
edegelmişlerdir.
Kur’an birçok ayetinde dua ve dua’nın gerekliğinden
bahseder. Ama psikoloji bilimi açısından en dikkat çeken ayetler daha
çok ‘gizli ve içten’ dua etmeye çağıran ayetlerdir. Buna bir örnek
olarak Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Rabbinize için için
yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten O,
haddi aşanları hiç sevmez.”79
Ayeti duanın adabı ve bu adaptaki hikmeti çerçevesinde ele
alan Seyyid Kutub, ‘Bu ayette, salih bir nefis, ona en uygun gelecek
bir dua ve yakarış haline yöneltiliyor. Bağırıp, çağırarak değil, gizli,
içten ve biçare bir şekilde! Gizli ve içtenlikli yakarış, Allah'ın
yüceliğine en lâyık ve kul ile mevlası arasında irtibatı sağlamada en
uygun durumdur’ şeklinde yorumlamaktadır. Yine müfessire göre
duadaki bu sessiz yöntem Allah'ın yüceliğine ve yakınlığına ilişkin
inançlı bir duygudur. Bu duyguyu, burada Kur'an yöntemi
desteklemekte ve dua esnasında alınması gereken tavır olarak ilân
etmektedir. İşte, Allah'ın yüceliğinin tam anlamıyla bilincine varan
kişi, duasında bağırıp çağırmaktan hayâ eder. Allah'a yakın olduğunun
gerçekten şuuruna varan kişi, böyle bağırıp çağırmaya bir gerekçe
bulamayacaktır.80
Pozitif Psikolojinin yaklaşımıyla dua dinî bir ritüel olması
hasebiyle bireylerin iyi oluşları üzerinde pozitif bir etkiye sahip ve
ileriye ait umut duygularına olumlu etki yapıyorken 81 İslam
Bilginlerine göre de dua kul ile yaratıcı arasında bir gizli ve hikmetli
yol olması itibariyle bireylere azim ve olaylara karşısında mukavemet
kazandırır. Öyleki Yüce Allah bireylerde bu mukavemetin
kaybolmaması için kendisiyle mülaki olmak isteyen kulları için
sürekli ‘hazır’ olduğunu belirtmektedir. “Kullarım Ben'i senden
soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin
duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve Bana

Araf, 7/55.
Kutub, Fi Zilali’l Kur’an, III,1298.
81Hefferon vd.,a.g.e., s. 60.
79

80Seyyid

245

246 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selâmete
ersinler.”82
Başka bir ayette Kur’an, duanın insanın içsel tereddütlerine
karşı yine duayı dolayısıyla Yüce yaratıcıyla mülaki olmayı tavsiye
etmektedir. “Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa,
hemen Allah'a sığın! Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi
bilir.”83
Kitab-ı Mukaddeste özelliklere peygamberlere ait birçok dua
bulunmaktadır. Zor ve sıkıntılı zamanlarda yapılan bu dualar,
inananlar açısından örnek dua şekilleri ve edepleri mesabesindedir.
Nitekim Hz. Eyyüb, Hz. Süleyman ve diğer peygamberlerin duaları,
inanan ehl-i kitaba bu anlamda somut birer örnek teşkil etmektedir.
“Halkın, düşmanlarına karşı gösterdiğin yoldan savaşa giderken
sana, seçtiğin bu kente ve adına yaptırdığım bu tapınağa
yönelip dua ederse, dualarına, yakarışlarına göklerden kulak ver ve
onları kurtar. göklerden, oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına
kulak ver, onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını
bağışla. Şimdi, ey Tanrım, bizi gör ve burada edilen duaya kulak
ver.”84
Sıkıntı ve sarsıcı durumlarda duanın gücüne vurgu yapan bazı
ayetler de vardır ki bu ayetler dua etme ve isteme yetisine sahip olan
bireylerin bu sıkıntı zamanlarında dua ile kurtulabileceklerine işaret
edilmektedir.
“Sana
seslenince
yanıtla
beni,
Ey Adil Tanrım! Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde, lütfet bana,
kulak ver duama.” “Esenlik içinde yatar uyurum, çünkü yalnız sen, ya
Rab, Güvenlik içinde tutarsın beni.”85
Genel felsefesi İyi düşününce, iyi konuşma ve iyi yapma
üzerine kurulu olan Mazdeizme göre dua, dar zamanlarda kurtulmanın
en sağlam yoludur. Bu inanca göre iyi düşünce, iiyi hareket ve iyi
söyleme kavuşmak için Tanrıya yalvarmak gerek. Ki insan ancak bu
dua sayesinde huzura erebilir.86 Kişinin muvazenesini kaybetmesi
durumunda da dua yapmayı salık veren bu kitap tabilerine şöyle
seslenmektedir: “…kurbanla, duayla, kefaret ve şükretmeyle teskin ol
huzuru yakala…”87

Bakara, 2/186.
Araf, 7/200.
84Kitab-ı Mukaddes, Tarihler, 2/32-40.
85Kitab-ı Mukaddes, Mezmurlar, 4/1,2,8.
86Awesta, Yasna, 44/1.
87Awesta, Heft Amahraspand Yaşt, 1/5.
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1.5.
Şükür/Minnettarlık
Arapçada ş-k-r/ شكرkökünden gelen bu kelime, nimeti
zikretme, yapılan iyiliğin makbule geçtiğini dile getirme, iyiliği
yapanı övme, nankör olmama, nimetin kıymetini bilme88 anlamlarında
kullanılır. Genel itibariyle iyiliği anıp sahibini övmek, iyiliğe karşı söz
ve davranışlarla minnettarlık göstermek, iyiliğe iyilikle karşılık
vermek89 anlamlarında da kullanılmaktadır.
Pozitif Psikoloji açısından şükür, daha çok sıkıntılı durumlar
ve olaylar karşısında bir başa çıkma aracı veya yöntemi olarak
değerlendirilmektedir. Bu noktada şükrün bir başa çıkma aracı olarak
telakki edilmesi tamamen bilişsel bir süreci kapsamaktadır.90 İçsel
olarak kişinin kendisini sahip oldukları noktasında şanslı görmesi ve
kendisinden daha kötü durumda olanlarla kıyas yaparak minnettarlık
duyması bireyin iyi oluşuna olumlu etki edebilmektedir.91
Dindarlık ve maneviyatın ruh ve beden sağlığına etkileri
günümüze kadar hep araştırıla gelmiştir. Yapılan araştırmaların dinin
ve dine bağlı ritüellerin etkisini pozitif anlamda yordadığı tespit
edilmiştir. Bu kapsamda hayatlarında sıkıntılı olaylarla karşılaşan
insanlar için yüzyıllardır dinin salık verdiği kaynaklarla ayakta
kalmaya çalışmışlardır.92
Bu genel düşünceye karşı çıkan Freud’a göre din, tehlikeli ve
kontrol altına alınamaz güçlerle dolu dünyada çocuğun hissettiği
çaresizlik hissinden kaynaklanmaktadır.93İnsan beyninin kaotik
ortamlarda yeni bir yol bulma yeteneğinin olduğu bilinen bir gerçektir.
Ama tanrı’nın varlığı gerçeği, Freud’un zannettiği gibi aklın bir çıkış
denemesinden ileri gelmemektedir. Zira akıl aynı zamanda fıtrî olana
karşı meyil içindedir ki bu durumda aklın korku faktörüne karşı Tanrı
fikrini geliştirdiğinden çok, ifsad edilmediğinde aklın normal olanı
bulma yeteneğinin olduğu fikrini öne çıkarır. Öyleki son dönemlerde
yapılan bilimsel çalışmalar dinin doğasının bir savunma
mekanizmasından öte olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle
bireylerde anlam oluşturma, başa çıkma, kaygı giderme, kutsal olanın
ardına düşme gibi. Bunların bize verdiği asıl mesaj da aslında dinin
İbn Manzûr, a.g.e., VI/92.
el-Kamusu’lMuhît, ‘şkr’ mad.; Uludağ, a.g.e., s.460; Ateş, a.g.e, s.309.
90 Ali Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür Ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi”, Din
Bilimleri Akademik araştırma Dergisi, c.12, s. 2., İstanbul.
91Carr, a.g.e., s. 90.
92Kenneth I. Pargament vd., Başa Çıkmanın Dinî Boyutu, (Çev.: Çiğdem damla
Balaban), Din ve Maneviyat Psikolojisi (Derleyen: Raymond F. Paloutzian-Crystal L.
Park), Phoenix yay., Ankara 2013, s. 378.
93 Sigmund Freud, Bir Yanılsamanın Geleceği, Uygarlık, Din ve Toplum içinde, (çev.:
Selçuk Budak), Öteki Yay., Ankara 1995, s. 175–237.
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gücünün bir kısmı çok çeşitli ihtiyaçlara yetme yeteneğinden ileri
geldiğini ortaya koymaktadır.94
Dinin başa çıkma noktasında geliştirdiği yeteneklerden biri de
hiç şüphesiz şükür olgusudur. Kur’an şükür konusuna her şeyden önce
kul açısından bir imtihan olarak yaklaşmaktadır. “Ama nezdinde,
kitaptan ilim olan bir zat da:"Ben, sen gözünü açıp kapamadan onu
getirebilirim" der demez, Süleyman, Kraliçenin tahtının yanıbaşında
durduğunu görünce: "Bu, Rabbimin lütuflarındandır. Bu şükür mü
edeceğim, yoksa nankörlerden mi olacağım? diye beni sınamak
içindir. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük
eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstağnidir, şükrüne
ihtiyacı yoktur, ihsan ve keremi boldur."95
Bu ayette yapılan yorumlar ve bazı hadisler ortaya
koymaktadır ki Yüce Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir.
Nitekim Mevdûdî, ‘Allah (c.c.), kimsenin şükrüne ve hamdine muhtaç
değildir. Ulûhiyeti, bir kimsenin nankörlüğü ya da şükran
duygusundan yoksunluğu yüzünden ne bir damla eksilir, ne de bir
damla artar. O, bizatihi kendi öz gücüyle her şeye hükmedendir. O'nun
hâkimiyeti, yaratıkların O'nu tanımasına veya inkâr etmesine bağlı
değildir’96 demektedir. Aynı husus Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın
dilinden de ifade edilmiştir: "Siz ve yeryüzünde bulunanlar hep
nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah mustağnîdir, (sizin şükrünüze
muhtaç değildir, O zatında) övülmüştür."97
Burada dikkat çeken husus, şükür, verdiği yarar itibariyle
bizatihi bireye yöneliktir. Şükrün Yüce Allah açısından istiğna edilen
bir konumda olması, yararının bireye yönelik olduğunu ortaya
koymaktadır ki bu durumda verilen nimetleri hatırlama veya daha
beterinden sakındırdığı için Yaratıcıya teşekkür etme bireyi içsel
huzura kavuşturmaktadır.
İbrahim, 14/8 ayetinden bir önceki ayet de şükür yoluyla kul
ile Yaratıcı arasında meydana gelen iletişim ve bağa işaret etmektedir.
“Ve düşünün ki: Rabbiniz şöyle ilan buyurdu: "Eğer şükrederseniz,
Ben nimetlerimi daha da artırırım…"98 Razî, şükrü eda şeklinin
sadece dil ile olmayacağına işaret ederek ayetten kastedilmek isteneni
şöyle dile getirir. ‘Şükür, iman ve salih amelle olur. Yani; -Eğer iman
edip salih amellerde bulunursanız, nimetinize nimet katarım. Yok,

94Kenneth

I. Pargament vd.,a.g.e., s. 380.
27/40.
96Taberî, a.g.e., ; Mevdûdî, Tefhim, IV, 210.
97 İbrahim, 14/8.
98 İbrahim, 14/7.
95Neml,
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eğer nankörlük yaparsanız ve iman etmez, salih amellerde bulunmazsanız, iyi bilin ki azabım çok şiddetlidir’.99
Kur’an’ın genel yaklaşımına bakıldığında anlaşılmaktadır ki
Kur’an, bu kabil kavramlara pasif bir tavır sergilenerek
yaklaşılmasından yana değildir. Kur’an’ın getirdiği sistemin aksiyon
ve hareket kabiliyetini önceleyen bir din olduğu gerçeğini göz önünde
bulundurduğumuzda bu kavramların sadece dil ile ikrar edilen bir
seviyede ele alınması sığ bir yaklaşım olarak kalmaktadır. Nitekim
Kur’an’ın genelinde geçen şükür ile alakalı ayetler şükrün sadece bir
dil vecibesi olduğu düşüncesini nakz etmektedir. Bununla alakalı
olarak Yüce Allah Ali İmran Suresinde şöyle bulunmaktadır.
“Gerçekten, sizler birkaç biçare iken, Bedir'de Allah size yardım
etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş
olasınız!”100
Müfessirlerin bu ayet muvacehesinde şükür kavramına
yaklaşımları şükrün sadece dil ile yapılmasından ibaret olmadığı
şeklindedir. Nitekim bu ayet sadedinde varid olan genel yorumlar
‘Müminlerin Bedir savaşında ortaya koydukları itaat, sebat ve
Allahtan sakınma bir nevi fiilî şükür’101 olarak yorumlanmıştır. Bu
durum şükrün aynı zamanda bilişsel manada bireyin Yüce Allah’a
minnet duyması anlamına da gelmektedir. Çünkü iç huzur her ne
kadar yapılan fiili davranışlar sayesinde edinilebilen bir durum olsa da
şükrün tam olarak eda edilmesi, bireyin kendisini içsel olarak şükre
ikna etmesine ve bundan tatmin olmasına bağlıdır.
Pozitif Psikoloji yaklaşımı ve son dönem klinik psikolojik
yaklaşımlar da bunu destekler mahiyettedir. Öyleki mutluluğun en
belirgin içsel etkeni zengin-fakir, sosyal mertebe, erkek-dişi veya
herhangi bir ırka mensup olma durumları fark etmeksizin daha çok
duyulan şükür/minnettarlıkla ilgili görülmüştür.102 Nitekim şükür
üzerinde yapılan tanımlamalar şükür ile sevinci bir arada zikreden bir
bağlama sahiptir. Yani şükür, ister dille ister fiilî olsun, şükreden
kişiye içsel huzur ve sevinç kazandırabilir.103
Şükür, modern psikolojinin ilk dönemlerinde bireylerin iç
dünyalarına yönelik bir duygu olarak ele alınmasına rağmen şükür,
daha sonra bireyde var olan ve bireyde ‘şükre meylin varlığına’ delalet

99Razî,

Mefatihu’l Ğayb, V,521.
Ali İmran, 3/123.
101 Zuhaylî, Tefsir, II, 311.
102 Martin Seligman, Gerçek Mutluluk, (Çev.: S. K. Akbaş) HYB. Yay., Ankara 2002.
103Gülüşan Göcen, Şükür, Pozitif Psikolojiden Din Psikolojisine Köprü, Dem yay.,
İstanbul 2014, s. 32-33.
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eden bir güçlü kişilik özelliği olarak beyan edilmiştir.104 Bu manada
şükreden bireye yararı bakımından çift yönlüdür. Çünkü şükür, iyilik
yapılan açısından iyiliğin sebebi olma duygusu; iyiliği yapan
açısından da yapılan iyiliğin yapılan kişiye değer bir davranış
olduğunu ortaya koyar.105
Şükrün sadece bir duygu olarak ele alınmasının verdiği
anlamsızlık onun varoluşsal, dinî ve ahlakî olarak temellendirilmesiyle
aşılmaya çalışılmıştır.106 Buna karşın yapılan çalışmalar şükür
olgusunun kişiliğin güçlü bir özelliği olarak bireyleri daha üretken,
daha mutlu, enerjik, bilgili ve özgüven sahibi yaptığı ortaya
konulmuştur.107
1.6.
Sabır
Arapça ‘ر-ب-ص/s-b-r’ kökünden gelen bu kelime, dayanma,
dayanıklılık, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme,
elem ve belalara karşı şikâyeti terk etme 108 manalarına gelir. Bununla
beraber kök itibariyle sabır, darda tutmak, engellemek, hapsetmek,
sızlanmamak, kendini acındırmamak, birisinden öç almak, birine kefil
olmak, toplamak, eklemek, şiddetli olmak109 Gibi anlamlarda
kullanılmaktadır.
Istılah olarak daha ziyade kulun, başına gelen musibetlerden
dolayı Allah'tan başka kimseye şikâyetçi olmadan, sızlanmadan,
yakınmadan ve kendine acındırmadan, karşılaştığı sıkıntı ve belaların
verdiği üzüntüyü sadece Allah'a arzetmesi ve sadece O'nun inâyetini
istemesi110 olarak tanımlanmıştır.
Sabır konusundaki algı ‘kişinin şikâyetçi olmadan halini
Allah’a arz etmesi veya bir şey yapmadan beklemesi’ gibi bir yanlış
bina üzerine kurulmuş olmasına rağmen sabır meselesine İslam
Aimlerinin yaklaşımı daha farklıdır. Tanımlar doğası gereği ‘efradını
camî’ ve ağyarını mani’ olması hasebiyle detayların anlatıldığı
platform değildir. Bundan dolayı sabır konusunda yapılan tefsirî
Göcen, a.g.e., s. 34.
R.A., Mutluluğun Anahtarı: Şükretmek, (çev.: Neslihan Kül), İstanbul
2009, s. 15.
106Göcen, a.g.e., s. 36.
107 Göcen, a.g.e., ay.
108 Uludağ Süleyman, Tasavvuf Tarihi Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1991, s.408.
109Cevherî, İsmâil b. Hammâd, es-Sıhâh: Tâcü’l-Luga ve Sıhâhu’l-Arabiyye, (nşr.
AhmedAbdülgafûrAttâr), Beyrut: Dârü’l-İlm, 1979, II, 706; İbnManzûr, Cemâlüddin
Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-‘Arab, (nşr. Ali Şîrî), Beyrut 1992, IV, 438;
Zebîdî, Muhammed Murtazâ, Tâcü’l-ArûsminCevâhiri’l-Kâmûs, Beyrut 1306, III,
324–325.
110 et-Tûsî, a.g.e., s. 48.
104

105Emanos
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tanımlarda değinilenler kısa tanıtım niteliğindedir. Bundan dolayı
sabırla alakalı yapılan tanımlamalarda sabrın bize bakan bazı tarafları
ilk etapta sezinlenmeyebilir.
İslam Bilginlerine göre sabır, başa gelen herhangi bir müsibet
veya olay karşısında halinden razı olarak kabullenme olmakla birlikte;
hiçbir şey yapmayarak bekleme şeklinde bir razı oluş değildir. Aksine
sabır, içinde bulunulan durum karşısında ortalığı velveleye vermeden
ortamın gerektirdiği şekilde çözüm yollarına başvurmaktır.
Dolayısıyla sabır beraberinde pasif davranışı değil; aksiyonu ve gereği
gibi davranmayı getirir.111
Psikologlar tarafından daha çok olaylar ve sıkıntılar karşısında
sızlanmadan, şikâyet etmeden katlanabilmek ve tahammül
gösterebilmek olarak tanımlanan sabır, zorluklar karşısında gamsızlık,
vurdumduymazlık ve pasif bir bekleme olarak ele alınmamıştır.
Vurdumduymazlık; duygusuzluk, tükenmişlik, bir çeşit yenilgiyi
kabul etmektir veya tembelliktir.112 Sabır ise kişinin, içten gelen bir
şeyle (sabırla) ne olursa olsun davasından vazgeçmemesini sağlayan
kararlılıktır. Ruhen belâlar ve acılar karşısında itidâli muhafaza ve her
türlü zorluğun orta yerinde kişinin davasının bayraktarlığını yapmakta
sebat etmesidir.113
Râzi’ye göre sabır, bedene güç şeyleri yüklemek ve bunlara
katlanmak anlamına gelen bedenî sabr ve nefsi şehvet gereği arzu
duyulan şeylerden alıkoymakla gerçekleşen manevî sabır olmak üzere
iki kısma ayrılır. Ona göre manevî sabır, cinsî arzulara karşı olursa
iffet, bir musibete karşı olursa sabır, bolluk içinde yaşamaya karşı
olursa zühd, savaşın sıkıntılarına karşı olursa şecaat, öfke ve kızgınlığı
bastırma hususunda olursa hilm, sır saklama konusunda olursa kitmânı nefs, malın ve servetin azlığına karşı olursa kanaat, zenginlik
hususunda olursa kendine hâkim olma gibi değişik isimler alır.114
Razî’nin ayet üzerinde yaptığı bu yorum aslında sabırdan
anlaşılması gereken mananın ne olduğu konusunda bilgi vermektedir
ki bu da her durumun gerektirdiği bir sabır vardır ve bu sabır da belli
bir aksiyonun göstergesidir. Buna göre her biri ayrı bir kişilik özelliği
ve erdem olan iffet, zühd, hilm, kanaat, şecaat gibi özelliklerin aslında

a.g.e., IX,434.
Nevzat Tarhan, “Stres ve Sabır”, Kur’an mesajı İlmî araştırmalar Dergisi, V,
1998, s. 46; Mebrure Doğan, Sabır Psikolojisi, Çamlıca Yay., İstanbul 2016, s. 19.
113Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, (Çev.: Süleyman Ateş),
İstanbul,ts., 147.
114 Râzî, a.g.e., IV, 86.
111Elmalılı,
112
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rahatlıkta ve darlıkta, keder, tasa ve daha başka durumlarda getirilen
sabrın aksiyon durumunun dışa vurumu gibidir.
Sabırsızlığı güçlü kişilik özelliklerine engel olan bir bir özellik
olarak değerlendiren psikologlar bu ruh haletinin insanların
mutsuzluğuna etki eden yönüne dikkat çekmektedirler.115 Nitekim
1970’lerde Stanford üniversitesinde profesör olan Walter Mischel
ünlü Marshmallow deneyinde çocukları odasına çağırarak onlara
süslenmiş ve yenmeye hazır bir tabak marshmallow gösterir. Bu
marshmallowu yiyebileceklerini ya da eğer biraz beklerlerse bundan
bir yerine iki tane yiyebileceklerini söyler. Bu deneyin sonunda
çocukların %30’u bu doyumu erteleyemeyip sabredememişlerdir.
Yıllar sonra aynı denek grubuyla iletişime geçen Profesör Mischel,
artık birer delikanlı olan bu denekler arasında cazibeli bir şeye karşı
gösterdikleri direnç ile hayattaki başarıları arasında bir ilişki tespit etti.
Özellikle marshmallowa karşı fazla dirnç gösteremeyen çocuklarda
sonraki hayatlarında artmış davranış bozuklukları, düşük akademik
başarı ve sosyal ilişkilerde problemler gözlemiştir.116
Kur’an, sabrın bireye kazandırdığı veya kazandıracağı
yararlardan bahsettiği gibi bazı ayetlerde de sabrın sevap ve aksiyon
olarak değerine değinirken sabır ile cihadı aynı değerde ele
almaktadır. Bu manda Kur’an adeta bireyleri sabır eğitimine tabi
tutarak bu sabrın bireyin hayatlarındaki başarılarına etkisini
vurgulamaktadır. “Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır
gösterenleri ortaya çıkarmadan, kolayca cennete girivereceğinizi mi
zannettiniz?”117 Nesefi, ‘cihad edenler’ ile ‘sabredenler’ kelimelerinin
birbirleriyle atfedilerek gelmiş olmalarına vurgu yaparak aralarındaki
müsavata dikkat çeker. Bu bağlamda Nesefî, ayete ‘siz
savaşmadığınız, sabretmediğiniz müddetçe…’ tefsirini yapar.118
Dolayısıyla Cennete gitme durumunda olacak iki unsurdan biri olan
‘sabredecek olanlar’ ‘cihad edenlerle’ aynı seviyede zikredilmişlerdir.
Bu da Kur’an açısından sabrın değerini ortaya koymaktadır.
Sabrın dayanma gücüne etkisini de ele alan Kur’an, “Câlût ve
askerleriyle savaşa tutuştuklarında: Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla
doldur; bize direnme gücü ver; kâfir kavme karşı bize yardım et,
dediler.”119
Görülüyor ki, bu şekilde ortaya konulan sabır, kişinin inandığı
değerler uğruna mücadele ederken karşılaştığı engeller karşısında,
Tarhan, a.g.m., s. 45.
a.g.e., s. 156.
117 Ali İmran, 3/142.
118Nesefî, a.g.e., III/142.
119 Bakara, 2/250.
115

116Hafferon,
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ruhen çöküntüye uğramasını engelleyen bir hal olmakta ve kişiyi
dinamizme sevk etmektedir. Bilhassa kişinin, düşmanın bitmek
bilmeyen taarruzları karşısında gerçek inançta sebat etmek yolundaki
bükülmez kararlılığını ifade etmektedir.120
Sonuç
Kur’an, diğer münzel kitaplar gibi hem bir hidayet rehberi
hem de insanlara iki cihan mutluluğunun yolunu göstermek için
gönderilmiş bir kitaptır. Son kitap olması hasebiyle evrensel mesajlar
içerdiği gibi aynı zamanda insanların genel iç huzuru ve mutluluğu
için her zaman ve asırda kullanılabilecek davranış şekilleri ve evrensel
değerler getirmiştir. Bu değerler bazen çalışma hayatıyla alakalı
olabileceği gibi bazen toplumsal hayat bazen de bireysel hayatla ilgili
olabilmektedir. Hepsindeki ortak nokta değerin kazandırdığı ahlakî ve
psikososyal yarardır.
Son dönemlerde psikolojinin bir alt disiplini veya yardımcısı
olarak ortaya çıkan Pozitif Psikoloji kuramı, kişilerin ruhsal
sorunlarından çok onların pozitif değerleriyle ilgilenmekte ve bu
arenada bu değerleri geliştirerek adeta onları ruhsal rahatsızlıklar
öncesi oluşabilecek travma ve psikolojik rahatsızlıklardan korumaya
çalışmaktadır. Öncelediği değerler ve sunduğu öneriler bağlamında
Kur’an’la yolları kesişen bu bilim adeta Kur’an’ın asırlar öncesinde
ele aldığı bazı toplumsal ve bireysel hasletleri, bireylerin ruhsal
hastalıklara yakalanmamalarına yarayan bir koruyucu kişilik özelliği
olarak sunmaktadır. Bu manada merhametli olma, şükretme, sabırlı
olma, inançlı olma ve inancının gereği gibi yaşama bu hasletlerden bir
örneklem olarak sunulabilir.
Bu çalışma, Kur’an’da bazı değerleri Pozitif Psikoloji
yaklaşımıyla ele alarak hem bu bilimin kuramcıları hem de Kur’an
yorumcularının bakışçısıyla incelemeye çalışmıştır. Bunun sonucunda
Kur’an’ın emrettiği veya tavsiye ettiği bazı davranış şekillerinin
bilimsel karşılığının da olduğu vurgusunu yapmaya çalışmıştır.
Nitekim Kur’an sadece bir bilim, tarih, hukuk kitabı olarak
tanımlanamaz. Ama sair ilimlerle alakalı izler taşır ve bu ilimlerle
alakalı kilometre taşları bırakır. Bu çalışma, Kur’an’ın Pozitif
Psikoloji ile bazı kesişim noktalarına işaret etmeye çalışmaktadır.

Önal, “Kur’an’da Îmânî Ve Ahlâkî Bir Tavır Olarak Sabır”, C.Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi XII/2 - 2008, 439-466.
120Recep
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Öz

Çalışma, Van ilinde henüz etkinliğini sürdüren Arvasi tarikatında
kadının rolünü belirleyen dini kaidelerin işlevini ve bu kaidelerin toplumsal
cinsiyet açısından çok eşliliğe bakış açılarını yansıtmakla birlikte, kadının
tarikatta ve bölgede sosyal statüsünü belirlemek amaçlıdır. Arvasi tarikatında
çokeşlilik eskisine oranla büyük çözülmelere rağmen, bölgede iktidar elde
etmedeki konumlarını hala önemli oranda korumaktadır. Diğer bir ifadeyle,
çok eşliliğin normalize ettirilmesinin temelinde din ve güç mücadelesi önemli
bir motivasyondur. Dolayısıyla bölgede gündelik yaşam pratiklerinin
belirlenmesinde önemli bir belirleyici olan kadının analizi, bu dini yapının
daha iyi anlaşılmasını da mümkün kılmaktadır. Çalışmanın temel konusu,
Arvas tarihi gelişimini ele almakla birlikte ağırlıklı olarak performans
çalışmasına yönelmiştir. Van’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesinin, Doğanyayla
(Arvasi) köyü, Van (Gevaş) ve Van şehir merkezinde yaşayan Arvas
tarikatındaki kadınlarla görüşmeler sonucunda, Arvas geleneğinde kadının
konumu ve çok eşlilik sorunsalı irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arvasî tarikatı, çokeşlilik, kadın, toplumsal
cinsiyet, sosyal statü.

Abstract

The study aims at identifying the social status of women within the
cult and in the region, as much as reflecting the function of religious
principles that determine the role of women within Arvasi cult, which is still
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acti and point of view of these principles in terms of social gender. Despite
great disintegration compared to the past, polygamy in Arvasi cult still retains
its position in a significant proportion in achieving power throughout the
region. In other words, religion and struggle for power are important
motivations on the basis of normalizing polygamy. Therefore, analysis of
women, who constitute an important determining power for determining
practices of daily life in the region, makes it possible to understand this
religious structure better. Primary subject of the study intends mainly to
performance study as well as dwelling on the development of the Arvas
history. As a result of interviews with women from Arvasi cult residing in
Bahçesaray (Müküs) District of Van, Doğanyayla (Arvasi) Village, Van
(Gevaş) and the city center of Van, status of women in Arvasi tradition, and
the problem of polygamy are addressed.
Keywords: Arvasi cult, polygamy, woman, social gender, social
status.

Giriş
Arvas kelimesi, bazı kaynaklarda yüce dağ anlamını taşırken,
bazı Kürt Arvasların açıklamalarına göre, Kürtçe, Ervas “yani yokuş
yukarı” anlamı taşımaktadır. Yine bazı rivayetlere göre Arvas
kelimesi Bağdat’dan gelen seyidlerin, Bağdat’daki mahalle adı olduğu
için bu isim köye verilmiştir. Şeyh Kasım-i Bağdadî, Bağdat’da doğup
büyümüş bu ailenin en büyük ecdatlarıdır. Hülagu’nun katliamı
sırasında Bağdat’dan Anadolu’ya göç etmişlerdir. O dönem
Bahçesaray Hakkari Beyliğine bağlıdır. Şeyh Kasım-i Bağdadî,
Hakkari Şeyhi İbrahim hanın kızı ile evlenerek (evlenmeleri
hususunda da önemli menkıbeler vardır), buraya bağlı Arvasi köyüne
yerleşmiştir. Arvasilerin şehirden uzak bir yer seçmeleri ve orda
yaşamak istemelerinin en önemli nedeni, kaostan uzak dini âdâb ve
erkânını ve İslâm kısaslarını yerine getirmek istemelerinden ve dini
bu bölgede daha rahat yayacaklarına dair düşünceden
kaynaklanmaktadır. Çocuklarının böyle bir ortamda daha iyi bir dini
eğitim alacaklarını ve soylarını böyle daha rahat devam ettireceklerini
düşünmüşlerdir. Zaman içerisinde, çocukları arasında çok iyi alimler
ve fikir adamları yetişmiştir. Cumhuriyet dönemine kadar medrese
eğitimleri Avrupa tarzı her türlü din, ilim ve fen dersleri verirken,
Cumhuriyetle birlikte, tekke zaviyelerin kapatılmasıyla medrese
eğitimi sekteye uğramıştır.
Daha sonra, söylenenlere göre Rusların köyü işgaliyle, dünyanın
ikinci en büyük el yazması kitapların bulunduğu kütüphane
yağmalanmıştır (tahmini üç bine yakın dini kitap olduğundan söz
ediliyor). Başka bir rivayete göre kütüphaneyi Ermeniler yakmıştır.
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Arvasiler, Hz. Muhammed soyundan geldiklerini ve dini kaidelerini,
sosyal yaşantılarını bu doğrultuda sürdürdüklerini görüşmelerimiz
esnasında belirtmişlerdir. Çok küçük yaştan itibaren masallarla değil,
evliya menkıbeleriyle büyüyen çocuklar, ilk sosyal öğrenmelerini bu
ritüel zemininde gerçekleştirmişlerdir. Yaşantılarında bağlı
bulundukları tarikatın belirlemiş olduğu kuralların dışında herhangi
bir etkinlik gerçekleştirmeyi düşünmeyen (erkek çocuklar satranç
oynamayı çok iyi biliyor, hatta her masada hala el işi satranç takımları
bulunuyor), bütün zamanını bulunduğu bölgede geçiren ve üretici
konumda olmayan bu tarikata göre; fazla mal sahibi olmak insanı
kaosa ve kötülüğe iteceğinden, coğrafik konumun elverdiği şartlar
doğrultusunda
tarlada
ekinlerini
ekmişler,
hayvancılıkla
uğraşmışlardır. Günümüzde dahi bu durumun değişmediği, özellikle
zor olmasına rağmen tarlalarında makina kullanmayıp, hala tarlalarını
öküzlerle sürdükleri, tarikatın katı muhafazakarlığının bir belirtisi
olarak hayatı biçimlendiriyor.
Türkiye’nin günümüzdeki sosyal, siyasi ve kültürel yaşayışında büyük
etkilerini sürdürmekte olan mezhepler, tarikatlar bunlara bağlı farklı
inanç sistemleri olumlu/olumsuz tüm insanları etkileyecek büyük bir
güce sahip konumunu korumaya devam ediyor.
Ünlü Fransız düşünür Andre Malraux, “Yirmibirinci asır spiritüalist
(maneviyatçı) bir asır olacaktır, yahut var olmayacaktır” diyerek,
insanlığın yeni bir din ve kutsallık çağının eşiğinde olduğunu ileri
sürmüştür. Yaşadığımız olaylar ve incelemelerimiz Malraux’yu haklı
çıkarmaktadır. XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında
insanlık pozitivizme ve rasyonalizme (akılcılık) fazla güvenmiş;
dinlerin miadını doldurduğunu ileri sürerek, gelecek asrın dininin
“ilimcilik” olduğu tasavvuruyla, geleceğin bu perspektifte
şekilleneceğini düşünmüştür. Son elli yılın olayları bu vehimleri
yıkmış; insanlık, barışı ve selameti yine geleneksel manevi
kurumlarda, dinde, maneviyatta aramaya yönelmiştir (wordpress.com).
Bilhassa İslam dünyasında, güçlü bir tekrar dine ve maneviyata dönüş
hareketi görülmektedir. Bu İslami Rönesans’ın yeniden dini kurallara
dönüş dalgaları, batı ülkelerinde bile hissedilmektedir. Örneğin
dünyaca ünlü bir Roger Garaudy, bir Maurice Bejart, bir Cat Stevens
ve onbinlerce seçkin kişi, kamuoyunun şaşkın bakışları karşısında,
dünya görüşü ve inanç sistemi olarak İslam’ı seçtiklerini ilan
etmişlerdir.
Günümüzde toplumsal ve sosyal etkinliği ve işlevi geçmişe nazaran
daha güçlü bir şekilde süren birkaç tarikat arasında en önemlisi
Nakşibendîlik tarikatıdır.
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Tam anlamıyla Sünni bir tarikat oluşu, şeriata bağlılığı, şeyh ile
müritleri ve bağlıları arasındaki sağlam, disiplinli ilişkisi, toplumdaki
sosyal, kültürel ve politik harekete ilgi duyarak, tarikat prensipleri
doğrultusunda derhal tavır alışı ve olayı yorumlayışı, bu tarikatı
popüler yapmıştır. İslamiyet’i günlük olaylardan soyutlamayan,
hayatın bütün dinamiklerine cevaplar veren bir müessese olarak gören
genç Müslüman gruplar arasında da bu kararlılığı nedeniyle büyük ilgi
görmektedir (Arvas 2007: 142).
Bütün dünyada, bir dine, maneviyata, mistizme yöneliş hareketi vardır.
Kavramlar açıklanacak olursa, en yalın biçimde şöyle açıklanabilir:
Din: Kelime anlamı olarak âdet, yol, kanun, itaat, teslimiyet, ibadet,
hüküm, hesap...gibi anlamlara gelmekle birlikte, o; asıl anlamını
insanın tecrübe alanına girdikten sonra kazanır (Kayıklık 2011: 34).
Hristiyan Batı dünyası ile İslam dünyasında din kavramları aynı
değildir. İslam bilginlerine göre din “Allah tarafından vaaz edilmiş
olan ve bağlılıklarını dünya ve ahirette kurtuluş ve mutluluğa giden
ilahi bir kanundur”. Batı’da ise din, daha dar bir anlam taşır. Latince
“ligare, religare”(bağlanmak) kökünden gelen “religion”(din), Tanrı
ile kul arasındaki bağ manasındadır. Hristiyanlıkta din ve devlet
ayrımı olduğu halde İslam doktrininde din, devlet, dünya, manevi,
dünyevi kavramlarının hepsi bu tanrısal kanun potası içinde eriyip
bütünleşmişlerdir. Hristiyan batı dünyasında laikleşme nispeten kolay
gerçekleşmesine rağmen, İslam dünyasındaki laikleşmenin çok sancılı
geçmesinin başlıca sebebi, bu iki ayrı kültür ve uygarlık dünyasındaki
din kavramları arasında önemli farklar bulunmasıdır. Bizde din denildi
mi, ardından şeriat, ümmet, millet, mezhep, tarikat, tasavvuf gibi
kavramlar akla gelmektedir.
Şeriat: Peygamberlerin getirdikleri ve insanlara tebliğ ettikleri
hakikatlerin dış görünüşünü belirleyen çerçevedir. O, peygamberin
hayatında somutlaşarak insanın anlayacağı şekilde ortaya konulur
(Öztürk 1989: 442). Şeriatın bu hükümleri, doğrudan doğruya dini
alanda, ibadetle ilgili kurallar ile, İslami dünya görüşünün hukuka,
ekonomiye, devlet idaresine, ticarete vb. ait dünyevi kaideler olarak
iki ana bölüme ayrılır. Bundan da anlaşılacağı üzere abdestle, namazla,
oruçla ilgili din hükümleri şeriatın bir parçası olduğu gibi, İslam’ın
devlet idaresiyle ilgili hükümleri de yine şeriatın bir bölümüdür.
Ümmet: Batı’daki millet kavramından daha geniş olarak ümmet
kavramı, islami dünya görüşünde ve İslam’ın Peygamberinin manevi
şahsiyeti etrafında birleşmiş Müslüman toplumunun adıdır (Güner
2016: 8). Bu itibarla dil, din, ırk, renk, iklim ve sınır tanımayan
evrensel bir kavramdır.

The Journal of Social Sciences Institute

263

Hatta İslam’a göre bütün insanlık Hazreti Peygamber’in ümmeti
durumundadır. Müslüman olanlara “ümmeti icabet”(çağrıya olumlu
cevap vermiş olanlar); gayrimüslimlere ise “ümmeti davet”(çağrılanlar)
denir.
Millet: İslam kültürü çerçevesinde bu kavramın anlamı da Batı’dakine
uymaz. İslam’da din ve millet aynı şeydir (Güner 2016: 8). Bu
yüzdendir ki Müslümanlar din kardeşlerini toprağa verirken
“Bismillah ala milleti Resulullah” Tanrı adıyla, Peygamberin milleti
üzerine...” derler. Türk toplumunda, batılı anlamda millet kavramının
girişi XIX. yy’ın ikinci yarısından sonradır.
Mezhep: Diğer büyük dinlerde olduğu gibi İslam’da da kuruluşunu
takip eden asırlarda bir takım olumlu-olumsuz görüş ayrılıkları,
çeşitlilikler ve hatta bazı sapmalar olmuştur. Kelam alimlerinin
üzerinde önemle durdukları bir hadiste, “Ümmetim benden sonra 73
fırkaya ayrılacaktır. Bunların biri müstesna, diğerleri cehennemliktir.
Kurtulacak olanlar benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir”
buyurulmaktadır (Güner 2016: 8). Gerçekten İslam dünyasında, birçok
mezhep ve fırka türemiştir. Din bilginleri mezhep kelimesini olumlu
manada, fırkayı ise sapık cereyanlar için kullanmışlardır. Birbirlerini
sapıklıkla suçlamayan ve esasta bir ve beraber olan Müslümanlara
“ehlisünnet vel’ cemaat” mensupları denir. Bunlar inanç hükümlerinde
“Eş’ari”ve“Maturidî” diye iki kola ayrılırlar. Aralarındaki görüş
ayrılıkları tamamen ayrıntıya ait bir takım ince meselelerdir.
Uygulamaya ait hükümlerde ise sayısızca mezhep arasından ulemanın
ittifakıyla dört “hak” (amel) mezheb kabul görmüştür. Bunlar:
Hanefîlik, Malikîlik, Şafiîlik ve Hanbelîliktir. Bunlar da “usul’de (ana
ve temel hükümlerde) bir ve beraberdir.
Tarikat: Arapça’daki “tarik” (yol) kelimesinin çoğulu olup “yollar”
anlamına gelir. Hakikati yaşamak için takip edilen yol, bir anlamda
insanın kişilik özelliklerine uygun yaşayış tarzını belirlemesi demektir
(Kayıklık 2011: 43). Bir tasavvuf terimi olarak bu kavram “Allah’a
ulaşma gayesini güdenlerin izledikleri özel tarz, yol, metot, hareket
biçimi” demektir (Güner 2016: 9). Müslümanlıkta tarikat ve şeriat
birbirinden ayrı, birbirinden zıt anlamda düşünülemez. Dinin zahirî
(dıştan görünen) hükümlerinin tümünü oluşturan şeriat, insanlığa hitap
eden ana yol, geniş caddedir. Bunun içinde, çeşitli kişilerin,
cemaatlerin mizaç, zevk ve tabiatlarına uygun olarak izledikleri daha
küçük ve alt yollara da tarikat denir. Bu açıdan bakıldığında şeriat ile
tarikat arasında bir zıtlık değil, bir uyum olduğu anlaşılacaktır. Şeriat
esastır, tarikat onun içinde yeni bir boyuttur. Bütün Sünnî din
bilginleri tasavvufun ve tarikatların şeriata aykırı olamayacağını,
böyle oldukları takdirde meşruiyetlerini yitireceklerini belirtmişlerdir.
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Tasavvuf: İslam’ın bir hayat sistemi, bir dünya görüşü olarak insan
tarafından bütün varlığını vererek yaşanması olayıdır. İnsanı yaşamın
kaynağına, huzura götürmek için insanın içinde saklı bulunan ve onu
mutluluğa taşıyacak olan kabiliyeti geliştirir (Deikmen 2008, aktaran:
Kayıklık 2011: 75). Bu itibarla İslami terminolojide tasavvuf ile ahlak
kelimeleri bir bakıma eş anlamdadır. Tasavvuf, gaye olarak insanı
olgunlaştırmayı ve Yaradan’ına manen yaklaştırmayı öngörür.
Tarikatler: Tarikatlerin manevi kaynağı “tasavvuf”tur. Tasavvuf
Allah’a duyulan aşkla, islamiyet’in dünyevi ve uhrevi disiplinleri
arasında denge kurmak, bunu sistemleştirmektir. İslam’da tasavvufun
Hz. Ali ile başladığı ve ona bu misyonu Hz. Peygamber’in verdiği
kabul edilir. Annamarie Schimmel, kitabında, ”Tasavvuf Yolunun
Temelleri” başlığı altında konuyu şöyle özetliyor: “Hangi din geleneği
olursa olsun, mistikler, Allah’a uzanan mertebeleri “yol” imgesiyle
canlandırmaya çalışmışlardır. Hristiyanlıktaki “via purgativa, via
comtemplativa ve via illuminata” üçlü ayrımı bir bakıma İslam’daki
“şeriat, tarikat ve hakikat” ayrımına benzer. Türkiye’de ise bu durum,
kısaca şöyle açıklanır:
Şeriat; seninki senin, benimki benim.
Tarikat; seninki senin, benimki de senin.
Marifet; ne benimki diye bir şey var, ne seninki diye. Bundan da
anlaşılacağı üzere, şeriat insanın sözlerini, tarikat işlerini ve hakikat
ise iç yaşayışlarını ifade etmek için kullanılmıştır ( Schimmel 2004:
aktaran, Kayıklık 2011: 44).
Tarikat ve Tasavvuf: İslam tarihinde tarikatler XII. XIV. yüzyıllarda
ilk işaretlerini vermişlerdir. İslamiyet’in esasa ait bazı meselelerinin
herkesçe kabulü ve her geçen yüzyıl içinde milyonlarca insana ve
çeşitli ülkelere yayılması sırasında ortaya bazı tereddütler çıkmıştır.
İşte bunlara cevap verilme zorunluluğu mezhep ve itikadi ekollerin
doğumunu öne almıştır. Dinin bütünlüğü, yani temel konularda tüm
Müslümanların aynı şekilde düşünüp ibadet etmesi olayı elbette çok
önemliydi. Aksi takdirde bu süratli yayılma disipline edilemezdi.
Tasavvuf ise; her yeni Müslümanın bu dini, Allah’la kendisi arasında
yorumlaması olayıydı.
Tarikatlerin “İslamiyet’ten icazet almaları” için de bazı önemli
meselelerin birkaç yüzyıl, din adamları ve alimler arasında tartışılması
lazımdı. Hz. Peygamber bir hadisinde “Ümmetim arasındaki ayrılıklar
(fikir ayrılıkları) rahmettir” buyuruyordu. O, İslam ümmetinin 73
fırkaya ayrılacağını da belirtiyordu. Necmeddin el Kübra (XII.
yüzyılın sonu ve XII.yüzyılın başı) ”Usulü Aşere” adlı eserinde
“Allah’a ulaşan yollar yaratıkların nefisleri sayısıncadır” derken bile o
yolların aslında tek olduğunu vurgulamaktadır.
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Tarikatların Sosyal İşlevleri: Tarikatlar sosyal birer müessese olarak
kuruluşlarından günümüze kadar çeşitli alanlarda, fonksiyon
göstermişlerdir. Şartlar gerektirdiğinde bulundukları toplumun sosyal,
ekonomik ve kültürel birikimine katkıda bulunmuşlardır. Tarikatların
kuruluş şartları veya kurucularının dünya görüşü ve dinin
uygulanmasındaki yorumuna göre, bazı konularda diğerlerinden
ayrılan belirli özellikler göstermişler, bazen de bu özellikleriyle
anılmışlardır. Arvasi tarikatı, bir tarikatın sahip olması gereken tüm
özellikleri gösteren, derin bir yapıya sahiptir. Tanımlardan yola
çıkarak belirtebiliriz ki; tüm kapalılıklarına rağmen, kapısını çalan
kim olursa olsun, evini, sofrasını ve kalbini o insana açan, o kişiye
kardeşi gibi davranan bir insan topluluğu olarak yaşamlarını
sürdürmektedirler. Çalışma, Arvasi tarikatını ele aldığından
Nakşibendilikle ilgili önemli bazı noktaları vurgulamak gerekmektedir.
Nakşibendîlik: Esseyid Abdülhakim Arvasî’nin Necip Fazıl Kısakürek
tarafından sadeleştirilerek yayınlanan “Rabıtai Şerife” adlı eserinde
Nakşîlik şöyle anlatılıyor: “Bil ki Nakşîlik tarikatı hiç bir fazlalık ve
eksiklik kabul etmeksizin Peygamber sahabilerinin yoludur...” Bu
tarikat, iç temizliğinin gizli mücadelesine bağlanarak ruhaniyetten aks
ve için için olduruş suretiyle feyz alma yolu olarak belirtilmektedir.
Tam anlamıyla Sünni bir tarikat oluşu, şeriata bağlılığı, şeyh ile
müritleri ve bağlıları arasındaki sağlam, disiplinli bağı, toplumdaki
sosyal, kültürel ve politik her harekete ilgi duyarak tarikat prensipleri
doğrultusunda derhal tavır alışı ve olayı yorumlaması, bu tarikatı çok
popüler yapmıştır. Tarikat, dini hayatı kontrolleri altında tutan
çevrelerde büyük etkinlik kazanmıştır. Örneğin; Arvasi tarikatının
yerleştiği tüm coğrafyalarda bu baskın gücün etkinliği kendini
hissettirmektedir.
Abdülhakim Arvasî ve Arvasî Tarikatı Tarihçesi: Seyyid Abdülhakim
Arvasî, Türkiye’de, son yarım asrın dinî hareketleri ve tartışmalarında
ismi sık sık geçen, pek çok sanat, edebiyat ve fikir adamı üzerinde
etkili olmuş bir din ve tasavvuf büyüğüdür. 1865’de Van’ın güneyinde
Arvas köyünde doğmuştur. Atalarının Bağdat’dan Van’a göç ettiği,
yüzyıllarda Arvas köyünde oturdukları ve köydeki Kadîri dergahında
babadan oğula çevreye telkin ve tesirde bulundukları belirtilmektedir.
Abdülhakim Arvasi kendisine intisap edenlerin belirttiğine göre,
doğduğu gece evlerine Kadîri tarikatının kurucusu Abdülkadir
Geylanî’nin 12.göbekten torunu Seyyid Abdülhakim Efendi konuk
olduğu için babası oğluna onun ismini vermiştir (Günümüzde Van’da
Kadirilik ve Nakşibendilik tarikatı sohbet ortamları birlikte
gerçekleşir).
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Abdülhakim Arvasî genç yaşlarında, çağın sosyal ve fen bilimlerini
öğrenmek, dini konularda kendini yetiştirmek gayesiyle Irak ve
Suriye’de dolaşmış, daha sonra köyüne dönmüştür.
Köyünde yaptırdığı medresede çevrenin gençlerine din bilgileri
öğretmiş,” İran’dan gelecek her çeşit siyasi ve dini akımlara karşı
Müslüman halkı uyarmıştır. 20 yıl kadar süren bu çalışmalardan sonra
Ermeni ve Rus işgali üzerine Arvasî ailesi köylerini terk ederek
İstanbul’a gitmişlerdir.
Abdülhakim Arvasî, İstanbul’a gelip ailesinden sağ kalanlarla birlikte
Eyüp Sultan civarında kendilerine hükümetçe ayrılan Yazılı
Medrese’ye yerleşmiştir. O yıllarda Eyüp’de bulunan Kaşgarî
dergâhında tarikat şeyhliği görevini sürdürürken, vaizlik, imamlık
yapmış, talebe yetiştirmeye devam etmiştir (Arvas görüşme: 2016).
O dönemlerde Necip Fazıl Kısakürek de tesadüfen bir vapur
seyahatinde Abdülhakim Arvasî ile ilgili önemli bilgiler öğrenmiş ve
kendisini çok merak etmiştir. Necil Fazıl hakkında
şöyle
bahsedilmektedir: “Cumhuriyet tarihinin İslamî uyanış hayatında
önemli yeri olan şair ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek’in (105-1983)
hayatının en büyük noktası, Nakşibendî Şeyhi Seyyid Abdülhakim
Arvasî’yle tanışması ve onun nazarına gelmesidir. Bundan önceki
hayatında Necip Fazıl, tamamen batıya dönük, derbeder, bohem
tabiatlı bir kimsedir. Dönemin tüm sanat ve edebiyat adamlarıyla
arkadaşlık yapmaktadır. 1934 yılında günlerden bir gün kendisine,
Eyüp taraflarında Murad Beharî dergâhında bir şeyh olduğu, bu zatın
gerçekten büyük bir mistik şahsiyete sahip bulunduğu anlatılır”.
Arvasî’yi tanıdıktan sonra Necip Fazıl’ı sanki bir yıldırım çarpmıştır.
Sonradan, İslamî cereyanlar içinde
“Büyük Doğu Çığırı”diye
adlandırılan hareket işte Necip Fazıl’ın bu Nakşî şeyhi tarafından
“irşad” edilmesiyle başlar ve gelişir (Arvas 2015: 311).
Arvasiler, Muhammed Aleyhisselamın torunu Hazreti Hüseyin
efendimizin radıyallahuanh neslinden olup Seyyid’dirler. İlim ve
irfan yuvası olan Medine, Mekke, Kufe, Bağdad ve Şam’dan
sonra Seyyid Kasim-i Bağdadi Hazretlerinin oğlu Seyyid Muhammed
Kutb Efendi, Van’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesine bağlı Arvas
(Doğanyayla) köyünü kurmuş ve oraya yerleşmiştir. Soyadı
kanunundan sonra, Arvas köy ismini kendilerine soy isim olarak
seçmişlerdir (Bir kısmı bir dönem Arvas soy ismini de
değiştirmişlerdir; Gaydali, İnan, Işık, Orhan ve Üçışık.. gibi).
Arvasi’nin insan tiplemesini oluşturan sınıflamasında, hayvan adam,
dramatik insan ve ideal insan tanımlaması, onun siyaset düşüncesine
de ışık tutar. O, insanlığın oluşturduğu cemiyet nizamlarının insan
modellerine göre kurulduğunu ifade eder. Buna göre cemiyet
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nizamları da; hayvan insanın nizamı, dramatik insanın nizamı ve
ideal insanın nizamı biçiminde üçlü sınıflamaya tabi tutulur. İnsanın
tekâmülü ve buna bağlı olarak en ileri düzeyde cemiyet nizamı bu
üçlü insan tiplemesi çizgisinde ideal insana karşılık gelir.
Arvasi, böylece ideali batı düşüncesinde değil, kendi kültürümüzde
ve inanç sistemimizde aramanın gereğine önemli bir işarette bulunur.
Onun değerlendirmelerinde ideali, kültür dünyamızda ve değerler
sistemimizde inşa etmesi bu yolda önemli bir örneklik
oluşturmaktadır(Arvasi?:90-94).
Ahmet Seyid Arvasi'nin babası Şeyh Abdülhakim Arvasi Nakşibendi
tarikatının önde gelen isimlerinden biridir. Adlarının başında "Seyyid"
lakabı bulunan Fehim Arvasi, Ali Arvasi, Abdülbaki Arvasi,
Abdülhakim Arvasi gibi tarikatçılar İslami esaslara dayanan bir sistem
oluşturma özlemindeydiler; Şefik Arvasi ise Kürtçülük üzerine kitap
yazan bir şahsiyettir. Van-Arvas Köyü Görüşmeleri: Tarihi bilgilerin
ışığında, gözlemlediğimiz ve görüştüğümüz tarikat kadınlarının
günümüzdeki yaşantılarından yola çıkarak, bölgenin dışarıya kapalı
coğrafik yapısı gereği, çok eşlilikle ilgili, düşünce yapılarında ve
yaşantılarında önemli bir değişme gözlenmemiştir. Kadınların çok
eşlilik durumunu normalize ettiğini fakat şuan maddi durumun
elverişli olmamasından kaynaklı çok eşlilik durumunun yaşanmadığını,
görüşmeler neticesinde öğreniyor ve eğitim durumlarının
yetersizliğinden dolayı bu düşünce yapısının değişime uğramadığını
düşünüyoruz.
Arvas tarikatı kadınları medrese eğitimi gördükten sonra sadece
okuma yazma öğrenmek için kız çocuklarını okula gönderdiklerini, 15
yaşına gelmeden kızlarını evlendirdiklerini şöyle açıklamışlardır: “Kız
çocukları okula devam ettiklerinde asi olur, sözümüzü dinlemezler.
Din’e ve tarikata aykırı hareketlerde ve davranışlarda bulunma riski
taşırlar, bizi de cehennem azabına sürüklerler” endişesiyle, daha
gözleri açılmadan evlendiriyoruz”, demişlerdir. Görüştüğümüz bir çok
kadından bu söylemi işitmek bizi bir hayli şaşırtmakla birlikte, kız
çocuklarının da durumu kabullendikleri ve itiraz etmedikleri
gözlemlenmiştir. Birkaç görüşme örneğini verirsek:
K.1: Arvas soyadından Irtak soyadına evlendikten sonra
geçmiştir, fakat eşinin de bir Arvas olduğunu, soyadı kanunu ve yoğun
baskıların olduğu zamanlarda değiştirmek zorunda kaldıklarını
belirtmiştir. 15 yaşında evlendiğini, köydeki diğer kız çocukları gibi
okumadığını ve zaten aile büyüklerinin dini yaşantısı gereği mümkün
olmadığını belirterek, okumanın kız çocukları için çok gerekli
olmadığını belirtmiştir. 5 kız 4 erkek çocuğu olduğunu ve kızlarını
kendisi gibi küçük yaşta evlendirdiğini açıklayarak, durumu aile
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geleneğini yerine getirmenin rahatlığıyla dile getirmiştir. Çok eşliliğe
yaklaşımını sorduğumuzda, eşinin maddi durumunun buna engel
olduğunu, yoksa dört kadına kadar evliliğinin hak olduğunu, adaletli
davrandığı müddetçe helal olduğunu belirtmiş, bu geleneğin Hz.
Peygamberden (Muhammed) bu yana devam eden dini ritüel olarak
Arvasilerde de devam ettiğini belirtmiştir.
K.2: Belli bir yaşa kadar kız çocuklarını okuttuğunu, fakat
okulun uzak olmasından kaynaklı devam ettiremediğini belirterek,
çocuklarından üniversite mezunu olanların erkek olduğunu, ve çok
başarılı olduklarını eklemiştir. Medrese eğitimine küçük yaşta
başlamalarının, onların başarısında etken olduğunu açıklamıştır. Çok
eşliliğe yaklaşımı diğer köydeki kadınların düşüncesinden çok da
farklı olmayan Raife Hanım, Seyid’in çok eşliliğine normal
yaklaştığını çünkü onun müridlerinin çok olmasından dolayı kadın
yardımcıya ihtiyaç duyabileceğini ve bu durumun da çok normal
olduğunu belirterek, günümüzde bu tür evliliklerin artık kalmadığını
çünkü maddi durumların engel olduğunu, kışların sert geçmesinden
kaynaklı, köyde yaşantının ve geçimin her geçen gün daha da
zorlaştığını belirtmiştir.
K.3: Açıköğretimle zorunlu eğitimini tamamladığını ve diğer
Arvas kadınlarından çok farklı bir düşünceye sahip olmadığını
belirterek, günümüzde kızların artık okuyabildiğini, kızlarını da erkek
çocuklara verdiği eğitim hakkı kadar hak tanıyacağını, devam etmek
isteyenlerin her zaman maddi manevi yanında olacağını belirtmiştir
(Öğretmen olduğumuzu düşünmüş olmalı, çünkü zorunlu eğitim için
gelen öğretmenler, kız çocuklarını okula göndermek istemeyen aileler
ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur) Çok eşliliğe yaklaşımı çok
katı olmamakla birlikte, günümüzde artık öyle zorunlulukların
kalmadığını, çok eskiden dul kalan, ya da erkek çocuğu olmayan
kadınların böyle bir mecburiyetleri sebebiyle evlenmek zorunda
kaldıklarını belirtmiştir.
K.4: 20 yaşında ve örgün eğitime devam edemediği için
açıköğretim
sağlık
bölümünde
okuduğunu,
okumaktan
vazgeçmeyeceğini belirtmiştir. Canan, köydeki gelenek-göreneklerin
çok sert olduğunu ve devlet dairesinde çalışmaya başlayınca ordan
uzaklaşmak istediğini açıklamıştır. Dini hükümlerin kadınların
aleyhine işlediğini, eskiye oranla şuan kadına karşı yaklaşımın biraz
daha iyi olduğunu öğreniyoruz. “Eskiden berdel (karşılıklı aynı aile
çocuklarını birbirleriyle evlendirme durumu) ûsulu evlilik çoktu,
şimdilerde kadın görmeden, beğenmeden görücü usûlu bile
evlenmeyebiliyor. Tabi köklü ailelerin büyükleri kendi çocuklarını
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kiminle isterlerse onunla evlendirme yetkisine sahiptirler” diye
açıklamıştır.
K.5: Muhtarın karısı olduğunu ve okumayı kendi kendine
öğrendiğini belirterek, dini kaidelerin hepsini çocuk yaşta çok iyi
öğrendiğini, Farsça ve Kürtçe bildiğini aktarıyor. Çok eşlilikle ilgili
konuşmak istemediğini, Seyid’in rızası olursa köyde maddi durumu
uygun olan her erkeğin evlenebileceğini ve zaten Peygamber
efendimizin de dört eşi olduğunu belirterek, köydeki bütün kadınlar
gibi çok eşliliği normalize ettiği görülmüştür.
K.6: Açıktan üniversite okuduğunu mutlulukla anlatan kaynak
kişimiz, diğer kadın görüşmecilerimizden farklı olarak şunları
aktarmıştır: “Bu köyde kız çocukları dini eğitim dışında okutulmaz,
erken yaşta evlendirilirdi.
Günümüzde artık çocukları okutmamak yasa dışı ve suç olduğu için,
köye gelen öğretmenler rapor tutuyor diye, istemeden de olsa
gönderiyorlar. Ama temel eğitimden sonra bir çok aile erkenden
kızlarını “görücü” usulü evlendiriyorlar. İsteme olayı, kına, düğün vs,
hepsi bir günde gerçekleşiyor. Ayrıca köyde “berdel” usulü evlilikte
çok yaygındır. Kış aylarının çok sert geçtiğini ve Şubat ayında
kadınların ayrı, erkeklerin ayrı bir evde toplanıp Kur’an okuduklarını,
ay bitiminde hatim indirip, kutlama yaptıklarını belirtmiş, söz konusu
ayın müsibet, felaket ve kötü cinlerin köyü kuşatma ayı olduğunu
belirtmiştir. Onların da, söz konusu ayda halka oluşturup, (Bu olaya
Daire deniyor ve Şubat ayında yapılıyor) her kadının bir sayfa Kur’an
okuduğunu ve felaketi uzaklaştırdıklarını açıklamalarına eklemiştir.
K.7: Görüşmecimiz yaşlı ve dul olması itibariyle bizimle çok
ilgilenmiş, sorularımıza düşünmeden ve çekinmeden cevaplar
vermiştir. Bulunduğu ortamdan çıkmamasından kaynaklı düşünce
yapısı diğer kadınlardan çok farklı olmamakla birlikte, “şimdiki aklım
olsa çocuklarımın hepsini devlet okulunda okuturdum” demiştir.
Medrese eğitimi köyde bulunan herkes için zorunlu eğitim
durumundadır. Yemeklerinden söz ederek, orda yetişen bitkilerin şifa
kaynağı olduğunu ve akan suyun bu kaynağı beslediğini şöyle bir
menkıbeyle aktarmıştır: “Günün birinde medresede eğitim veren şeyh,
sonradan seyidimiz olacak olan kişiye “gazımız bitti”, git bir yerden
gaz bulup getir, birazdan hava kararacak, karanlıkta kalmayalım,
demiş. Seyidimiz, nehir üstünde bir ışık görmüş ve tasına suyu
doldurup şeyhine götürmüş, şeyh bir ateş verince yanmaya başlamış”.
Şeyh, onda bir cevher olduğunu biliyormuş, orda bulunanlar da şahit
olsun istediği için onu gaz bulmaya göndermiş. “Bu köy 800 yıllık bir
köy, ne evliyalar, seyidler geçti buradan, onların yüzü hürmetine
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cennete gideriz inşallah”, diyerek bize güler yüzüyle ikramlarda
bulunmuştur.
K.8: Köyün muhtarı olan kaynak kişimiz, eskilerden ve
köyden kısaca söz ettikten sonra, kadınların günümüzde daha rahat
olduğunu, köye gelen öğretmenlerin geleneklerini olumsuz yönde
etkilediğini belirtmiştir. Tarikatın tasavvufi yönünden ötürü
“Çilehane”nin olduğunu, kırk gün kırk gece günde bir siyah üzümle
oruç açtıklarını (her gün bir üzüm artırarak), günümüzde artık böyle
katı dini kurallarının pek kalmadığını, dışardan gelen yabancıların
buna engel olduğunu sözlerine ekleyerek, tarihi yerleri bize
göstermiştir.
Dinî inanç ve pratiklerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği
yönündeki görüşler, gördüğümüz ve görüştüğümüz kadarıyla,
günümüzde artık eskisi kadar itibar görmemektedir. Mesela modern
psikanalistler, bugün artık Freud’un yaklaşımlarının birçoğunu kabul
etmeyerek, dine artık daha olumlu bir bakış açısından bakmaktadırlar.
Hatta bazıları biraz daha ileri giderek, din adamlarının ruhsal sağlığı
koruma hareketinin ilk halkasını oluşturduklarını kabul etmektedir.
Özellikle Amerika’da son zamanlarda psikoloji ile İlahiyat (teoloji)
arasında büyük bir yakınlaşma görülmektedir. Din ile İnsan ve Toplum
Bilimleri arasında kurulacak işbirliğinin, insanın psikolojik açıdan
iyileştirilmesi için esas olduğu neredeyse genel kabul haline gelmiştir.
Bunun en önemli göstergesi, din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade
etmek için “psikoteoloji” diye yeni bir kavram geliştirilmiş olmasıdır.
Zira günümüzde artık din ile psikolojinin her ikisinin de hemen hemen
aynı amaca yönelik işlev icra ettikleri kabul edilmektedir. Esasen
dinin psikolojiye nazaran daha büyük kitlelere hitap ettiğini söylemek
mümkündür. Çünkü her ikisinin de insana yol gösterme ve hayatında
ona kılavuzluk etme gayretinde olmasına rağmen, çok sayıda insanın
psikolojiden ziyade dinin kendilerine sunmuş olduğu çözüm yollarını
kabullenmiş olduğu gözlemlenmektedir. Hastalarının hayatlarında dinî
inançlarının hayatî bir işlev icra ettiğini gören psikolojik
danışmanların büyük çoğunluğu ise, bu inançların tedavi sürecine
olumlu katkılar sağlayabileceğini kabul etmektedir. Bu bağlamda
özellikle din adamları, ruhsal hastalığın erken teşhisinde hem
cemaatlerine hem de psikiyatristlere faydalı olabilecek bireyler olarak
değerlendirilmektedir. Arvas tarikatı mensuplarından aldığımız
bilgiler doğrultusunda: Evliya menkıbelerinde, ruh sağlığı bozuk,
kişilerin tedavileri, dönemin şeyleri tarafından tedavi edilmekteymiş,
hatta çevre il ve ilçelerden farklı rahatsızlıklarından dolayı gelenler,
tedavi süresince orda kalabiliyorlarmış.
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Özellikle Batı dünyasında din, anormal düşünce ve davranışların
normalleştirilmesi sürecinde işlevsel bir araç olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Gerçekten de dinî inançlar; insanların kontrol ve özsaygı
duygularını besleyici, kaygının azaltılması konusunda alternatifler
sunan, ümit aşılayıcı, sosyal davranışı kolaylaştırıcı düzenlemelerle
sosyal bütünleşmeyi destekleyen ve kişisel mutluluğu artıran bir işlev
icra edebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında dinin icra ettiği bu işlevler,
ruhsal hastalıkların tedavisiyle uğraşan uzmanlar tarafından
kullanılabileceği gibi, bu tip rahatsızlıkları bulunmayan insanlar için
ise koruyucu amaçlarla kullanılabilir (Dindarlık ve Ruh Sağlığı 2016).
Din, insana güvenlik duygusu kazandırmakta ve onu güvensizliğe
karşı koruyan en etkili faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küçük çocukların anne ve babalarına bağlı kalmaları ve onlardan
sevgi ve şefkat görmeleri onları nasıl mutlu ediyorsa, yetişkinlerin
Tanrıya bağlanmaları da onları mutlu ve huzurlu yapabilmektedir.
Kutsal ile girilen ilişki, şeklen de olsa çocuk, ana, baba ilişkisini
anıştırıyorsa da, dininin öngördüğü ilişkinin bu tür bir ilişkiden daha
yüce ve üstün bir ilişki olduğu açıktır. Esasen dinin bu tür bir etki ve
işlev icra edebileceğine Kur’an’ı Kerimde çokça atıfta bulunulmuş ve
dindarların inandıkları varlığı koruyucu olarak algılamaları
desteklenmiştir. Dinî amaçlara tam olarak uygun bir hayat
yaşayamamanın ortaya çıkardığı suçluluk ve günahkârlık duygusu,
beraberinde, bunu telâfi etme arzu ve ihtiyacını da güçlü şekilde
uyarmaktadır. Bu duygu şiddetli bir hal alıp, saplantıya dönüştüğünde
hastalıklı (patolojik) durumlara neden olabilmektedir. Nitekim
Hıristiyanlık dinindeki “aslî günah” öğretisi ve bu inanç öğretisi
ekseninde gelişen “cezalandırılma korkusu” kişilerde derin suçluluk
kaygısı doğurabilecek niteliktedir. Hıristiyan guruplar üzerinde
yapılan araştırmalarda, Cehennemin varlığına olan yaygın inancın,
bazı araştırmacılar tarafından ağır suçluluk duygusu ve buna bağlı
olarak cezalandırılma arzusunun izlerini taşıdığı kaydedilmektedir.
Aşırı bir günah duygusu ve Cehennem tehdidi içeren dinî söylemlerin
hangi kültürde olursa olsun bazı dindarlarda bu tür bir etki yapması
beklenebilir. Taraftarlarından tam ve sorgusuz bir teslimiyet isteyen
dinî kurum ve liderlerin bunu sağlamak için cezalandırıcı bazı tehdit
ve yaptırımları lüzumundan fazla kullanmaları bu tür sonuçları
doğurabilir. Zira insanların büyük çoğunluğunun tecrübe ettiği
evrensel bir olgu olan suçluluk duygusu kişilerin dinî hayatında rol
oynayan önemli bir güdü olmakla birlikte, bazı durumlarda dinî hayatı
olumsuz yönde de etkileyebilmektedir. Özellikle şiddetli bir hal alıp,
bir saplantıya dönüştüğü durumlarda suçluluk duygusu ruhsal sağlığı
tehdit edici bir görünüm arz edebilmektedir. Keza bu duygu çok
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yoğun ve dayanılmaz olduğunda, kimi insanlarda buna neden olan
ahlakî ve dinî değerlere karşı bilinçli bir mücadeleyi de
destekleyebilmektedir.
Arvas kadınlarının çok eşliliğe bakışı din etkenli bakış açısı
çerçevesinde düşünüldüğünde, çok eşlilikle ilgili herhangi olumsuz bir
yaklaşımları olmamakla birlikte, eşleri başka bir kadın daha isterse,
kendileri gidip eşleri için isteyebileceklerini belirtilmiştir (Günümüzde,
kadınlar, erkek çocukları olmadığı için veya kalıcı bir rahatsızlıkları
olduğu için hoşgörüyorlarmış). Son yıllarda ekonomik durumun iyi
olmamasından kaynaklı çok eşli evliliklerin azaldığını, sadece
Seyid’in müridlerinin çok olmasından kaynaklı, eşine yardımcı olsun
diye daha önce böyle evlilikler yapmış olduğu belirtilmektedir.
İki ve daha fazla eşi (kuması) olan kadınların birarada yaşamakta
sıkıntı yaşamadıkları, hatta birinin rahatsız olması durumunda
diğerlerinin kız kardeşlerine gösterdikleri ilgi ve alakayla kendisine
baktıkları açıklanmıştır. Durumu ne kadar normalize ettiklerini “ne
kadar uyumlu ve huzurlu bir ortam oluşturabilirsek, Allah’ın rızasını
ve sevgisini o kadar çok kazanırız” sözleriyle belirtmişlerdir.
Kadınların dinle ilişkisi, her zaman çok karmaşık, çelişkili ve gerilimli
olagelmiştir. Din, bir dizi simgesel biçim ve imge yaratır; bir kültürün
dinsel gelenekleri, o kültürün ifade biçimleri ve anlam yaratma
süreçlerinin parçasıdır. Bu nedenle, topluma ve kültüre ilişkin
feminist araştırmalar, kadınların ikircikli bir ilişki içinde
bulunduktan din olgusunu çözümlemeye cesaret etmedikleri
takdirde, eksik ve yüzeysel kalmaya mahkûmdur.
Din olgusunu ve kadınlar ile din arasındaki ilişkiyi incelemeye
giriştiğimizde ise, çözümü zor sorunlarla karşılaşıyoruz. Bir kere din,
teoride ve pratikte farklı olabilir; yani farklı toplumsal ve tarihsel
bağlamlarda insanlar tarafından hem algılanışı, hem de uygulanışı
farklı olabilir. İkincisi, kadınlardan sanki bütünsel ve bir ömek, bir
kategoriymişler gibi sözetmek yanıltıcı; çünkü kadınlar aslında
sınıfsal, ırksal, ulusal, etnik ve dinsel ayrımlar içinde bölünmüş olarak
yaşıyorlar. Ayrıca, kadınlar, erkek-egemen toplumların sınırlamaları
içinde yaşamak zorunda kalmış olsalar bile, ataerkil kültür içinde
kendine özgü bir kadın kültürü yaratma ve yaşatma olanağı da her
zaman varolmuştur. Çünkü kadınlar, tarihin "kurban"ı oldukları kadar,
onun yapımına katkıda bulunan etkin özneler durumunda olmuşlardır.
Bu anlamda, baskı ve egemenlik yapılan aynı zamanda direnmenin de
odakları ve bu gerçek, din de içinde olmak üzere, herhangi bir
toplumsal/tarihsel olgunun basitleştirici ve indirgemeci yorumunu
geçersiz kılıyor.
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Kadınların öznelliklerini, yani kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı
nasıl algıladıklarını anlama çabası ise, işi daha da karmaşıklaştırıyor.
Oysa, din olgusunu ve dinin belli dönemlerde kadınlara neden çekici
geldiğini anlayabilmek açısından, bu, zorunlu bir çaba; çünkü din,
belki de her şeyden daha çok, bir anlam ve anlamlandırma sistemidir.
Diğer yandan, dini yaşayan insanların öznel algılamalarının
ötesinde, dinin nesnel yönleri ve işlevleri de vardır: Son derece
etkili bir meşrulaştırma ve şeyleştirme aracı olması; katı toplumsal
cinsiyet ayrımlarının ve kalıplarının oluşturulup pekiştirilmesinde
oynadığı rol; kadının bağımlılığının ve aşağı konumunun bütün tek
tanrılı dinlerde ortak olan ifade ediliş biçimi ve bu bağımlılığın
değişmez kılınması, vb.
İslami kültürde de, kadının bedenle ve bedensel arzuyla
özdeşleştirilerek "fitne" yaratma özelliğinin bulunduğunun
varsayılması, onun toplumsal olarak denetlenmesinin ve bu denetimin
en somut göstergesi olan örtünmeye
zorlanmasının "meşru"
gerekçesini meydana getirir (Berktay 1996: 10-12).
Tarihsel ve toplumsal bir gerçeklik olarak ele aldığımız din olgusu
ile kadının statüsü arasındaki ilişkiye baktığımızda, bu ilişkinin
çoğu zaman açık seçik ve doğrusal, ama bazen de çelişkili ve gerilimli
olduğunu görüyoruz.
Din, içinde yer aldığı farklı toplumlarda, o toplumun özelliklerine
uyum sağlayarak ve karşılığında o özelliklerin bazılarını değiştirerek,
farklı biçimlerde eklemleniyor. Dolayısıyla, hangi din sözkonusu
olursa olsun hiçbir dinsel dogmanın başlangıçtaki saf halinde
kalmadığını, daima toplumların maddi koşullarından kaynaklanan
farklı özelliklerince değişime uğratıldığını söyleyebiliriz. Bu
nedenle de, gene hangisi sözkonusu olursa olsun, belli bir dinsel
toplulukta kadınların durumunu ve statüsünü incelerken yalnızca
dinsel dogmanın özelliklerini değil, o toplumun ekonomik, toplumsal,
siyasal ve kültürel bütün koşullarını göz önünde tutmak gerekir.
Kadının statüsü ve eşitliğinin göstergelerine ilişkin çok geniş ve
çeşitli bir literatür bulunmakla birlikte, genel olarak kabul gören bazı
tanımlar da vardır. Örneğin, hangi toplumsal sistem ve hangi gelişme
düzeyi sözkonusu olursa olsun, kadının hem kamusal hem de özel
alandaki statüsü, (a) kadınların güç ve otoritesine ve (b) toplumun
kadınlar için uygun ve kabul edilebilir bulduğu rollere bakarak
tanımlanmaktadır. Kadınların erkekler karşısındaki eşitliği de, (a)
erkeklerle karşılaştırmalı olarak kadınların etki, güç ve otorite
uygulayabilme yetenekleri ve (b) her iki cins için uygun görülen (ve
izin verilen) toplumsal eylem ve toplumsal rol parametreleri
tarafından ölçülmektedir. Ayrıca,herhangi bir toplumda kadınların
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durumunun; toplumsal ilişkilerin ideoloji, ailenin rolü, toplumsal
rol, ekonomik rol, eylem alanı ve yasak eylem alanı vb. tüm
öğelerinin entegre olduğu tutarlı ve bütünsel bir yapı görünümü
verdiği de kabul edilmektedir (Berktay 1996: 15).
Bir kültürün gelenekleri, onun ifade biçimleri; anlam ve imge
oluşturma ve düzenli bir dünya, bir kaostan, kozmos yaratma
süreçleridir. Üstelik, bu düzenli bir dünya yaratma "düşüncesi",
toplumsal ve sınıfsal ilişkiler ile cinsiyet ilişkilerini kapsar. Bir
kültürün "ethos"u ya da dünya görüşü, kadın imgelerini de içerir ve
bunlar kültürün bütünü açısından kadınlara ilişkin düşünceleri
biçimlendirmede büyük rol oynarlar. Bu imgeler ise çoğunlukla dinsel
kaynaklıdır ve gene çoğunlukla kadınların kendileri tarafından değil,
erkekler tarafından oluşturulmuşlardır. Bu çerçevede kadınların kendi
kendilerini tanımlamaları, kendi kimliklerini özerk bir biçimde
oluşturmaları, kısacası kendi adlarını kendilerinin koyması maalesef
sözkonusu değildir ( a.g.e: 17).
Din, etkili bir meşrulaştırma ve iletişim aracıdır, çünkü her türlü
deneyimin anlamlı bir yere oturtulduğu düzenli ve total bir dünya
yaratır. Dinin aslı mutlak bir bağımlılık hissinden kaynaklanmaktadır.
Ayrıca din, dünyanın, insan iradesinden bağımsız bir olgusuymuş gibi
görünmesini sağlar ve ama bu işlevi ne kadar iyi yerine getirirse, o
kadar yabancılaştırıcı bir güç haline gelir.
Çünkü din tarafından meşrulaştırılmış bir dünyanın özerklik ve
baskıcılık niteliği arttıkça, insanın bu dünyayı yaratma ve
sürdürmede kendi oynadığı rolü gözden kaçırması da artar. Böylece
din, çok etkili bir şeyleştirme aracına dönüşür. Fakat İnanan birey,
psikolojik, sosyal, kültürel vs. çok büyük farklılıklar gösterebilir. Aynı
şekilde inanılan varlık da, kutsiyeti ortak olmakla birlikte, her kültürde
olduğu gibi her bir insan için de farklı şekillerde algılanmakta,
tasavvur edilmekte, düşünülmektedir (Kayıklık 2011: 35).
Sonuç
Sonuç olarak Erol Güngör’ün de dediği gibi “Bugün dahi din
birliği dil birliğinden daha kuvvetli bir rol oynamaktadır” sözleri, dine
verdiği önemi belirtirken, söz konusu tarikatta farklı kültürlerin olması
fakat “din” birliğinin onları birarada tutmak için daha kuvvetli bir
etkiye sahip olduğu görülmüştür. Arvas Tarikat kadınları, kendi
sistemlerini, âdâb ve erkânını ve İslâm kısaslarını bazen açık,
bazen da kapalı bir ifadeyle anlatmış, ortamın enerjisini kendine
doğru çekmeyi başarabilmiştir. Arvasi tarikatında yapılan
görüşmeler genel olarak kadın anlatıları ve anlatıların icra edildiği
sosyo-kültürel bağlamda yapılmış olup, kadının statüsü, kadın
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icracının dinleyicilerle etkileşimi ve bunun icra edilen geleneksel
anlatının icrasına, yapısına, işlevine tesirlerine odaklanılarak şöyle
sonuçlara ulaşılmıştır.
Arvasi tarikatında evlilikler genelde aile arasında ve akraba
çocuklarıyla gerçekleşiyor. Düğünlerde müzik aleti çalmak hala
haram/günah ve yasak kabul ediliyor. Düğünler, bir veya iki gün
sürüyor, mevlid’li ve yemekli gerçekleşiyor, isteyen gençler kendi
aralarında sözlü ilahilerle atışabiliyorlar. Eğitimin, ağırlıklı olarak
köydeki medresede gerçekleştiğini fakat günümüzde maddi durumu
uygun olan ailelerin erkek çocuklarını okutmak için şehir dışına da
gönderdiğini üst düzey meslek erbabı olduklarını öğreniyoruz. Kız
çocukların eğitimi ile ilgili, sadece okuma-yazma bilmesinin onlara
yeterli geldiğini, Kur’anı öğrenip dindar yetişmesinin geleneklerini ve
dini kaidelerini yaşatmak için daha uygun olduğunu yine bir çok
kadından aldığımız bilgiden öğreniyoruz.Seyidlerine bağlılıklarının
olduğunu, çocuklarını evlendirirken ve daha farklı bir iş için onları
geliştirirken kendisinden icazet almadan hareket etmediklerini
belirtmişlerdir.
Görüşmelerimiz altı hane, toplam 8 kadınla gerçekleşmiş olup, çok
eşlilikle ilgili genel tavır ve durumun düşünce yapılarında benzer
olduğu, din faktörünün şehir merkezindeki Arvas’lara göre daha katı
olduğu sonucuna varılmıştır. Van şehir merkezinde, kadınların dini
toplantısında görüştüğümüz kadınlar da, çok eşlilikle ilgili köydeki
kadınlardan pek farklı bir düşünceye sahip görülmemiştir. Kız
çocuklarını okutma taraftarı olmadıklarını, fakat şehir merkezindeki
avantajdan dolayı gönderdiklerini (başı kapalı olması şartıyla)
aktarıyorlar.
Tarikatta kadın, içinde yer aldığı farklı toplumlarda, o toplumun
özelliklerine uyum sağlayarak hayatını devam ettirmek zorunda
kalmıştır.
Dolayısıyla, hangi din sözkonusu olursa olsun hiçbir dinsel dogmanın
başlangıçtaki saf halinde kalmadığını Arvasi tarikatındaki örnekte
görüyor ve daima toplumların maddi koşullarından kaynaklanan
farklı özelliklerince değişime uğratıldığını söz konusu tarikatı örnek
göstererek söyleyebiliriz. Bu nedenle de, gene hangisi sözkonusu
olursa olsun, belli bir dinsel toplulukta kadınların durumunu ve
statüsünü incelerken yalnızca dinsel dogmanın özelliklerini değil, o
toplumun ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel bütün koşullarını
göz önünde tutmak gerektiğini, “insanın yaşadığı yere benzediği”
savından ve görüşmeler neticesi belirtilebilir.
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Öz

Sınır ihlali, iki ülke arasındaki sınırdan diğer tarafa tecavüz etme;
hukuka aykırı şekilde sınır aşma şeklinde tanımlanabilir. Türkiye’nin güney
bölgesindeki sınır ihlalleri bu sınırın çizildiği ilk andan itibaren bir sorun
teşkil etmiş, bu durum günümüze değin devletlerarası bir problem olarak
devam etmiştir. Bölgedeki kamu düzeninin yeterli düzeyde olmaması ve
ekonomik olumsuzluklar her iki taraftaki halkı da başka çareler aramaya
zorlamıştı. Bu zorlamadan doğan sınır ihlalleri daha çok kaçakçılık şeklinde
gerçekleşmiştir. Bu çalışmada Türkiye’nin güneyindeki sınır ihlalleri
üzerinde durulacak, bu ihlallerin sebepleri açıklanmaya çalışılacak ve 19231938 yılları arasındaki sınır ihlali olaylarından örnekler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye- Suriye Sınırı, Sınır İhlali, Eşkıyalık

Abstract

Border violation, rape the other side of the border between the two
countries; it can be defined as crossing the line contrary to the law. Border
violations in the southern part of Turkey constituted a problem from the very
first time this border was drawn, which has continued to be a problem of the
interstate. The lack of public order in the region and economic disadvantages
forced the people of both sides to seek other remedies. The border violations
stemming from this coercion were mostly carried out in the form of
trafficking. In this study, border violations in the south of Turkey will be
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emphasized, the causes of these violations will be tried to be explained, and
examples of border violations between 1923 and 1938 will be given.
Keywords: Turkey-Syria Border, Border Violation, Banditry

1. Sınır İhlâllerinin ve Şekavetin Sebepleri
1.1. Siyasi Sebepler
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sınır ihlalleri ile ilgili soruna
yüzeysel geçici tedbirlerle halledilecek basit bir olay olarak
bakmamıştır. Bu nedenle ilk önce sorunu doğru tanımlamak, buna
göre doğru çözümler üretmek esasına dayalı, uzun vadeli bir çözüm
yöntemini benimsemiştir. Bu politikanın gereği olarak da Başbakan,
Dahiliye Vekili, Genel Kurmay Başkanı düzeyinde bölgede ciddi
araştırmalar yapılmış ve raporlar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu
raporlarda ortak sorun olarak; ağalık ve seyitlik sistemi, bu sistemin
geliştirdiği sosyal ilişki biçimi ve ilişkinin oluşturduğu çapul olayları
görülmüştür (Koçlar, 2011: 267).
15 Mart 1937 Birinci Umum Müfettişliği mıntıkasındaki olayların
sebepleri ve içeriğiyle ilgili olarak hazırlanan raporda bu durum açık
bir şekilde ortaya konulmaktadır. Bu raporda sorun üç safhada
incelenmektedir.
Birinci Safha
Şeyh Sait isyanından 1932 yılına kadar olan safhadır. Bu devrede
bilhassa Ağrı olaylarının ortadan kaldırıldığı tarihe kadar asayiş
durumu endişeli bir haldeydi. Bu olayların ortadan kaldırılmasından
sonra 1932 senesin sonuna kadar tedbirler alınmış ise de büsbütün
ortadan kalkmamıştır. Bu devrede Türkiye’de şekavet hadiselerinin
azalmasına mukabil Türkiye’ye çeteler Suriye’den sevk edilmektedir.
Hudut mıntıkasında Gümrük kıtalarının teşkili, hudut vilayetleri Sabit
Jandarmasının takviyesi ihmal edilen bir takım sebeplerle birlikte
halkın silahtan tecrit edilmesi programının uygulanması olayları
asgariye indirmiştir. Yine tespit edilene göre Türkiye’de asayişsizlik
yaratan çeteler Suriye’den Fransızların organizasyonu ile sevk
edilmektedir.
İkinci Safha
1933 senesi başlarında güneydeki Fransız otoritelerinde
kaçakçılığı önleme ile ilgili olarak yapılan birtakım faaliyetler
kaçakçılık olaylarını bir nebze de olsa azaltmıştır. Bu sükunet 1936
Ekim ayına kadar devam etmiş ve tekrar durum ciddileşmiştir. 1936
senesinden itibaren, sınır civarında sükunetin birdenbire ihlal edilmiş
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olması Hatay meselesi ile ilgilidir. Bu durum Cemiyet-i Akvam’ın
Hatay hakkındaki kararını etkilemek olarak düşünülmüştür.
Üçüncü Safha
Bu safha 1936 Ekiminden itibaren Mart 1937 yılına kadar geçen
süreyi içermektedir. Bu safhada hudut asayişi ile ilgili sorunların
artması veya önlenmesi ile ilgili hususun mandater devlet olan
Fransa’nın tutumuna bağlı olduğu tespiti öne çıkmaktadır. İmzalanan
protokol ve mukavelelerde;
1. Her iki taraf hudut mıntıkasındaki halkın silahtan
arındırılması
2. Her iki tarafın hudut mıntıkasında suçlu eşhası
oturtmaması
3. Her iki taraf için kaçakçılığın men’i
4. Suçluların iadesi, gibi maddeler yer almaktadır.
Bu dört önemli taahhüdün gereği olarak Türkiye birçok masraflar
ve fedakârlıklarla halkı silahsızlandırmış, sınırlar suçlulardan
temizlenmiş, asayişsizliğin bilhassa çetelerin silah temininde önemli
bir rol oynayan kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların iadesi konusunda
üzerine düşeni sorumluluğu yerine getirirken karşı taraf bu taahhütleri
yerine getirmemiştir. Daha ötesi, Fransa, Türkiye’den suçluları
himaye edip silahlandırarak Andiver, Kaburilbeyz, Kamışlı,
Derbesiye, Resulayn, Arappınar, Cerablus, Agzaz’ı içine alan ve buna
müteakip Payas’a kadar uzan bölgede Türkiye’ye karşı bir şekavet
üssü kurmuştur. Bu nedenle Türkiye-Suriye hududunun Türkiye tarafı
silahtan ve suçlulardan arındırılmışken, Suriye tarafında silahlı suça
meyilli bir halk kitlesinin varlığı söz konusudur (BCA/030
10/128/923/19/5-7).
İsmet İnönü’nün Büyük Millet Meclisi’nde şarkın ahvali hakkında
22 Eylül 1930 tarihinde verdiği beyanatta söyediği;’’Bu sene Şark
Vilayetlerinde mühim taarruzlar ve kıyamlar karşısında bulunduk.
Hudut haricinde fesatçı ve ihtilalcı birçok teşkilat senelerden beri
yaptıkları hazırlıklarını bu sene ikmal eyledikleri zımnında
bulunmuşlardır. Bu teşekküller bir kaç seneden beri içten içe
çalışmalarının memleket dahilinde millî birliği az çok sarsacağını ve
belki kendi taarruzlarına iştirak edecek birçok aksamı vatan
bulunabileceğini zannetmişlerdi. Kezalik hudutlar haricinden vuku
bulacak taarruzların Türkiye’nin komşuları ile münasebatını vahim
ihtilâtta sevk edebileceğini tevehhüm etmişlerdir. Bundan başka
fesatçıların bu sene için hazırladıkları taarruzları tehir etmemek için
başlıca iki sebep olduğunda tevsik olunmuştur. Bu sebeplerden birisi
şimendifer şebekesinin henüz ilk kısmı tamamlanmadan evvel
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hazırlıklarının neticesini almaktı. İkincisi memleketin bir köşesinde
bulunan Ağrı dağında senelerden beri barınmakta olan fesat ocağının
ortadan kalkmasına imkân vermeden umdukları neticeyi almaktı.
Bütün bu hareketler bilinmekte ve yakından takip edilmekte idi. Bu
esbap tahtında Haziran sonundan itibaren hudutlarda intizar edilen
büyük taarruzlar ve kıyamlar oldu. Hemen her huduttan yekdiğerini
müteakiben memleketimiz dahiline müsellâh çeteler girdi. Boş
buldukları yerde hakim olmağa çalıştılar. Halkı kendilerine iltihaka
icbar etmek istediler. Bu suretle kıyamı; müteakiben ve tedricen bir
kaç vilâyetimizde umumî bir hale getirmeğe çalıştılar. Bütün bu
emelleri her noktasında asiler için ayrı ayrı makûs neticeler verdi.
Suriye hududunda bir kaç noktadan tecavüz vuku buldu. Bu tecavüzler
de hareketlerinin akim kalması ve ümitlerinin kırılması ile neticelendi.
Tecavüz edenler dâhilde ümit ettiklerini de asla bulamadılar (Resmi
Gazete, 28.09.1930, Sayı:1607, s.9389-9390) ifadelerinden
Türkiye’nin bu durumdan ne kadar rahatsız olduğu gözlenmekle
birlikte konu ile ilgili olarak Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda
problemin çözümü ile ilgili sert tedbirlerin alındığı ve alınacağının
mesajı verilmektedir.
1.2. Sosyo-Ekonomik Sebepler
Suriye sınırındaki halkın, dil, karakter ve his birliğine malik
olması, burada sınır güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek bir sosyoekonomik yapıya neden olmuştur. Sınırın Suriye tarafında kalan
halkın hemen hepsinin Türkiye dâhilinde, hem akrabalık bağları ile
şekillenen sosyal hem de toprak ve mal varlığı üzerinden ekonomik
bağları vardır.
Bu durum güneyden sevk edilen şekavet kollarının gizlice
Türkiye’ye sokulabilmesi ve bu unsurların Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kendilerine yönelik aldığı hükümet tedbirlerinin vaktinde
haberdar olmasına neden olmuştur. Dolayısıyla kolayca tedbir
alınabilmiş ve hükümetin kendilerine karşı ortaya koyduğu güvenlik
tedbirlerini etkisiz bırakılmıştır.
Bundan başka Cumhuriyet devrinden evvel doğuda müesses
tagallüp kuvvetlerinin Cumhuriyet devrinde zamanla ortadan
kaldırılması, içeride menfaatleri ihlal edilen ve otoriteleri yıkılan bir
takım gayr-i resmi rüesa zümresi yaratmıştır. Bu zümrenin şekavetin
devamında ve şekavete yataklık yapmasında eski otoritelerinin
idamesi için menfaat aradıkları göze çarpmaktadır. Bu noktada güney
sınırında tahrik edilen şekavet kuvvetleri ayrıca müessir bir himayeye
mahzar demektir. Şarkta bu rüesanın himaye ve muvafakati olmadıkça
şekavet hadiselerinin tekrarlanması imkân yoktur.
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Mühim bir amil de küçük memur sınıfı ile muhtar ve bekçilerdir.
Bu noktada hükümetçe alınan tedbirler yeterli olmamakta ve şekavet
gruplarının harekâtı kolaylaşabilmektedir. İstihbarat işi de müşkül bir
durum arz etmektedir. Ayrıca şarkta hizmet veren Kaymakam ve daha
küçük devlet memurlarının iaşe, ibate, mektep ve diğer medeni
ihtiyaçlarının lazım derecede temin edilememesi o mıntıkada kudretli
bir memur kütlesinin devamlı surette yaşamasına da müşkülat arz
etmektedir.
Özetle sınır ihlallerini ve şekaveti kolaylaştıran sosyo-ekonomik
sebepler şunlardır;
1) Türkiye’den güneye kaçan rüesa ve adamların hemen hudut
üzerinde oturabilmeleri ve Türkiye ile haberleşme ve hatta
gözetleme imkânlarını kolayca bulabilmeleri
2) Hudut dışında Fransızların veya Suriyelilerin himayesine
dayanan firarilerin zengin ve nüfuzlu reisler tarafından teçhiz
ve teşvik edilmekte olmaları
3) Memleketlerini iyi tanımaları, yerli halka çok benzemeleri ve
bütün hareketlerini gece yapmaları
4) Buradaki akraba ve hemşerilerinden yardım bulmaları
5) Hükümetin kuvvetleri hakkında doğru ve devamlı haber
alabilmeleri (BCA/030 10/128/923/19, 5-7).
2. Türkiye-Suriye Sınırında Eşkıyalık Olayları
Güney sınırı Türkiye’nin en uzun sınırıdır. Bir takım muhalif ve
silahlı çete özelliği taşıyan unsurları içerisinde barındırması bu sınırın
önemini Türkiye açısından daha da arttırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti sınırları içerisinde devlet otoritesini tesis etme çabalarını
yoğunlaştırdığı dönemlerde bölgede bu çabanın başarıya ulaşmasına
engel teşkil edecek yoğunlukta bir eşkıyalık faaliyeti söz konusuydu.
Devletin otoritesini tanımak istemeyen gruplar değirmen basıyor,
sınırdan geçerek posta araçlarına saldırıp soygunlar yapıyordu. Hatta
bu soygunlar esnasında posta muhafızlarını öldürmekten bile
çekinmiyorlardı. Bu gruplar, sınır güvenliğinin tam olarak
sağlanamadığı bölgelerde, dış etkenlerin de desteği ile otorite haline
gelme arayışlarında her türlü yolu deniyorlardı (Borlat, 2014: 33).
Fransızlar’ın Türkiye ile bölgedeki kavgasında sahip olduğu önemli
mücadele vasıtası bu unsurlardır. Kendi kontrollerindeki sınır
bölgesine otorite tanımaz ve eşkıyalığa meyilli Kürt ve Arap reisleri
ile birlikte Türk devletinin bölgeye müdahalesini zorlaştıracak şekilde
Ermeni, Nasturi ve Çerkez toplulukları yerleştirmiştir. Şakiliği yapan
daha çok Kürt ve Arap reisleri ile adamlarıdır (Öztürk, 2012: 26).
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Fransa’nın sınırda yaratmaya çalıştığı bu duruma karşılık Türkiye,
sorunu çözme yolunda Fransa ile görüşme yolları aramıştır. Bu
diplomatik çözüm arayışı zaman zaman sonuç vermiş ve TürkiyeSuriye sınırında meydana gelen olayları önlemek amacıyla Fransız ve
Türk heyetlerinin bir araya geldiği görülmüştür. Bu görüşmelerden
biri 1926 Nisan ayı sonu ve 1926 Mayıs ayı başında Halep’te
yapılmıştır. Görüşmede Türkiye’yi Şefik Selami Bey temsil etmiştir.
Görüşmeler sonunda, Fransız yetkili makamları Türk köylerine
karışılmaması ve saldırıların önlenmesi için sınırdaki görevlilere kesin
talimat vermişlerdir. Ancak mesele yine de çözümlenememiş,
Suriye’deki aşiretlerin saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit
edilmiştir. Suriyeli aşiretlerin sınır tecavüzlerinin olacağı istihbaratı
Türkiye’nin
Halep
Konsolosluğu’na
ulaşmıştır
(BCA/030
10/262/766/18). Nitekim aşağıda sıralanacak olan olaylar hem
istihbaratın alındığı dönem için hem de bundan sonra da olayların aynı
doğrultuda geliştiğini göstermesi bakımından bu istihbaratı
doğrulamaktadır.
Dönemin en önemli sorunlarından biri sınırların bölgenin kendi
gerçekliğine göre çizilmemiş olmasından kaynaklanan durumdur. Bu
yeni durum bölgede yaşayan insanları hem insani hem de ekonomik
olumsuzluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Sadece sülaleler
parçalanmamış sülaleler ile birlikte topraklar da parçalanmıştır.
İnsanların ekip biçtikleri topraklarının bir kısmı sınırın bir tarafında
diğer bir kısmı diğer bir tarafında kalmıştır. Bu da sınır ihlallerine
sebep olmuştur. Nitekim Türkiye’de hem yönetici hem halk hem de
basın tarafından bu konu çözülmesi gereken bir sorun olarak
değerlendirilmiştir1.
Kilis’te icra edilen tetkikat arz olunur; Hududu vilayet mıntıkasına doğu-batı 153
kilometre mesafe, bu mesafe 31 saatte alınır. Hudut üzerinde yaşayan Müslüm Acel
aşireti şahısları çapulculuk maksadındadır. Bu maksatla sürekli hududu ihlal
etmekten geri durmazlar.Fransızlar aşiretlerin sınır ihlallerine münhasıran tedbirleri
almaktan imtina etmektedirler. Çapulculuk faaliyetleri hemen hemen bizim tarafta
vuku bulmaktadır. Kilis kazasına hemen hemen temas ederek geçen hudut hattı bu
kasabaya menafi iktisadiye kılınmasından bizim elimizde kalan Kilis bütün
topraklarıyla birlikte yaşayabilmek için hattın diğer tarafında kalan ve umumuyla
kendisine ait olan toprakları ile birleştirilmek ihtiyaç kılınmasından hududun bu
kısmında her gün savaş olan vakalara karşıdır. Bu sebepledir ki hudut çiziminde
kesinlikle sükut görülememiştir (BCA/030 10/262/764/15); Kilis halkı durumun
vahametini ortaya koymak için bir feryatname hazırlamıştır.’’Sorunlarla çizdiğimiz
bütün hudutta bir bir facia cereyan ediyor. Kamuoyu bu facialardan maalesef
haberdar değildir. Şikayet olunan vaziyetin aynen ve tamamen bundan ibaret olduğu
bizim malumuzdur ve hal yalnız Kilis mıntıkasında değil,Suriye sınırı olan bütün
mıntıkalarda böyledir.Biz vaziyet bugün yarın düzelir diye sukut ediyorduk.Hayır bu
böyle olmuyor,hayır bu vaziyet düzelmiyor. O halde Türk halkı olaylardan habersiz
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Türkiye’deki bu çabalara rağmen sorunlar aşılamamış sınır
yönetimi ile ilgili sorunlar çıkmış hatta çatışmalar meydana gelmiştir.
Mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, sınırı geçerek güneydeki
topraklarına inen fakat Fransız ve Suriye memurlarının
engellenmesiyle karşılaşan Derbesiye civarındaki Kiki Aşiretinden bir
kısım kabileler kendilerinden silahlarını toplamak isteyen görevlileri
21 Şubatta esir ederek, Derbesiye’nin beş kilometre kuzeybatısındaki
Girleş köyüne getirmişlerdir. Bu olay haber alınınca Derbesiye Hudut
Bölük Komutanı yeterli kuvvetlerle bölgeye yönelmiş, Fransız
subayları arkadaşları ile beraber aşiretten alınmış ve Derbesiye’ye
getirilerek serbest bırakılmıştır. Fransız subayları gördükleri iyi
davranışlardan dolayı sınır subayımıza teşekkür edip aşiretten aldığı
eşyaların iadesini istemişlerdir. Fransızlar gittikten sonra Kiki Aşireti
Reisi Mahmut Ağa, çağrılarak ona olay hakkında sorular sorulmuş ve
Fransızlar tarafından yetmiş develeri alındığı ve hayvanların talan
edildiği ve hayvan başına kendilerinden madeni elli kuruş alındığı
cihetle kuzeye geçmeye karar verdikleri ve güneydeki eşyalarının
taşınmasına Fransızlar’ın engel olmaması için de Fransız subayları
kuzeye getirdiklerini söylemişlerdir (BCA/030 10/112/758/12).
Sınırın kendi özelliğinden kaynaklanan yapısı Türkiye
Cumhuriyeti Devleti kayıtlarına yansıyan aşağıda sadece belgelerin
özeti ile yetineceğimiz bu ve buna benzer birçok olaya neden
olmuştur.
1- 12 Haziran 1928’de Urfa havalisine iskân etmiş olan
Ciyan aşiretinin hududu tecavüzle güneye akınlar yapmış
olması Suriye’deki aşiretler nezdinde intikam kastıyla
Türkiye tarafına taarruz tasavvurunu uyandırmıştır. On iki
aşiret, on iki makineli tüfek ve dokuz yolcu otomobilinin
kalmaması lüzumuna takdire başlamış bulunuyoruz (Akşam, 20.01.1929); Yunus
Nadi Cumhuriyet Gazetesinde olayı şöyle açıklıyor;’’Kilis mektubunda söylenmiş
olduğu üzere mesele yalnız hududun hala çizilemeyen son parçasından ibaret
değildir. Suriye’deki Fransız idaresi hududun çizilen kısmında dahi huzursuzluk
vermektedir. Güney sınırımıza giden aklı selim sahibi arkadaşların hiddet ve nefretten
ağızlarını bıçak açmıyor. Hududumuzun alt tarafındaki Fransız askerlerinin belli
başlı işleri güçleri eşkıyaya yataklık etmek ve hatta sanki büyük bir marifetmiş gibi
onları otomobillerine alarak nümayişkarane gezintiler yapmaktır. Hududun alt
tarafında kalan emlak ve arazilerinden istifade etmek amacında olan Türklerin bu
hakları bin bir güçlüklerle mani olunuyor. Hudut boyuna Türkiye’den kaçan kimseler
oturuluyor. Suriye’den Türkiye’ye kaçakçılık oradaki Fransız idaresinin yalnız
teşvikine değil, tertipli bir sistem olmuştur denilebilir. Hele eşkıya...Onlar sanki
Fransız generallerin öz kardeşleridir.Bizde vukuat yapıp firar eden her şaki Fransız
kumandanın çadırında ve otomobilinde bit hürmet göreceğinden emindir. Şekavetin
kahramanlık gibi görüldüğü Suriye’deki Fransız idaresinde ve hiç saklanmayıp
açıktan ilan olunan bir misal halinde şahit oluyoruz (Cumhuriyet, 02.05.1929).
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iştirakiyle taarruza hazırlanmış oldukları istihbaratı
alınmıştır (BCA/030 10/112/758/3). Bu istihbarat, bize
tacizin tek taraflı olmadığının bilgisini vermektedir.
Görüldüğü gibi Türkiye tarafında meskûn bir aşiretin
Suriye tarafına gerçekleştirdiği saldırı, karşı taraftan
Türkiye’ye yönelik bir saldırı tehlikesinin oluşmasına
neden olmuştur. Fakat şunu gözden kaçırmamak gerekir
ki Suriye tarafından Türkiye’ye yönelik saldırılar büyük
ölçüde bu bölgedeki otorite boşluğunu bölgede rekabet
içinde bulunduğu Türkiye’ye avantaj elde etmek isteyen
Fransız
Devleti’nin
bir
organizasyonu
olarak
gerçekleşirken Türkiye bu bölgede otoritenin tesisi
yönünde bir politika izlemeyi tercih etmiştir.
2- Suriye’deki aşiretler 17 Haziran 1928 gecesinde Suriye
tarafından Akçakale’nin üç kilometre güneyindeki bir
köyü otuz kırk kişilik silahlı adamlarıyla basmışlarsa da
gerek bu köylünün gerekse yakınındaki diğer köy halkının
yapmış olduğu direniş sonucunda saldırganlar üç deve ve
elli kadar koyun gasp edebilmelerine rağmen dört ölü ve
bir yaralı bırakarak kaçmışlardır. Ölü ve yaralıların
Türkiye tarafında kalmış olmalarından istifade edilerek
durum Türk subayları tarafından Fransız istihbarat subayı
nezdinde protesto edilmiş, gerekli önlemlerin alınmasını
istemiştir (BCA/030 10/112/758/6).
3- 21 Kasım 1928 asayiş raporuna göre; 18 Kasım 1928
gecesi Diyarbakır’ın Hasköy çobanları 1500 kadar
koyunu otlatmak üzere güneye giderlerken Dirik kazası
mıntıkasında Şemrah nahiyesinden bazı şerirlerin
tecavüzüne uğramışlar ve 150 koyun çaldırmışlardır. Sürü
sahiplerinin
eşkıya
ile
yaptıkları
müsademede
mütecavizlerden birisi maktul düşmüştür. Aynı rapora
göre; Kuruçay’ın Şarak köyünden iki hayvan çalan
Ovacıklı üç şerirden birisi ölü olarak yakalanmış ve
durum istihbarat edilmiştir. Güneydeki hırsızlar 1928
Kasım ayı içerisinde Harran’ın Tahtani köyü merasından
yedi deve çalmışlardır. Hırsızları takip eden mal sahipleri
Fransızlar tarafından geri çevrilmişlerdir. Suriye
tarafındaki Münif aşiretinden 100 kişilik silahlı bir grup
Harran’ın Derkari köyünü basarak köylü ile bir saat
çarpışmışlardır. Köylüden iki kişi öldürülmüş, bir at telef
olmuş ve beş deve iki silah gasp edilmiştir. 16 Kasım
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1928 gecesi bir kaç silahlı Diyarbakır’ın Alibaradak
köyüne tecavüz ederek bir kaç koyun gasp etmişlerdir. 20
Kasım 1928 gecesi 4 silahlı Surucun Tavgan Değirmenini
basarak on mecidiye altın gasp ederek güneye
kaçmışlardır. El-Aziz’in Çitlik köyü civarında iki yolcu
eşkıya tarafından öldürülmüş ve iki yük eşyaları gasp
edilmiştir (BCA/030 10/127/912/26).
4- 20 Şubat 1929’da Mardin’e sınırdan geçen 3 kişilik bir
şaki grubu Savur kazasının Alban karyesine ait bir sürüyü
gasp ederek güneye geçirmeye muvaffak olmuşlardır.
Üzerlerine sevk edilen jandarma müfrezesi ile şakiler
arasında bir çatışma vuku bulmuş, neticede eşkıyanın başı
olan Tezyanlı Hoca, Selim oğlu Mehmet ile gene Tezyanlı
Sada isminde iki şerir sağ olarak ele geçirilmiş, üçüncü
kişi ölmüştür.
5- 11 Nisan 1929’da Mardin bölgesinde Tilkitepe civarında
iki köy seksen kadar Suriyeli tarafından sarılmış ancak
köylünün direnişi üzerine bunlar sınırı geçerek güneye
kaçmışlarıdır (BCA/030 10/127/914/1). 20 Nisan 1929 da
Nusaybin’in bir kilometre kenarında otlamakta olan 300
koyun Suriye eşkıyaları tarafından götürülmüş, ancak
karşılık verilerek geri alınmıştır (BCA/030 10/127/914/4).
Urfa mıntıkasında Akçakale civarında oturan Cemile
aşiretine 15 Nisan 1929 da otomobil ve kamyonlarla
donatılmış Suriye aşiretleri saldırıda bulunarak 4000
kadar koyun gasp edilmiştir. Cemile aşireti hattın
güneyinde oturan kendi aşiretlerine mensup şahıslarla
birleşerek saldırganlara karşı çıkmışlardır ve sınırın 12
kilometre güneyinde yaptıkları çarpışma sonucunda gasp
edilen
hayvanların
481’ini
geri
almışlardır.
Saldırganlardan 40’tan fazla ölü olurken Cemile aşireti ise
2 ölü ve 2 yaralı vermiştir. Bu sırada Telebyaz’dan çıkan
bir Fransız uçağı ile bir süvari müfrezesi çarpışmaya
yetişememiştir. Saldırganlar içerisinde aslen Urfalı Troş
adında bir Ermeni de olup, bu saldırıyı da bu şahsın
hazırladığı haber alınmıştır. Yani Fransızlar’dan güç ve
destek alan Ermeniler bu tür saldırılar düzenleyerek,
Arapları kullanarak kendilerince Türklerden öçlerini
almaya çalışmışlardır (BCA/030 10/262/768/13). Bütün
olumsuzluklara rağmen bölge köylüleri ve aşiretlerin
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Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılıkları gözlenmektedir. Bu
durum Fransızları ve Hoybon cemiyetini ciddi manada
rahatsız etmektedir. Hepsinden önemlisi Fransızlar,
Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere Fransa tarafından
silahlandırılmış olan bu halkın silahları Fransa’nın
organize ettiği Türkiye sınırındaki operasyonlara karşı
kullanma ihtimalinden de rahatsız olmuş ve bununla ilgili
teftiş raporları hazırlamışlardır (BCA/030 10/127/914/9).
6- 12 Mayıs 1929’da Suriye eşkıyalarından 8 kişi 22. hudut
alayı efradından birini şehit ve birini yaralayarak hudut
dışına kaçmıştır. Eşkıyalardan biri yakalanmış ve 500
koyun sınıra geri geçirilmiştir (BCA/030 10/262/768/16).
25 Kasım 1929 asayiş raporuna göre; 22/23 Kasım gecesi
Suriye’den gelen 40 silahlı Harran’ın Hirbetü’s Salam
köyüne baskın yapmışlarsa da köyde bulunan Jandarma
müfrezesinin karşılığı sonucu bir şey yapamadan tekrar
güneye geçmişlerdir. 22 Kasım 1929 Diriğinin Taşit
köyünden Pirini Köyü Muhtarı Mehmet Veli’nin kardeşi
ve bir kısım adamlarıyla 500 hayvan gasp ettiklerini ve
yetişen devriyenin hayvanları tamamen kurtardıkları ve
eşkıyaların takiplerine devam edildiği Mardin Vilayeti’ne
bildirilmiştir (BCA/030 10/128/917/46).
7- Sınır tecavüzlerinin bu şekilde artması ve önemli
boyutlara ulaşması sebebiyle dönemin Dışişleri Bakanı
Tevfik Rüştü Aras’ın Fransız Hükümeti’ne bildirmesi
üzerine
Paris
Maslahatgüzarı’na
ve
Beyrut
Başkonsolosluğu’na yazılar yazmış ve Fransız
Büyükelçisi’nden mufassal bir mektupla Suriye’de
hazırlanan bu şekavet harekâtının ne olacağı ve olaylara
dair malumatın bildirilmesi talep edilmiştir (BCA/030
10/219/480/36). Bunun yanı sıra sınır güvenliği ve ikili
anlaşmaların uygulanabilirliğinde taraflar arasındaki dış
politikanın seyri de etkili olmuştur. Emniyet Genel
Müdürü Şükrü Bey’in “Güney sınırı siyaset durumuna
göre asayiş durumu da değişen bir yerdir. Fransızlarla iyi
olursak asayiş nispeten düzgündür. Aramız bozulursa
asayişte derhal bozulur ve vukuat artar” tespiti de güney
sınırının güvenliğinde dış politika etkilerine yer vermiştir
(Borlat , 2014: 34).
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8- 4 Haziran 1930 da Urfa’nın Harran Kapı ahalisinden iki
kişi 7 yük şekerle Türkiye tarafına geçerken gümrük
muhafaza memurlarıyla yaptıklarıyla çatışmada her ikisi
de yaralı olarak güneye kaçmışlardır (BCA/030
10/128/920/7).
9- 6 Haziran 1930 tarihli raporun ikinci maddesinde
güneyden kuzeye geçtikleri arz olunan sekiz otomobilden
birinin Aneze aşireti reisi Hiçbim birinin Abdülaziz
üçüncüsünün Ermeni Mısaka ait olduğu diğerlerinin kira
ile alındığı ve olaydan üç ay evvel Cümeyle aşiretinin
güneye yaptığı akına mukabil olduğu anlaşılmış ve
Fransızlar
nezdinde
teşebbüsatta
bulunulmuştur
(BCA/030 10/128/920/4).
10- 1930 yılında Mardin Vilayeti’nin Cerdip ve Anter köyleri
civarında hududu aşarak Türkiye tarafındaki köylülere ait
iki davar sürüsünü alarak güneye götüren iki çete,
jandarma müfrezesi tarafından takip edilerek firara
mecbur edilmişlerdir. Bu iki çetenin gasp ettikleri
hayvanlar geri alınarak sahiplerine teslim edilmişlerdir
(Akşam, 26 .01.1930).
11- 2 Ağustos 1931 gecesi Güney aşiretine ve İbrahim
oğullarına ait 4-5 sürü koyunun hattın güneyine geçip
yayladıklarını gören Ararda hudut bölüğünden sürülerin
güneyin ihlali için gönderildiği anlaşılması üzerine bir
manga asker bunların üzerlerine gitmiştir. Ansızın manga
üzerine ateş açılarak bir nefer şehit olmuş ve yarım saat
devam eden çatışmada 200 tahmin edilen ve içlerinde
güney aşiretleri ve Ermenilerin bulunduğu anlaşılmıştır
(BCA/030 10/112/760/14). Suriye üzerindeki bu gayr-ı
resmi vaziyet üzerine Türkiye Fransız Hükümeti nezdinde
teşebbüste bulunarak bu vaziyetin üzücü hadiseler
yaratmasına sebebiyet verecek maiyette olduğu bildirilmiş
ve bu halin en kısa zamanda son verilmesi gerektiği
belirtilmiştir (Akşam,10.12.1931).
12- 15-16 Mayıs 1932 gecesi güneyde bulunan Şammar
aşireti Cizre’nin 20 kilometre güneybatısında bulunan
Gerigevir köyünü abluka ederek, köyün koyunları gasp
etmek istemişlerse de köylünün direnişi sonucunda
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kaçmışlardır.17 Mayıs 1932’de 600 kadar Şammarlılar
yine aynı köye taarruz ve sürülerini köy mera ve
tarlalarına sokmaları üzerine aralarında çıkan dört saatlik
çarpışmadan dolayı köyden bir kişi ölmüştür. Bu olay
istihbarat subaylarına ve hudut kumandalığına
bildirilmiştir.19 Mayıs 1932’de güney aşiretlerinden bir
kısmı hududu geçerek Cizrenin Gazal köyüne tecavüz
ederek muhtarı öldürüp ve bir köylüyü ağır şekilde
yaralayarak güneye çekilmişlerdir.Saldırı olayı Fransızlar
nezdinde protesto edilmiş saldırıda bulunanların kimler
olduğu hakkında araştırma yapılması istenmiştir
(BCA/030 10/128/922/8).
13- 26 Mayıs 1932 tarihinde güneydeki Fidan ve Harise
aşiretlerine ait 300 kadar devenin Hüseyin İbn-i Osman
tarafından güneye getirilerek Seyyale aşiretinden Mustafa
Salih ve Hüseyin Salih Güneyin Hapsa köyünden 700
kadar koyununda sınırı geçerek güneye götürüldüğü
Fransızlar tarafından bildirilmiştir.27 Mayıs 1932
tarihinde Güneyin Aneze aşiretine mensup Harise
kabilesinden 100 kadar Hecin Süvar silahlı unsur kuzeye
geçerek, Mizar Nahiyesi’nin Karacaviran mevkiinde
bulunan İbrahim Hişnanla Seyyale aşiretine ait 200
koyun,400 deve ve 80 sığır gasp edip götürürken mal
sahipleri ile yaptıkları çarpışmada iki hecin devesi ölmüş
ve saldırganlar ise kaçmışlardır. Aynı silahlı unsurlar 28
Haziranda Hüseyin Salih’e ait 400 koyunla beraber gasp
ettikleri şeyleri güneye götürürlerken Hüseyin Salih ve
adamları ile çarpışmışlardır. Çarpışmada Hüseyin Salih’in
dört kısrağı telef olmuş ve kendisi de hafif yaralanmıştır.
Silahlı unsurlar gasp ettiklerini güneye götürmeyi
başarmışlardır. Bu olay derhal Fransız delegesine
yazılmıştır (BCA/030 10/128/922/14).
14- Nusaybin’in Alyan nahiyesinin Narinç köyünden 27
Haziran 1932 gecesi Güneydeki Şamarlılar tarafından
Buğday çalınırken köylü tarafından görülmüş, takip
neticesi bir kısmı geri alınmıştır. Aynı gecenin sabahı
Gümrük Karakolu efradı Alyanın Dupiç ile Marinci
köyleri arasında devriye gezerlerken bir sürü devenin
güneyde otlamakta olduklarını görerek kime ait
olduklarını anlamak için yaklaştıkları sırada Develerin
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başında olan Şamarlılar tarafından ateş edilmiş, çıkan
çatışma neticesinde bir deve telef olmuş ve yedi deve
yaralanmıştır. Bunun üzerine Şamarlılar güneye
kaçmışlardır. Bu olaydan sonra Şamarlılar’dan 50 silahlı
İntikam için Dupiç köyüne tecavüz etmişlerse de
Cizre’nin Aynıseri köylüleri ile yapılan çatışmada Dupiçli
bir kadın ağır yaralanmıştır. Civar köylülerden karşılık
bulan
Şammarlılar
yine
güneye
kaçmışlardır.
Şammarlılar’ın tecavüzlerini kesmek ve huduttan
uzaklaştırılmalarını sağlamak için Andiver ve Kamışlı
Fransız subaylığı nezdinde teşebbüsat yapılmasına
Nusaybin ve Cizre kaymakamlıkları memur edilmiştir.
Tekrarlanması muhtemel olan bu tecavüzleri önlemek için
Cizre’den yeterli miktarda kuvvetin Banih köyüne
hareketine müsaade edilmesi Vilayetin Yedinci Kolordu
Kumandanlığından
rica
edilmiştir
(BCA/030
10/128/922/15).
15- 20 Ekim 1932 tarihinde Viranşehr’in Cemkatar bölgesine
güneyden 100 kadar çadır halkı gelmiş, bunlardan 4
silahlı Derik kazasından 45 koyun gasp etmiş ve bu
adamlar tekrar güneye kaçmışlardır (BCA/030
10/105/684/29).
16- 3-4 Temmuz 1932 gecesi Geri Mira köyünden Ali
Übeydo Oğlu Süleyman ile üç arkadaşı Kızıltepe’nin
Tibyat Köyünü silahlı olarak basarak bir merkeple iki at
gasp etmişlerdir. Durum Kamışlı İstihbarat Subaylığına
yazılmış ve bu tür olaylara dikkat edilmesi istenmiştir.
17- 8-9 Temmuz 1932 gecesi ise Nusaybin’in Gürhassin
Köyünde bulunan Gümrük Kars kollarına Suriye’nin
Ebuasi Aşiretinden isimleri tespit edilmeyen 5-6 şahıs
tarafından ateş edilmiş ve iki taraf arasında bir saatten
fazla süren bir çarpışma çıkmıştır. Çarpışmada her iki
taraftan da kayıp olmamıştır. Bu olay hakkında hemen
araştırmaya
başlarken
olay
Kamışlı
İstihbarat
Subaylığı’na da bildirilmiştir. Kamışlı’nın batısındaki
Çirkin Köyü civarında oturan Şammarlılar’a ait 300 deve
kuzeye geçerek iki telgraf ve sınıra ait 13 telefon direğini
devirdiği haber alınarak bir müfreze gönderilmiştir. Bu
develer daha önceden güneye kaçırılmış olduğundan
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Şammarlılar’ın 400 koyun,3 merkep,2 deve ve 3 çobanı
yakalanmıştır. Bu hayvanlarla çobanlar görüşme için
Nusaybin’e gelen Kamışlı Fransız subayına teslim
edilmiştir. Ayrıca Fransız subayının dikkati Alyan
mıntıkasında ortaya çıkan olaylara çekilmiş ve bu
kısımdaki Şammarlılar’dan başka olaylara karışmadan
kaldırmaları talep edilmiştir. Aynı zamanda benzer
şeylerin önlenmesi için Cizre Kaymakamlığınca Andiver
İstihbarat Subaylığına da yazılmıştır. Bu konu ile ilgili
olarak Cizre’de yapılan görüşmede Fransız subay
Şammarlılar’ın sınırından 30 km uzaklaştırıldığı
söylenmiş ve olaylardan dolayı müteessir olduğunu dile
getirmiştir. Bu tür olaylardan anında Başbakanlık ile
Dışişleri Bakanlığı haberdar edilerek gerekli girişimlerin
yapılması sağlanmıştır (BCA/030 10/128/922/17).
18- Güney hududunda gerçekleşen tecavüzler hakkında 7
Ekim 1932 asayiş raporuna göre; Şammar, Yegane, Aneze
aşiretleri Kifar mevkiinin 8 km batısında çadır kurarak
güneye geçmek için hudut karakollar ile iki defa
çarpıştıkları ve koyunları tek tek dağlara doğru sokmaya
çalıştıkları ve saldırıya hazırlandıklarına dair istihbarat
alındığı, hayvanların hepsi güneye yönelmiş ve yapılması
muhtemel olan saldırı için tedbirler alınmıştır (BCA/030
10/128/922/22).
19- Adana ve Antep havalisinde eşkıyalık ederek birçok bir
evin ocağını söndüren Türk jandarmasının sıkı takibinden
kaçarak Suriye sınırına giren Hanifi namımdaki şaki
Suriye topraklarında da eşkıyalığa başlamıştır. Başına
topladığı birkaç serseri ile yol kesen yağma yapan bu azılı
şeririn dört adamı Arappınar’a gelerek teslim olmuşlar ise
de eşkıya reisi teslim olmamış ve dağa çıkmış ve yeni bir
çete teşkiline başlamıştır. Teslim olan dört şeririn iade ve
teslimi Türkiye tarafından istenmiştir (Akşam,09.
04.1934).
20- 1934 yılında şekavet ve kaçakçılık yapmak ve aşayişi
suretiyle suçlanan Ahmet Agayısor adlı şahıs Tekirdağ’ın
Saray kazasına ailesi ile birlikte sürgününe karar
verilmiştir (BCA/030 18/48/64/13). İsmet İnönü, 1935
yılında Doğu illerine gezi yaparken Mardin’e uğradığı
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zaman o yıllarda yöre halkına kan kusturan bir “Apo”
vardı. Bu kişi Suriye’de kalıyor, değişik dönemlerde
Türkiye’ye sızıyordu. Asayiş noktasından bugünlerde
güneye kaçan haydutlardan Abdurrahman Mihi’nin
kuzeye geçmiş olması günün olayı idi. Denildiğine göre;
haydut, Nisan ortasında kuzeye geçmiş, bir soygun
yapmış, sonra izi kaybolmuştu. Jandarma müfrezesi ile
takip edilmeye çalışıyorlardı. Bu haydutlar hudut üzerinde
otururlar ve bir iki senede bir defa içeri girmeye lüzum
görerek köylerden hakları saydıkları alacak ve gelirleri
toplayarak geri dönerlerdi. Abdurrahman Mihi’nin
huduttan geri geçmiş olduğu sabit olunmuş ve bir rivayete
göre altı bin mecidiye toplanmıştır (Öztürk, 2012: 21-22).
Bütün bu zaman zarfında yaşanan şekavet olaylarını çok fazla
teferruata girmeden birkaç örnekle sınırlandırabilirdik. Fakat olayları
ayrıntısıyla ortaya koyarak durumun vahametini göstermek istedik.
Aslında bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de soruna yaklaşım
biçimidir. Bölgedeki olaylar önemli önemsiz ayırımı yapılmadan
titizlikle takip edilmiş ve yerel yöneticiler ve jandarma tarafından
rapor edilmiştir. Devlet konu ile ilgili olarak adeta hiçbir şeyi gözden
kaçırmamaya gayret göstermiş böylece sorunun çözümünü
kolaylaştırmaya çalışmıştır. Tabii ki sıkı takibin Türkiye’nin Suriye
politikası ile de alakası vardır. Devletin bu konu ile ilgili hassasiyetini
bu politikanın geniş yelpazesi içinde görmeliyiz. Devlet arşivlerinde,
Suriyeli aşiretlerin sınır ihlallerine dair pek çok dosyaya rastlıyoruz.
Ancak Türkiye’nin ilgilendiği esas konu, siyasi idi. Fransa’nın Suriye
ile olan münasebeti ve Türkiye’nin Hatay’ı takibe alması, Beyrut ve
Halep ticaret yollarının ve aynı zamanda önemli uluslararası siyaset
hatlarının üzerinde olan bu sınırda ciddi sıkıntılar doğuruyordu.
Mustafa Kemal Paşa konu ile ilgili olarak 1 Kasım 1936’da
TBMM’nin açılış konuşmasında: "Dostluğuna çok önem vermekte
olduğumuz Fransa ile yegâne mevcut problemimiz, şimdiye kadar
çözümlenmemiş ve yanmakta olan İskenderun sorunudur" diyordu
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1961, C IV: 392).
İsmet İnönü ise güney sınırındaki sorunlarla ilgili olarak şu
tespitte bulunmaktadır;
Biz Fransız hududundaki daimi ihtilafın ve asayişsizliğin hakiki
sebeplerine tam teşhis koyamamışızdır. Fransa ile münasebetlerimiz
çok iyi idi. Bu çok iyi münasebetlere rağmen, Suriye’den Türkiye’ye
kaçakçılığın ve yine Suriye’den Türkiye’ye sarkıntılık şeklinde
taarruzların sonunu almak mümkün olmuyordu. Bu vaziyet,
Avrupa’da Türkiye’nin Fransa ve İngiltere ile kaderi birleşiyor,
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birleşti havası hâkim oluncaya kadar devam etti. Umumi siyaset
ufkunda görülen ihtimallerin bizi paralel bir istikamete sevk ediyor
manasını vermeye başlamasından sonradır ki, Suriye ile Türkiye
arasındaki münasebetleri korumak ve asayişsizliği kaldırmak, Fransa
için de bizim gibi bir mesele oldu. ve ondan sonra bunun arkası
kesildi. Bahsettiğim bu sarkıntılıklar devrinde, huduttan geçerek
Diyarbakır civarına kadar gelmiş olan taarruz çeteleri görülmüştür
(İnönü, 1998: 231).
Ayrıca güney sınırındaki bu olayları, emperyalist devletlerin ve
bilhassa Fransa’nın bu bölgedeki etnik farklılaşmaları suiistimal etme
düşünceleri üzerinden okumak mecburiyetindeyiz. Nitekim bölgedeki
silahlı faaliyetler, bazı gruplarca zaman zaman eşkıyalığın ötesinde
devlet kurma iddialarına dönüştürülmeye çalışılmıştır2.
Sonuç
Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
birlikte İttifak Devletleri’nin yanında savaşa girmesi “Doğu
Sorunu”nun yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur. Anlaşma
Devletleri ise bu soruna, savaş devam ederken Osmanlı topraklarını
kendi aralarında gizli anlaşmalarla paylaşarak çözüm bulmuşlardır.
Yapılan gizli anlaşmalarda, Osmanlı Devleti’nin özellikle Ortadoğu
toprakları çetin çıkar çatışmalarına sahne olmuştur. Özellikle Fransa
ve İngiltere bölgeye sahip olmak için ciddi çaba göstermişlerdir. Ocak
1916’da gizli anlaşmayla Ortadoğu’nun zengin topraklarını aralarında
paylaşmışlardır. Bu anlaşmayla Musul toprakları Fransa’nın
mandasındaki Suriye’nin bir parçası olarak kabul edilerek, Fransa’ya
verilmiştir.
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye’de hissedilmeye
başlandığı andan itibaren Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk’ün
2
Doğu ve Güney sınırlarında gerçekleşen olayların esaslı bir hazırlık neticesi olduğu
ve şakilerin büyük emellerle harekete geçtikleri gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır.
Şakiler bilhassa şarktaki hareket hakkında büyük emeller besliyorlardı. Bu havalide
bir kıyam hareketi yapıldıktan sonra Irak ve Suriye hudutlarında faaliyete geçmeye,
bu suretle büyük bir isyan çıkarmayı düşünüyorlardı. Şakiler emellerini
gerçekleştirmek için silahlar hazırlamışlar ve nihayet işe başlamışlardır. Fakat bu
teşebbüs bir hezimetle sonuçlanınca şakiler ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir müddet
sonra Irak ve Suriye sınırlarından harekete geçerek düşündüklerini tecrübe etmeye
karar verdiler (Akşam, 09.08.1930). Suriye’deki Kürt reislerden Haso ve avenesiyle
birlikte hududu geçmiş, telgraf tellerini keserek direkleri tahrip etmiştir. Haso bir
beyanname neşrederek müstakil Kürdistan için uğraştığını beyan etmiştir (Akşam,
07.08.1930). Bazı köyleri işgal eden Haso ve avenesi üzerlerine gönderilen kuvvetler
karşısında dayamayacaklarını anlamışlar ve Suriye’ye kaçmışlardır (Akşam,
10.08.1930).
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titizlikle üzerinde durduğu “milli iktisat”a ağırlık verdi. Çünkü
Mustafa Kemal’in 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde de vurguladığı
gibi; asıl bağımsızlık “iktisadi bağımsızlık’’tı. Büyük Bunalım,
ABD’nin ve Avrupa’nın gölgesine aldıkları tüm ülkeleri, siyasi
baskılar neticesinde ekonomik çıkmazlara sürüklemiş, dengelerini alt
üst etmişti. Toplum düzeni denilen kavram iyice sarsılmış,
bozulmuştu. Yurt içinde ve dışında olduğu gibi, bu dönemde
ekonomik bozukluklar topluma yansımış,“İhtiyaç giderme
mecburiyet”inden kaynaklanan hırsızlık suçları, 1929–1934 yılları
arasında doğal olarak artış göstermişti.
Milli sınırların oluşumu aşamasında Güneydoğu Anadolu’nun
iktisadi, idari, hukuki ve sosyal çerçevede farklı olgularla
karşılaşması, yeni sorunların doğmasına da kaynaklık etmiştir.
Bunlardan başlıcaları; kaçakçılık, toprak mülkiyetinin tamamen veya
kısmen oluşan sınırdan dolayı ayrımsallaşması, aşiretlerin Kuzey
Suriye- Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki yaylak-kışlak
hareketlerinin ortadan kalkması gibi sorunlardır. Bunlardan kaçakçılık
sorunu bölge ekonomisi ve bunun ötesinde ülke ekonomisi ve
maliyesini etkileyen sonuçlar doğurmuştur. Kaçakçılık ekonomisi,
yasa dışı da olsa bir ticaret şekli olup, bu yapının sürdürülmesinden
mal akımının karşılıklı olması ve taraflar arasında güveninin tesis
edilmiş olması gerekmektedir. Bu ekonomik faaliyette Suriye’nin
geleneksel olarak Anadolu tahılı ve hayvancılığına bağımlılığı ve
ödemelerin mal takası veya doğrudan altın ve gümüş ile de yapılması
karşılıklı olarak kaçak ticaretinin sürdürülebilir olmasını sağlamıştır.
Gerçekleşen bu ticaret türünde, Suriye tarafında olanların genelde
Birinci Dünya savaşında Anadolu’dan Suriye’ye siyasi saikle
gönderilmiş Ermeni ve kısmen de Süryanilerdir. Bunların geldikleri
yerlerin ihtiyaçlarını bilmeleri ve Türkiye’de kadimden gelen ticari
partner veya yardımcılarının olması da kaçakçılık ekonomisi tarafları
bakımından önemli avantajlar sağlamıştır.
İsyanlar karşısında bölgeyi kontrol etmek isteyen Türk
hükümeti, farklı zamanlarda bölgeye asker sevk ederek asayişi
sağlamak istemiş ise de bölgenin coğrafi yapısı, Suriye’nin siyaseti ve
aşiretlerin tutumu buna müsaade etmemiştir fakat önemli oranda
kontrol altına alınmıştır.
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Öz

Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri darbeleri ele alan bu çalışma, bu
bağlamda ordu ve siyaset ilişkisini de incelemektedir. Osmanlı
İmparatorluğu’nda ordunun siyaset üzerindeki etkisinin Tanzimat’tan itibaren
veya Jön Türkler veya İttihat ve Terakki ile başladığı görüşü yaygın olarak
kabul edilmektedir. Oysa Osmanlı İmparatorluğu’nda daha kuruluş
yıllarından itibaren devletin yapılanmasında ve yönetiminde belirleyici rol
oynayan ordu, bu rolünü İmparatorluğun yıkılışına kadar sürekli korumuştur.
Birçok isyan ve darbe girişimine karışan yeniçeriler 1826’da tasfiye
edilmesinin ardından bu kez modern ordu siyasete müdahalelerde
bulunmuştur. Modernleşme girişimlerinin orduda başlaması nedeniyle,
modern kültür ve eğitimle ilk buluşan kesim de yine askerler olmuştur. Bu
durum onların toplumsal yapıyı şekillendiren öncü kesim olmasına olanak
sağlamıştır. Böylece askerler, siyasal alanda kendilerine özgü disiplin, itaat
ve hiyerarşik yapıya dayalı bir militarist modern kültür oluşturarak devlet
yönetiminde etkili olmuşlardır. Aynı zamanda Osmanlı’da kurucu unsur ve
yönetim değişikliklerinin liderleri de çoğu zaman askerler olmuştur. Askeri
kontrol edecek bir mekanizmanın gelişmemesi nedeniyle Osmanlı’nın son
dönemlerinden başlayarak yönetimi ele geçiren yeniçerilerin geleneğini
İttihat ve Terakki kadroları sürdürmüşlerdir. Bu çalışma yaygın bir görüş
olan Osmanlı İmparatorluğu’nda ordunun siyaset üzerindeki etkisinin
Tanzimatla, Jön Türkler veya İttihat ve Terakki ile başladığı yaklaşımlarını
çürütmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, yeniçeriler, İttihat ve
Terakki, Osmanlı’da ordu siyaset ilişkileri ve askeri darbeler.
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Abstract

This paper, which deals with the military coup in the Ottoman
Empire, examines also the relationship between the army and politics. The
idea that the influence of the army on politics in the Ottoman Empire started
from the Tanzimat or with the Young Turks or the Union and Progress was
widely accepted. However, the army had been playing a crucial role in the
administration and political life of the Ottoman Empire since the beginning
until the demise of the empire. Initially, the Janissaries interfered with the
state administration and intervened in many rebellion and coup attempts, and
finally in 1826 it was dissolved. Resulting from that the modernization
movements began in the army; soldiers were also the first part of population
to receive modern education and occidental culture. In this way, soldiers with
modern knowledge had established a modern militaristic political system
based on their own discipline and hierarchical structure that correlatively
influenced the state administration. The lack of the development of a
mechanism to control the military helped the Union and the Progress to
maintain similar way with the Janissary tradition that took over the
administrative power during late Ottoman reign. This study refutes the
widespread view that the Ottomans’ influence on the politics of the army
began with the Tanzimat, Young Turks or the Union and Progress.
Keywords: Ottoman Empire, janissaries, Committee of Union and
Progress, military and politics in the Ottoman and military coup.

Giriş
Osmanlı İmparatorluğu’nda asker ve siyaset ilişkisinden söz
edildiğinde askerin siyaset üzerindeki etkisinin Tanzimat’la başladığı
yönünde yaygın bir kanı olduğu görülmektedir.1 Ancak Osmanlı tarihi
dikkatli bir şekilde incelendiğinde bu kanının çok da doğru bir
yaklaşımı yansıtmadığı görülmektedir. Osmanlı ordusunun fetihlerde
olduğu gibi siyasette de etkin bir rol oynaması aslında daha kuruluş
yıllarından itibaren görülebilir.Daha kuruluş yıllarından itibaren
Osmanlı beyinin gazilerin başında bir gazi olmanın ötesine geçerek
sultan olması sürecinde, askerin fetihlerin yanısıra aynı zamanda
devletin inşası sürecinde de önemli rol oynadığıgörülmektedir(Kuyaş,
1999: 262). Dolayısıyla bu durum aynı zamanda devletin idaresine de
yansımıştır. Böylece devletin kuruluşu ve idaresi sürecinde
oynadıkları son derece önemli rolün farkına varan yeniçerilerin bu
konumlarını zaman zaman yönetimi ve devlet politikalarını belirlemek
ve kendi çıkarları doğrultusunda kararların çıkarılması konusunda
kullandıklarına rastlanmaktadır.

1 Bknz:

Levent Ünsaldı, Türkiye’de Asker ve Siyaset, Çev. Orçun Türkay, Kitap
Yayınevi, İstanbul, 2008.
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İçerde ve dışarıda yaşanan değişimlerin etkisiyle 17.
yüzyıldan itibaren gücünü kaybeden İmparatorluğu, eski gücüne
kavuşturmak için ordunun modernleştirilmesi amacıyla yapılan
reformlar ve 19. yüzyılda Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasıyla devletin
yeniçerilerden kurtulduğu düşünülürken, modern eğitim alan askerler
bu kez farklı nedenlerle yine sivil siyasete müdahale ederek yönetimi
ele geçirdiler.
Askeri kontrol edecek bir mekanizmanın olmaması nedeniyle
özellikle güçlü karizmatik sultanların olmadığı dönemlerdepadişahı ve
sarayı etki altına alarak yönetimi ele geçiren yeniçerilerin geleneğini
daha sonra yöneticilerinin büyük bir kısmı askerlerden oluşan Jön
Türkler ile İttihat ve Terakki sürdürmüştür. Batı tipi modern eğitim
almış ve modern anlamda bilgiye sahip ilksınıf olarak öne çıkan
askerler, devletin en güçlü kurumu olarak aynı zamanda yönetimi de
ele geçirmişlerdir. Yönetimi ele geçiren askerler,bazen kendilerinin
belirlediği padişah ve bürokrasi yoluyla bunu dolaylı olarak, bazen de
yönetim veya hükümetlerin onların çizdikleri sınırları aştığı durumlar
ortaya çıktığında ise askeri darbeler yoluyla yönetime müdahale edip
kendilerine göre yönetimlere “çeki düzen” vermişlerdir. Böylece
siyasal alanda kendilerine özgü disiplin, itaat ve hiyerarşik yapıya
dayalı bir militarist kültür oluşturarak devlet yönetimini ele geçiren
askerler, bir kere siyasete bulaştıktan sonra bu işlerle uğraşmayı
alışkanlık haline getirmişlerdir.Böylece İmparatorluğun kurtuluşu için
yapılan reformlar sayesinde güçlendirilen ordu, bizzat devleti I. Dünya
Savaşı’na sürükleyerek onun sonunu getirmiştir.
OSMANLIDA ORDU VE SİYASET İLİŞKİSİ
Birçok
yazarOsmanlı
İmparatorluğu’nun
çöküşünü;Osmanlı’nın kapitalist dünya ekonomisiyle bütünleşmesine,
bunun yol açtığı siyasal, ekonomik ve toplumsal düzeydeki sonuçlara
bağlamaktadır. İpek Yolu gibi ticaretgüzergâhlarının değiştirilmesi,
buna bağlı olarak Avrupa’da bilim, teknik ve ticaret yükselirken,
İmparatorluğun transit gelirlerinin azalması ve Avrupa orduları
karşısında Osmanlı ordusunun teknik açıdan geri kalması, askerlerin
yoldan çıkması,ticarete ve yolsuzluklara bulaşması gibi sebepler
çöküşü hazırlayan nedenler olmuştur (Ünsaldı, 2008). Bütün bu
gelişmelere ayak uyduramayan yönetimin çürümesi ve bürokrasinin
yozlaşması devletin kendisini tüketen olaylar karşısında doğru
refleksler geliştirmesini zorlaştırmıştır. Devlet her önlem almaya
çalıştığında da yine askerlerin direnişi ile karşılaşmıştır.
Şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu gibi üç kıtada hüküm süren,
bir dönemdünya siyasetini belirleyen büyük bir devletin kendisini
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batıdaki gelişmelere uyarlayamamasının birçok nedeni bulunmaktadır.
Bunların en önemlilerinden biri asker ve siyaset ilişkisidir. Osmanlı
İmparatorluğu’nda daha kuruluş yıllarından itibaren önemli bir yere
sahip olan askerlerin yönetenlerle ilişkileri,askeri ve siyasi açıdan
sorunlu ilişki ağlarından geçerek örülmüş ve sonuçta İmparatorluğu
bitiren en büyük olay olan I. Dünya Savaşı’na sürükleyen de askeri
darbelerle yönetimi ele geçiren ve yönetici kadroları askerlerden
oluşan İttihat ve Terakki olmuştur.
Devletin önemli oranda askeri güç ve fetihlerden beslenmesi
onun en güçlü yanını oluşturduğu gibi aynı zamanda onun en büyük
zaafı da olmuştur. Askerin son derece güçlü konumu zaman zaman
muhalif devlet yetkilileri ve ileri gelenlerin desteğiyle yönetime
yönelik gayri meşru usullerle müdahalede bulunma geleneği yaratmış
ve bu durum Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar devam etmiştir.
Böylece her üç Osmanlı padişahından biri (36 Osmanlı padişahından
12’si)isyan ve darbe ile tahtını kaybetmiştir (Afyoncu vd., 2010).
Yeniçerilerin II. Murad’ı üçüncü kez tahta çıkarması ve
Yavuz Sultan Selim’in yeniçerilerin desteğiyle babası II. Bayezid’i
tahtan indirerek, iktidarı ele geçirmesini izleyen yıllarda, askerin
yönetim üzerindeki gücü görünür olmuş, asker-bürokrasi ve siyaset
ilişkisi sorunlu bir şekilde iktidar mücadeleleri üzerinden
şekillenmiştir. Bu durum Osmanlı tarihi boyunca birçok sultan,
bürokrat ve askerin hayatına mal olmakla kalmamış, aynı zamanda
toplumsal, siyasal ve kültürel yapıyı da derinden etkileyerek askeri
denetleyen mekanizmaların gelişmelerini engellemiştir. Özellikle
Osmanlı’nın son iki yüz yıllık döneminde bu tehlikeli ilişki biçimi
ciddi sorunlara neden olmuş ve sonunda İmparatorluğun tarihe
karışmasındakien temel nedenlerden biri olmuştur.
Daha devletin,kuruluş yıllarından geniş alanlara yayılarak
İmparatorluğa dönüşmesi sürecinde oynadıkları rolün öneminin
farkına varan yeniçerilerin, beğendikleri şehzadeyi sultan yapmak,
orduyu istedikleri sefere çıkarıp istemediklerine çıkarmamak, işlerine
gelmeyen bazı iktisadi önlemlerin alınmasına engel olmak gibi
belirleyici bir konuma kavuştukları görülmektedir. Kuyaş bu durumu
“Osmanlı sultanlarının zaman zaman yeniçerilerin elinde oyuncak
olması”biçiminde yorumlamaktadır. O’na göre; bu gelişme yeni bir
denge unsuru olarak Şeyhülislamlığın 16. yüzyılda giderek önemli bir
kurum haline gelmesinde bile rol oynamıştır (1999: 262).
Hıristiyan çocuklarından devşirilerek Acemi Ocağı denen bir
mektepte İslam dinini benimsedikten ve ciddi bir terbiye aldıktan
sonra, çok sadık ve disiplinli askerlerolarak yetiştirilen yeniçeriler
savaşlardabüyük başarılar gösteriyorlardı (Akdağ, 1947: 291).Elit bir
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statüsü ve ayrıcalıklı konumları olan yeniçeriler kendilerini Sultanın
şahsi hizmetkârları olarak görüyorlardı (Murphey, 2007: 66).
Başlangıçta devşirme usulü ile alınarak istihdam edilen,meslek olarak
sadece askerlikle uğraşan ve evlenmeyen yeniçeriler 2 , ilerleyen
süreçte Anadolu’dan gelen kesimlerden de alınmıştır. Bundan böyle
yerleşik hayata geçerek ticaret yapan, esnaflık yapan yeniçeriler
içerisinde cemaat ilişkilerini kullanarak esnaflara düşük faizli krediler
vermeye başlayanlar bile olmuştu. Böylece 18. yüzyıldan itibaren
yeniçerilerdeki devşirme olgusu giderek kaybolurken,ordu süre içinde
farklı toplumsal kesimleri de kapsamıştır. Dolayısıyla geçmişte büyük
askeri başarılar kazanmış olan, yegâne işleri askerlik olan
yeniçeriler,artık aileleri ve akrabaları olan, bunlarla beşeri ve iktisadi
ilişkiler geliştiren bir kesim olarakaynı zamanda bir ticari sınıf
oluşturmaya başlamışlardı. Tabi yeniçerilerin askerlik mesleğinin
yanısıra ticari ve ailevi işlerle uğraşması, askerlik mesleğini
aksatmalarına ve hatta ilerleyen süreçte talime çıkmamak için
direnmelerine bile neden olmuştur. 17. yüzyılın sonlarından itibaren
evli ve dışarıda çalışan yeniçeriler haftada bir gün odalarına gelip
subaylara görünür olmuştu.Böylece ordunun niteliği zayıflamış, emir
komuta zinciri zedelenmiş ve bu durum ordunun performansını da
etkilemiştir.
Askerin ticarete bulaşmasının yanısıra aynı zamanda siyasete
müdahalesinin nedenlerini de çeşitlendiren bu durum, yeniçeri
ayaklanmalarını bir nevi halk ayaklanmalarına dönüştürmüştür.
Dolayısıyla birçok ayaklanma ve darbede etkin rol oynadıkları bilinen
yeniçerilerin ayaklanmalarına bakıldığında; söz konusu ordunun
kuruluşundan ortadan kaldırılışı olanVaka-i Hayriye’ye kadar hiç
değişmeyen aynı toplumsal kökenden gelen ve çıkarları dolayısıyla da
siyasete karışma nedenleri hep aynı kalan, aynı insanlardan olmadığı
görülmektedir. 15. yüzyılın başlarından 18. yüzyılın başlarına kadar
çok büyük çoğunluğu devşirme olan yeniçerilerin ganimet ve tımar
elde ederek durumlarını düzeltme arzusu, onları genellikle savaş
taraftarı bir siyasetten yana tavır almaya itiyordu. Bu yüzden de
yeniçeriler savaşın, dolayısıyla da vergi yükünün halk üzerindeki
olumsuz etkilerine görece kayıtsızdılar. İktisadi olumsuzluklar
dolayısıyla isyan etmeleri, enflasyonun maaşlarını etkilemesiyle bile
söz konusu olabiliyordu(Kuyaş, 1999: 262-263). 18’inci yüzyıla kadar
Osmanlı’da bazı istisnaların dışında başlangıçta evlenmeleri mümkün olmayan
yeniçerilerin evlenmesi 16. yüzyılın sonlarına kadar ihtiyarlıklarına, padişahın hususi
müsaadesine, yayabaşı ve bölükbaşı olma hakkının kaybedilmesine bağlı kalmıştır.
16. yüzyılın sonlarından itibaren evlenen ve dışarıda esnaflık işleri ile uğraşanların
sayısı giderek artmıştır.
2
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savaş taraftarı bir siyasetten yana tavır alan yeniçeriler ticari ve ailevi
işlere bulaştıktan sonra bu kez savaş karşıtı bir tavır almaya başladılar.
Önceleri, yeniçerilerin devşirmelerden oluştuğu dönemde bir
nesillik bir kast şeklinde siyasete karışmaları,onların çıkarlarının
korunması biçiminde gelişiyordu.Devşirme ordusunun giderek
kaybolması ile birlikte devlet yönetiminde üst kademede bulunanlar
da giderek artan bir orandakalemiyye sınıfı mensupları, yani
çekirdekten yetişme bürokratlar arasından çıkmaya başladı. Bunlar
eski Osmanlı düzenindeki askeri sınıfa benzeyen, ancak ona oranla
daha kapsayıcı, daha açık bir sınıf oluşturuyordu. Devletin
sürekliliğinin sağlanması bunlar için aynı zamanda bir tür sınıf çıkarı
olduğundan, kendi bildikleri ve devlete istedikleri doğrultuda bir
etkinlik kazandıracağına inandıkları örgütlenme biçimlerini, neredeyse
bir var oluş nedeni olarak benimsemişlerdi. Bu sınıf Nizam-ı Cedit’in
kurulduğu yıllarda sivil bürokrasiye ilişkin de birçok kural oluşturdu.
Hatta burada sivil bir Nizam-ı Cedit’ten bile söz edilebilir. Eski askeri
sınıfa göre biraz daha kapsayıcı olan bu sınıf, yetenekli orta sınıf
çocuklarını da sivil bürokrasiye kabul etti. Bunlar II. Mahmud’un
devlet düzeninin tümüne ilişkin reformları sırasında açılan (1834)
Mekteb-i Harbiye’ye öğrenci alırken yalnızca kendi çocukları ve
askeri sınıf mensuplarını tercih ediyorlardı. Bu kural ancak 93 harbi
denilen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra bozuldu. Büyük
çapta subay kaybı nedeniyle ortaya çıkan açığı kapatabilmek için artık
tüm memur çocukları Mekteb-i Harbiye’ye kabul edilir oldu(Kuyaş,
1999: 263-265).
Bu dönemde toplumun genel olarak iki ana sınıfa ayrılmış
olduğunu belirten İnalcık; bunlardan ilkinin “askeri” denilen ancak
askerlerin yanı sıra, Padişahın verdiği özel bir beratla herhangi bir
devlet hizmetine tayin edilen ve böylece belirli vergi
yükümlülüklerinden muafiyetle ehl-i berat olanlar olduğunu
yazmaktadır. Aynı zamanda saray memurları, mülki memurlar ve
ulema da bir nevi “askeri” statü kazanarak bu sınıfa dahil oluyordu.
İkincisi ise reaya idi. Bu sınıf vergi veren, fakat hükümete katılmayan,
bütün Müslüman ve Müslüman olmayan uyrukları kapsıyordu
(İnalcık, 1996).
Reformcu önderlerin daha çok ordu ve bürokrasiden çıktığı
İmparatorlukta, Tanzimat sonrasında ordu bir bütün olarak şehirli orta
sınıf halkı temsil etmiyorsa da, sırf kendi çıkarlarıyla meşgul bir tür
mesleki kast da olmayan, toplumun belli bir kesimine kültürü, ülküleri
ve çıkarlarıyla bağlıydı. İmparatorluğun son dönemlerindeartık subay
dendiğinde; devletin sivil kadrolarında çalışan,bir süreden beri de
serbest mesleklere rağbet etmeye başlamış insan tipi akla geliyordu.
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Dolayısıyla Osmanlı ordusunun subay kadrosu 19. yüzyılda toplumun
seçkin siyasi çevrelerinin insanlarından oluşurken, 20. yüzyıl başında
eğitim yoluyla daha da genişleyen bu çevreden oluşmaktaydı.
Başlangıçta reformlara karşı çıkan askerler, Yeniçeri Ocağı
kapandıktan sonra, batılılaşma hareketlerini destekleyen Jön Türk
Hareketi 3 ve ardından İttihat ve Terakki’nin güçlenmesiyle, yeni bir
düzen ve iktidar mücadelesi sayesinde kendilerini reform
hareketlerinin öncüleri ve aydınlanmanın havarileri gibi gören
askerler, bu kez bu amaçlarla darbeler gerçekleştirdiler. Askerleri
geleneksel toplumdan ayıran eğitim sistemleri, onların tüzel kimlik ve
siyasi misyon duygularını keskinleştirdi. Bu durum, beraberinde
kendilerine emir verenlere karşı tutumlarıyla ilgili de önemli sorunlar
gündeme getirdi. Sultanlar için ise önemli olan reformların kendi
tahtlarına ulaşmadan durması ve askeri yeniden yapılanmanın
kendilerini zayıflatmaktan çok güçlendirmesiydi. Bazı subaylar için 1876’daki Hüseyin Avni Paşa gibi- bu ilke kabul edilmez değildi;
sultanlar değişebilirdi, fakat padişah otokrasisi teorisi değişmezdi. Ne
var ki, çoğunluk için karşıtlık daha derinlerdeydi. Hem 1876’da hem
de 1908’de en etkili devrimci güç olarak orduya bağımlı olan radikal
siyasi aktivizm, İmparatorluğun zayıflamasının teknik gerilik kadar,
siyasi gelenekçilikten de kaynaklandığı inancından doğdu. Temsili
hükümet, değerlerinin geniş alanda kabul görmesi kadar, subayların
salt profesyonel hoşnutsuzluklarından da güç alıyordu (Hale, 2016:
93).
Burada özellikle sarayın kayırmacılığı da bu hoşnutsuzlukları
besliyordu. Ödül ve terfiler, savaş sırasında gösterilen kişisel değerler
ya da cesaret göz önüne alınarak verilmeleri gerekirken, sadece siyasal
desteklere, padişaha, saray erkânına, bakanlara ve paşalara yakınlığa
bağlıydı. Bu olgu bir yandan da askeri-bürokratik soylular sınıfından
gelen subayların mesleki yaşamlarında elde ettikleri birçok ayrıcalıkla
daha da güçleniyordu; dolayısıyla “himaye” derecesi ne kadar yüksek
olursa, yeni unvan da o kadar üstün oluyordu. Sarayın bu
kayırmacılığı profesyonellikten yana olan subaylarda bir hoşnutsuzluk
yarattı ve görevlerini yapma arzularının zayıflamasına neden oldu.
Yeni ordunun birliğini bozan ikinci etken, alaylı subaylarla mektepli
subayları karşı karşıya getiren gerilimdi. Askeri bilgiyle ve Avrupa
entelektüel kültürüyle donatılmış mektepliler subaylar arasında bir
azınlık oluşturuyor ve siyasal etkinlikleri yüzünden padişahlarda
3 1880’li yılların sonundan başlayarak bürokratlar, öğretim üyeleri, doktorlar,
avukatlar, yazarlar gibi bazı sivil çevrelerin desteğini alan küçük, gizli askeri gruplar
oluşmaya başladı ve bunlar sonunda “Jön Türkler” olarak anılmaya başladı (Ünsaldı,
2008).
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güvensizlik duygusu uyandırıyordu. Askerlik konusunda her şeyden
önce pratik deneyime sahip olan alaylı subaylarsa hem saray hem de
az eğitimli, dinsel değerlere çok bağlı erat tarafından kollanıyordu. Bu
yüzden, alaylı subaylar askeri okullardan gelme mekteplilere karşı sık
sık küstahça davranışlar sergiliyordu.Bu yüzden düzen ve disiplin
ciddi biçimde tehlikeye düşüyordu. Bütün bunlar Balkan Savaşı
sırasında yaşanan bozgunların da acı şekilde gösterdiği gibi, ordunun
savaşma yeteneğinde bozulmaya neden oldu (Ünsaldı, 2008).
OSMANLI DÖNEMİNDE ASKERİ DARBELER
Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri darbelerin Fatih Sultan
Mehmed’in hükümdarlığının ilkdönemindeki 1446 Buçuktepe İsyanı
ile başlayıp 1913’teki Bâbıâli baskınıyla sona erdiği kabul
edilmektedir. Yeniçeriler, 1446’da başkent Edirne’de Buçuktepe
isyanıyla II. Mehmed’i yaşı küçük olduğu gerekçesiyle Manisa’ya
gönderip babası II. Murat’ı yeniden tahta getirdiler. Yeniçerilerin
başlattığı isyan, II. Murat’ın yeniden tahta geçerek yeniçerilerin
maaşına zam yapmasıyla son sona erdi. Darbeyi unutmayan Fatih
Sultan Mehmed tekrar tahta çıktıktan sonra aralarında yeniçeri
ağasının da bulunduğu askerleri çeşitli cezalara çarptırdı ancak bu
yeniçerilerin yaptığı son yönetim değişikliği olmadı. Fatih Sultan
Mehmed’in ölümünü gizleyerek, Cem Sultan’ın tahta geçmesini
amaçlayan Vezir-i Azam KaramaniMehmed Paşa’yı öldüren
yeniçeriler, 1481 Mayıs’ında, Paşanın başını mızrağa geçirerek
İstanbul’da dolaştırdılar.
Fatih Sultan Mehmed’den sonra isyanla yüzleşmeyen Osmanlı
padişahı neredeyse yok gibidir. Osmanlı padişahlarının üçte
birininisyan ve darbe ile tahtını kaybettiği göz önüne
alındığındadurumun vahameti anlaşılabilir (Afyoncu vd., 2010). Hatta
bazı padişahlar sadece tahtlarını değil aynı zamanda feci şekillerde
hayatlarını da kaybettiler.
Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk askeri darbeyi gerçekleştiren
Yeniçeriler başlangıçta devletin savaş esirlerinin beşte birini alarak
ordu ve idari kadrolarında kullanmak üzere yetiştirmesine
dayanıyordu. Çünkü esirlerin beşte biri padişahın hakkıydı. Ancak
ilerleyen süreçte yeniçeri askerleri, İmparatorluğun Hıristiyan
tebaasının çocuklarının devşirilmesi suretiyle alındı.1402’deki Ankara
Savaşı’ndan sonra seferlerin azalması sonucu, elde edilen esirler de
azaldığından, devşirme sistemi hayatageçirilerek İmparatorluğun
sınırları
içindeki
Hıristiyan
çocukların
devşirilmesine
başlandı(Yılmaz, 2017). Bu usul, Çelebi Mehmed döneminde (14131421) uygulanmaya başlandıysa da, kanunlaşıp bir sistemekavuşması
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II. Murad’ın hükümdarlığı döneminde (1421-1451) oldu. Kapıkulu
Ocaklarının ihtiyaçları belirlenip Divân-ı Hümayun’a bildirilerek
buradan çıkankarara göre belirli bölgelerdeki Hıristiyan ailelerinin
sekiz ila yirmi yaş arasındaki gençleridevşirilirdi (Afyoncu vd., 2010).
Sultan II. Bayezid daha yaşarken tahttan çekilerek Şehzade
Ahmed’i tahta getirmek istemesi yeniçerilerin tepkisiyle karşılandı.
Buna rağmen Şehzade Ahmed’itahtageçirmek için payitahta çağıran
Bayezid’in bu ısrarı karşısında yeniçeriler, 21 Eylül 1511’de isyan
ederek Yavuz Selim’i tahta çıkarmak için direndiler. Askerlertahta
geçmek için Üsküdar’a kadar gelmiş olan Şehzade Ahmed’in saraya
gitmesini engellemek için boğazdaki ulaşım araçlarına el koydular.
Böylece İstanbul’da bir kargaşa ve düzensizlik başladı. Bunun üzerine
tahttan vazgeçen Şehzade Ahmed Konya’ya dönmek zorunda kaldı.
Bu arada bazı devlet adamları Şehzade Korkut’u İstanbul’a çağırarak
askeri kendi tarafına çekerek tahta geçmesi için çalıştı. Ancak Yavuz
Selim’i Padişah olarak görmek isteyen askerler Bayezid’e mektuplar
gönderip Yavuz Selim’i kendilerine serdar tayin etmeleri konusunda
sıkıştırdılar. Hatta ağabeylerine karşı Selim’i destekleyen paşalar ve
yeniçerilerin talepleri kabul edilmediği takdirde II. Bayezid’i
öldürmekle
tehdit
ettiklerine
dair
kayıtlar
da
bulunmaktadır.ŞehzadeAhmed’i padişah yapamayacağını anlayan II.
Bayezid yaşadığı müddetçe tahtı bırakmayacağını belirtmesine
rağmen,yeniçerileri de arkasına alarak babası üzerinde baskı oluşturan
Yavuz Selim, babasının tahttan çekilmesini sağladı. Böylece 24 Nisan
1512’de tahta çıkan Yavuz Sultan Selim babasına karşı darbe yapıp
onu tahttan indirerek yerine geçen ilkOsmanlı hükümdarı oldu
(Afyoncu vd., 2010).
Ardından düşük ayarlı ulufe akçesi yüzünden 2 Nisan 1589’da
Divan-ı Hümayun’u basan sipahiler Beylerbeyi Mehmed Paşa ile
Defterdar Mahmud Efendi’nin III. Murat’ın fermanıyla idam
edilmesini sağladılar. Yine düşük ayarlı akçe yüzünden 1 Nisan
1600’de isyan eden sipahiler, sarayın rüşvet işlerini çevirdiği iddia
edilen Yahudi kadın Ester Kira’yı parçaladılar. Oğulları da idam
edildi. Anadolu’daki Celali İsyanı nedeniyle 6 Ocak 1603 tarihinde
ayaklanan Kapıkulları, kimi vezirlerin azlini yeterli görmeyerek çok
sayıda devlet yetkilisinin ölümüne neden oldular. III. Mehmed’i ayak
divanına çıkartıldığı olayda saray ağaları öldürüldü. Yine 6 Şubat
1603’te Sipahilerle Yeniçeriler, sadrazam değişikliği yüzünden üç gün
boyunca İstanbul sokaklarında çatıştılar (Kalabalık, 2017).
Osmanlı tarihinin en korkunç ayaklanmalarından biri de 18
Mayıs 1622 tarihinde yaşandı.Devrin Hükümdarı II. Osman’ın
yanısıra vezirler ve ağaların da öldürüldüğü bu ayaklanma ve
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darbe,Büyük Katliam adıyla tarihe geçti. Bazı icraatları asker, ulema
ve halk arasında hoşnutsuzluğa yolaçmış olanII. Osman’ın, askerlerin
temel sorunları dururken,hacca gitmek için yola çıkması bardağı
taşıran sondamla olmuştu (Afyoncu vd., 2010). Padişah’ı hacca
gitmemesi için uyaran sipahiler ve yeniçerilerin aynı zamanda bazı
vezirlerin görevden alınması yönündeki talepleri de karşılanmayıp,
üstüne üstlük yeniçerileri tehdit edici dedikoduların yayılmasıyla, II.
Osman tahttan indirilerek akli dengesi yerinde olmayan amcası I.
Mustafa ikinci kez tahta getirildi.Tutsak alınan II. Osman öldürülerek
I. Mustafa’nın tahtına olası tehditler ortadan kaldırıldı. Ancak II.
Osman’ın öldürülmesi ve padişahın değiştirilmesi sorunları çözmek
şöyle dursun Osmanlı İmparatorluğu’nu yıllarca sürecek bir
kargaşanın içine sürükledi. Artık yeniçeriler ve sipahiler canlarının
istediği kişiyi istedikleri makama tayin ettiriyor veya azlettiriyor, hatta
öldürüyorlardı (Afyoncu vd., 2010: 72).
Kapıkulu Ortaları 7 Şubat 1632’de Topkapı Sarayına yürüyerek
IV. Murad’ı tehdit ettiler. Hafız Paşa’yı parçaladılar. Daha bir ay
geçmeden yine 2 Mart 1632’de tekrar saraya yürüyen askerler IV.
Murad’ı ayak divanına çıkarttılar. Olaylar Haziran ayına kadar devam
etti. Ardından Sultan İbrahim, 8 Ağustos 1648’de ocak ağaları ile
ulemanın mutabakata varmasıyla tahttan indirildi.Şeyhülislamdan
alınan fetva ve Sultan İbrahim’in yerine geçirilen oğlu 7 yaşındaki IV.
Mehmed’den alınan fermanla boğduruldu. Olayların bu kadar
acımasız bir şekilde gelişmesinin ardından birçok toplumsal ve
ekonomik nedenler gösterilmektedir. Bir yandan modern aydın
zümresinin henüz yetişmediği bu dönemde ulemadan ve toplumda
etkinliği bulunan kesimlerden bazı şahsiyetler ile muhalif devlet
adamları ve askerler farklı amaçlarla bir araya gelerek isyanlarda rol
oynayabiliyordu (Alkan, 2010:57).
Diğer yandan 17. yüzyılın ortalarında yeniçeriler artık kent
kültürünün önemli aktörleri haline gelmişti. Artık yerleşik hayata
geçenlerin, aile hayatına karışanların, esnaflaşanların sayısı gittikçe
artmıştı. Dahası yeniçeriler 1650’lere gelindiğinde kendi aralarında,
daha sonra da cemaatlerietrafında ekonomik örgütlenme
gerçekleştirerek kentlilere düşük faizlerle kredi vermeye başlamıştı.
Böylelikle cemaatler sadece askeri ilişkiler anlamında değil aynı
zamanda ekonomik anlamda da bir dayanışma ağı geliştirmişlerdi.
Dolayısıyla
siviller
ve
yeniçeriler
arasındaki
sınırların
bulanıklaşmasının nedenlerinden biri ticari ilişkileri oluşturmaktaydı.
Anadolu’dan gelip yeniçeri yazılmış ve payitahtın sunduğu nimetleri
değerlendirmek isteyen köylüler veya esnaf olup yeniçeri unvanlarıyla
kendilerine loncalarında yükselme şansı yaratmaya çalışan kentliler
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gibi, birçok değişik katmandan oluşan sivil-asker topluluğunun
toplumsal patlamalar esnasında ortak refleksler geliştirmesi bu
durumu yansıtıyordu. Hatta tepkileri Ocakla hiç ilgisi olmayan bazı
halk kesimlerinde de yankı buluyordu (Yılmaz, 2017: 6-7).
Hazinede para olmadığı için 1650’de askere verilmesi gereken
ulufenin ödenmemesi üzerine,1651 Haziran ayında askerler ağalarını
taşlayıp isyan başlattılar. Yağma ve öldürülmelerin yaşandığı olaylar
günlerce sürdü ve sonunda çocuk yaştaki padişah IV.Mehmed ayak
divanına çıkarıldı. Ardından 1651 Eylül’ünde de saray hareminde,
içoğlanları ve baltacılar Kösem Sultanı boğdu veSancak-ı Şerif
çıkartılarak halk ve esnaf eyleme çağrıldı. Esnaf padişah fermanı
olmadan dükkânlarını açmamakta kararlı olmasına rağmen
yeniçerilerin tehditlerine dayanamadı ve zamanla dükkânlarını açtı.
İstanbul’daki ilk esnaf isyanı olan 1651 olayları, daha fazla zararlı
hale gelmeden padişahın gayretleri ile yatıştırıldı (Afyoncu vd., 2010:
119).
1656 Şubat ayının son haftasında yeniçeri ulufeleri
dağıtıldığında, Girit Seferi’nden dönen yeniçerilerin dağıtımdan pay
alamamaları ve Kapıkulu Ocaklarına da ayarı düşük akçe verilmesini
bahane eden askerler ayaklandı. Padişah IV. Mehmet’e taleplerini
bildiren isyancılar aynı zamanda idam edilmelerini istedikleri kişilerin
adlarının yazılı olduğu bir defter de verdiler. Talepleri kabul eden
Padişah, listede olanların canlarının bağışlanmasını istemesine rağmen
isyancılar direndiler. Bunun üzerine Bostancıbaşıidamları istenen
kişileri öldürerek cesetlerini isyancılara teslim etti. Cesetler
atmeydanına 4 götürülerek buradaki çınar ağacına baş aşağı asıldı.
Günlerce süren olaylarda çok sayıda insan öldürüldü.Olaylar “VakaiVakvakiye” adıyla tarihe geçti.
Osmanlı ordusunun Batı Cephesi’nde bozguna uğramasının
ardından ordu İstanbul’a dönerken 5 Eylül 1687’de ayaklanan
Kapıkulları IV. Mehmed’in tahttan çekilmesini istedi.Talep edilen
yetkililerin kelleleri kesildi ve padişah tahtan çekildi. Ardından
cebeciler öncülüğünde Temmuz 1703’teİstanbul’da başlayıp
Edirne’de sona eren ve “Edirne Vakası”olarak bilinen ayaklanma
Aslında eğlencelerin ve törenlerin yapıldığı biryer olan atmeydanı bu dönemde adeta
isyanlarla özdeşleşmişti.
Meydan artık, kozların paylaşıldığı, hanedanın meşruiyetinin tartışıldığı, idarecilerin
icraatınıneleştirildiği, karşılıklı fetvaların birbirinihükümsüz kıldığı, bunların bazen
bir padişahın tahttan indirilmesine, hatta öldürülmesine kadar ileri gittiği, kozların
paylaşıldığı bir mekân haline gelmişti. Bu durum bazı devlet adamlarının canlarına
mal olurken, bazıları için ise ikbal kapılarınınardına kadar açıldığı, her şeyin devletin
bekası ve adaletin temini için yapıldığıbir mekân haline gelmişti (Afyoncu vd., 2010).
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sonucunda Feyzullah Efendi idam edildi ve II. Mustafa tahttan
çekildi.28-29 Eylül 1730’de Patrona Halil’in yönettiği kanlı
ayaklanmada, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve kimi
vezirler boğdurulup cesetleri sokaklarda sürüklendi. III. Ahmet tahttan
çekildi ve I. Mahmud cülus etti (Kalabalık, 2017).
Sultan III. Selim’in kurduğu Nizam-ı Cedit ordusundan
memnun olmayan bazı devlet adamları Osmanlı-Rus Savaşı’nın
devam ederken Yeniçeri Ağaları ile Nizam-ı Cedit’i ortadan kaldırma
planları yaptılar. Kabakçı Mustafa liderliğinde 25 Mayıs 1807’de
ayaklanan yeniçerilere müdahalede çok geciken, III. Selim, Nizam-ı
Cedit’i kapatmak zorunda kaldı. Talepleri yerine getirilen isyancılar
buna rağmen eylemlerini sürdürdüler. Nizam-ı Cedit’i destekleyen on
devlet adamının kendilerine teslim edilmesini isteyen asiler, Şehzade
Mustafa ve Şehzade Mahmud’un da hayatlarının tehlikede olduğunu
öne sürerek kendilerine yollanmasını ve III. Selim’in tahttan
çekilmesini istediler. III. Selim, 29 Mayıs 1807’de tahtını bıraktı ve
IV Mustafa cülus etti. Bu olayın ardından Yeniçeri Ocağının ortadan
kaldırılacağı ile ilgili söylentilerin ortaya çıkmasıyla orduda yapılan
reformlara karşı çıkan yeniçeriler,Sekban-ı Cedit adıyla yeni bir
modern ordu kurulmasının gündeme gelmesi üzerine Kasım 1808’de
ayaklandı. Yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paşa’nın evini basması ve
Paşa’nın evi ateşe verilmesiyle birlikte yaklaşık 300 yeniçeri de
kendisiyle birlikte hayatını kaybetti.
Sürekli ayaklanmalarla gündeme gelen yeniçerilerin tüfekle
talimi kabul etmeyerek kazan kaldırması üzerine, 16 Haziran 1826
tarihinde başlayan isyan aynı zamanda Yeniçeri Ocağı’nın
kapatılmasına neden oldu. Yeniçeri Ocağı’nın yeniliklere karşı engel
oluşturduğunu düşünen II. Mahmudkendisinden önceki reformcuların
kötü tecrübelerinden yararlanarak, ilmiye sınıfının desteğini de alıp
İmparatorluğun en önemli yapılarından biri olan Yeniçeri Ocağı’nı
kaldırdı. Olay Vaka-ı Hayriye adıyla tarihe geçti.
Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasının ardından1841’den itibaren
örgütlenme açısından yerel komutanları olan eyalet orduları teşkil
edildi. Merkezi bürokrasi de güçlendirilerek ordu saflarındaki
siyasileşme bertaraf edilmeye çalışıldı. Ancak Yeniçeri Ocağı’nın
kaldırılması askeri ayaklanmalar ve darbelerin sonunu getirmeye
yetmedi, isyanlar ve darbeler devam etti. Üstelik bundan böyle
darbelerde dış dinamikler ve müdahalelerin etkisi de giderek belirgin
hale geldi. Bu bakımdan Harbiye Mektebi de askerlerin
siyasallaşmasını ortadan kaldıramadı. Diğer yandan teknik yönden
güçlenen ordu yine zamanın en önde gelen kurumu oldu (Özkan,
1985:1215-1261; Burak, 2011: 47). Bu durum, ordunun kendisini en
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önemli kurum olarak görmesine ve devlet yönetiminde etkinliğini
sürdürmesine önemli olanaklar sağladı.
Osmanlı Devleti 19. yüzyılda, Mısır ve Rusya’nın etkinliğini
bertaraf etmek isterken, İngiltere ve Fransa’nın etkisine girdi. Bu
etkinin altında Tanzimat ve Islahat fermanları ilan edildi, ardından
Meşrutiyet’in ilanı gündeme geldi. Buna direnen Sultan Abdülaziz’in
de “hal edilmesi” gerekiyordu. Bu yüzden 29 Mayıs 1867’de, Padişah
Abdülaziz hakkında, “Umuru siyasetten bihaber, devlet mülkünü
tahrip edip, bu tutumu ile bekayı mülk ve millet için mevcudiyeti
muzur olup, hal’i caiz olduğuna”, dair Şeyhülislam fetvası alındı ve 30
Mayıs 1876 gecesi, Sultan Abdülaziz’in istifa ettiği bildirilen bir
açıklama okundu. Böylece padişah devrildi ancak buda yetmedi. Bazı
kaynaklara göre darbeciler tarafından dövülerek öldürüldü ve
Sultan’ının ölümüne intihar süsü verildi(Kocabaş, 2016: 27-28).
Ekonomik sorunların yanısıra iç ve dış huzursuzlukların ve dış
dinamiklerin (özellikle İngiltere ve Fransa’nın) oynadığı roller sonucu
meydana gelen bul “hal” olayı, bir anlamda, ekonomik ve siyasi
anlamda İngiltere ve Fransa’ya bağımlığı ortaya çıkarmıştı.
Sultan Abdülaziz’in yerine getirilen V. Murat da ancak 93 gün
tahtta kalabildi. V. Murat’ın cinnet geçirdiği ileri sürülerek, akli
dengesinin bozulduğu gerekçe gösterilerek 31 Ağustos 1876 tarihinde
tahttan indirildi. Darbeciler V. Murat’ın yerine bu kez II.
Abdülhamid’i tahta getirdi. Bu arada cumhuriyet ilan edeceği
söylenen Mithat Paşa, 19 Aralık 1876’da, ikinci defa başbakanlığa
getirildi ve Osmanlı’nın ilk anayasası olan Kanun-i Esasi, 23 Aralık
1876 tarihinde ilan edildi. Böylece I. Meşrutiyet başladı ancak Padişah
93 Harbi’ni ileri sürerek 14 Şubat 1878 tarihinde anayasal meşruti
monarşiye son verdi.Kanun-i Esasi’yi askıya alan II. Abdülhamid’e
karşı da isyanlar ve darbeler devam etti. Hatta II. Abdülhamid
Osmanlı tarihinde en çok isyan, darbe ve suikast girişimine maruz
kalan padişah oldu. 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta çıkan II.
Abdülhamid daha sultanlığının 9’uncu ayında tahttan indirilmesi için
darbe girişimine maruz kaldı. Ali Suavi adındaki bir Jön Türk,19
Mayıs 1878 tarihinde akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığı söylenen
Sultan V. Murat’ı gözetim altında tutulduğu Çırağan Sarayı’ndan
zorla çıkarıp tahta oturtmak için darbe teşebbüsünde bulundu
(Abbaslı, 2009).Yine II. Abdülhamid’in arşivinde bulunan, 1898
yılında Jön Türklerin hazırladığı ve İstanbul’daki örgüt mensuplarına
gönderdiği bir yazıda Padişah’a yönelik bir askeri hücum planı yer
almaktaydı (Birecikli, 2012: 683-697).
Sultan’ın yetkilerinin kısıtlanması ve seküler bir sistemin
kurulması gibi amaçlarla bir araya gelen Jön Türkler, 1889’da İttihat
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ve Terakki Örgütü’nü kurdular. 1902 yılının Şubat ayında Paris’te
yapılan I. Kongre’de İsmail Kemal Bey, İngilizlerin yardımı ile
Sultan’a karşı bir askeri isyan tertip etmeyi önermişti. Kongre’nin en
önemli sonucu “yalnızca propaganda ve neşriyat yolu ile ihtilal
yapılmaz, ancak yabancı bir devletin desteği ile Abdülhamid’e karşı
ihtilal yapılabilir” şeklindeydi (Birecikli, 2012:683-697).
İttihat ve Terakki, Padişahın tekrar Meclisi açması için baskılar
yapıyordu.Padişah meşrutiyeti ilan etmeyince, Niyazi Bey ve Enver
Bey emirlerindeki askerlerleBalkanlarda ayaklanarak isyan başlattılar.
Ayaklanmanın büyümesini istemeyen II. Abdülhamid, 24 Temmuz
1908’de ikinci kez meşrutiyeti ilan etti. Böylece II.Meşrutiyet dönemi
başladı. Ancak meşrutiyetin yeniden ilanı bir kısım sivil-asker, aydın
ve bürokrat nezdindebir rejim davasına dönüştürüldü ve yeni
darbelerin kapısını araladı. Bu kez de meşrutiyet karşıtı oldukları ileri
sürülenler 31 Mart 1909’da İstanbul’da isyan çıkardı. II.
Abdülhamid’in meşrutiyeti yıkmak için isyan çıkardığı ileri
sürülerek,Selanik’ten getirilen Hareket Ordusu’nun isyanı bastırması
sağlandı. Oysa olayın Almanların yanında savaşa girmeyeceğini
belirten II. Abdülhamid’i devirmek için Enver Paşa öncülüğünde
Alman yanlısı cunta tarafından gerçekleştirildiği söylenmektedir.
Nitekim Harekat Ordusu İstanbul’a hakim olduktan sonra, 27 Nisan
1909’da bir fetva ile bu Sultan da “hal” edildi. Bu olay da“31 Mart
Vakası”adıyla tarihe geçti(Kocabaş, 2016).
II. Meşrutiyet, beraberinde etkileri günümüze kadar uzanacak
birçokköklü ve karmaşık sorun da getirdi. Orduyu birleşik bir savaş
kuvveti olarak koruma ve yüksek komutanın otoritesini sürdürmekten
yana olan bazı üst düzey komutanlar, darbelere bulaşmaya karşı
olmalarına rağmen,1908 ve 1909’da İmparatorluğun siyasi kaderinin
belirleyicisi olan ordu tam boy siyaset ağına düşmüştü. Subay grupları
iç hesaplaşmalarda taraf olduklarından, ordu tarafsız bir kuvvet
konumunu yitirdi, güçlerini korumak için sivil politikacılara ve
kurumlara (en başta da İttihat ve Terakki’ye) dayandı.İttihat ve
Terakki politikalarının 1918’deki yenilgiyle sonuçlanmış olması bu
sivil-asker ortaklığının kusurlarını kuşku götürmez derecede açığa
çıkardı. Siyasete bulaşma da orduyu çok zayıflatmış ve ulusal
bağımsızlığın neredeyse yitirilmesiyle sonuçlanmıştı. Ordunun
kendisini sürekli devletin temeli olarak algılaması anlayışı sonraki
yıllarda da Türk siyasetindeki zayıf halkalardan biri olacaktı (Hale,
2016: 93-9494).
Osmanlı ordusunun devletle özdeşleşmesi Osmanlıları büyüten
siyasi ve askeri mekanizmanın tamamen çökme durumunda
olduğunun anlaşılmasından sonra, hem devleti hem de orduyu bir
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krizin içine sürükledi. Dolayısıyla 19. yüzyıl boyunca Osmanlı
yöneticileri kendi otoritelerinin siyasi temelini yıkmadan, orduyu
yeniden yapılandırma görevi ile yüz yüze kaldılar. Ayrıca modern
silah ve eğitim eksikliği gibi teknik sorunların üstesinden gelmek de
zordu. Fakat uzun erimde siyasi toplumsal ve kültürel sorunların
içinden çıkılabilirdi. Ancak orduyu yeniden yapılandırma programı,
geleneksel yapının devamında büyük çıkarları olanların sert
muhalefeti ile karşılaştı. Başlangıçta 1807 ve 1808’de değişime karşı
olanlar zafer kazanmış gibi görünüyordu. 1826’da yeniçerilerin
bertaraf edilmesiyle 19. yüzyıl boyunca reformcuların konumlarını
yavaş yavaş da olsa güçlendirmelerine karşın, 1909’a kadar sorun
nihai olarak hal edilemedi. “31 Mart Olayı” ordu içinde bir iç savaş
riskinden sakınma yönünde komutanlara çarpıcı bir uyarıydı (Hale,
2016: 92-93). Ancak bu olayı müteakiben yaşanan darbeler, ordu ve
yöneticilerin bu olaydan ders çıkarmadığını gösterdi.
II. Meşrutiyet’in ilanıyla beraber eski rejimin baskıcı yönlerini
eleştiren, hürriyet ve adaletin değerini vurgulayan siyasi söyleme
rağmen,olağanüstü halin kaldırılması dahi gündeme gelmedi. Aksine
31 Mart Vakası’ndan itibaren payitaht başta olmak üzere, çeşitli
gerekçelerle birçok bölgede uzun sürelerle bu uygulamaya başvuruldu
(Aksu, 2017: 64).
Askeri darbeler 12 Haziran 1912’deki “Halaskâr Zabitan”
(Kurtarıcı Subaylar) grubu isyanıyla devam etti. İttihat ve Terakki
Fırkası’na muhalefet eden bu subay grubu bir muhtıra yayınlayarak
meclisin dağıtılması ve yeni bir hükümetin kurulmasını talep etti.
İttihatçıların buna boyun eğmesiyle yeni bir kabine kuruldu ancak
kabine güvenoyu alamadı.O sırada Balkan Savaşı başlamış, Bulgar
ordusu hızla Çatalca önlerine varmış ve Edirne düşman eline
düşmüştü. Bu karmaşa ve hezimeti fırsat bilen İttihatçılar, iktidarı
yeniden ele geçirmek için hükümeti devirme kararı aldı. 23 Ocak 1913
günü Enver Bey ile yaklaşık 30 kişilik bir grup, büyük bir kalabalık
eşliğinde Edirne için sloganlar atarak, Babıâli’ye doğru yürüdü.
Kabine toplantısının yapıldığı binada muhafızlar gelenlere engel
olmadılar. Girişte isyancılara engel olmak isteyen Sadaret Yaveri
Nafiz Bey ve Harbiye Nazırı Yaveri Kıbrıslızade Tevfik Bey ile
Harbiye Nazırı Nazım Paşavurularak öldürüldü. Ardından Sadrazam
Kamil Paşa’ya silah zoruyla bir istifaname yazdırıldı. Paşa önüne
konan kâğıda “asker tarafından gelen teklif yüzünden istifaya mecbur
kaldığını” yazınca, İttihatçılar buna “ahali” sözcüğünü de ekleterek
istifanın sebebini “ahali ve asker” birlikteliğine dönüştürdüler.
Ardından Enver Bey, silahlı bir şekilde Padişah’ın karşısına dikilerek
Mahmut Şevket Paşa’yı Sadrazam tayin ettirdi (Hür, 2007).
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Tarihe “Babıâli Baskını” adıyla geçen bu olayın ardından 23
Ocak 1913 günü Mahmud Şevket Paşa Sadrazamlık makamına
getirildi. Paşa aynı zamandaHarbiye Nazırlığı görevini de
üstlenmişti.Ancak Mahmud Şevket Paşa11 Haziran 1913 günü Bâb-ı
Âli’ye geldiği sırada bir silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.
Olayın aydınlatılması gerekçesiyle hükümet tarafından olağanüstü
önlemler alındı ve İstanbul’da gecelerisokağa çıkma yasağı ilan edildi
(Birbudak, 2013). İstanbul’da ilan edilen bu sıkıyönetimin ardından
muhalif gruplara karşı bir “sürek avı” başlatıldı (Hür, 2007).
DARBE VE REFORMLAR
Kanuni’nin son yıllarına kadar İmparatorluğun iyi işleyen
kendine özgü toplumsal, siyasal ve ekonomik düzeninin birtakım iç ve
dış sebeplerden dolayı bozulmaya başlaması, ciddi reform ihtiyacı
ortaya çıkarmıştı. 16. yüzyılın sonlarından itibaren ekonomik sorunlar,
siyasi çekişmeler,başta asker olmak üzere değişik hiziplerin ortaya
çıkardığıisyanlar, bazen o kadar şiddetli ve yıkıcıydı ki döneminyerli
ve yabancı gözlemcileri devletin yakında çökeceğini düşünüyorlardı
(İnalcık, 2016: 2016: 23).İmparatorluğun çöküşünü engellemek ve
onu yeniden eski gücüne kavuşturarak, batılı devletler karşısında
gerilemesini engellemek için bir takım reformların yapılması
kaçınılmaz olmuştu. Başlangıçta dışarıdan gelen saldırıları önlemek
kaygısı ile yapılan reformlar, önemli ölçüde askeri alanı kapsıyordu.
Böylece orduda başlayan reformlar, Avrupa sistemi taklit edilerek
yapıldı. Sultan I. Abdülhamid döneminde Avrupa’dan askeri
eğitmenler getirilerek, batı usulü eğitim, askeri teknik ve teknoloji ile
ordunun yeniden yapılandırılmasına çalışıldı. İmparatorluğun modern
bir devlet olma yolunda orduda başlattığı reformlar,Tanzimat’la
birlikte eğitim, idari ve toplumsal kurumlara da yayıldı. 1839’daki
Tanzimat Fermanı ile başlatılan reformları, 1856’da Islahat Fermanı
takip etti.
II. Abdülhamid döneminde toplumsal muhalefete rağmen
reformlar,II. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908’e kadar kesintili bir
şekilde sürdürüldü. 1876’da meşruti yönetime geçilmesine rağmen,
Osmanlı toplumu siyaset yapmayı; partiler yerine, bürokrat liderler
etrafında toplanan seçkinler, tarikatlar, mahalli ve hanedanlar
aracılığıyla gerçekleştirdi (Hanioğlu, 2009: 129).Ancak bu evrede bir
tür doğu-batı ikiliği hâkim olduğundan reform ve yenilenme
girişimleri, “Avrupalılaşma” veya “batılılaşma” hareketleri toplum
tarafından benimsenmedi. Sultan II. Mahmud ve Sadrazam Alemdar
Mustafa Paşa’nın Sened-i İttifak’ı imzalayarak Sultan ve ayanlar
arasında bir mutabakat sağlaması hoş karşılanmamıştı. Özellikle de
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orduda yapılan değişiklikler çeşitli tepkilerle karşılandı ve bu yüzden
ayaklanmalar, baskınlar ve darbelerle anılan trajik olaylar meydana
geldi.Batılılaşma çabaları Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Harbiye’nin
açılmasıyla hız kazanmıştı. Padişaha mutlak şekilde bağlı kul
bürokrasisi, yerini padişah karşısındaki konumu bir ölçüde de olsa
güvenceye kavuşmuş olan merkezi bürokrasiye bırakmıştı (Aslan ve
Yılmaz, 2001). Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve II. Mahmut’un
gerçekleştirdiği reformlar, batılılaşma hareketlerinin başlaması
açısından çok önemli bir dönüm noktası oldu ancak reformcu
Sultan’ın adı “gavur” padişaha çıktı (Aktaş, 2016).
19. yüzyılda yapılan özellikle askeri alandaki reformlarla
gerçekleştirilen batılılaşma süreci yeni bir orta sınıf ortaya çıkarırken,
aynı zamanda yönetimden memnun olmayan yeni bir seçkinler sınıfı
da oluşturdu. Özellikle de askeri alanda gerçekleştirilen reformlar ve
II. Abdulhamid’in uygulamaya koyduğu parasız eğitim, mütevazi
ailelerden gelen yeni bir orta sınıfın oluşmasına olanak sağladı
(Tokay, 2010: 41). Bu durum güç dengeleri arasındaki çelişkilerin
büyümesine ve iktidar mücadelesinin daha da sertleşmesine neden
oldu.Diğer yandan İmparatorluğun askeri ve teokratik yapısı,
yenilenme ve reform hareketlerinin gerçekleşmesini zorlaştıran dini ve
toplumsal etkenlerin yanısıra, Sanayi Devrimi ile birlikte batıda
oluşmaya başlayan ve imparatorluk topraklarına nüfuz eden yeni
dünyanın kendine özgü sorunları, işleri daha da karmaşıklaştırıyordu.
Ayrıca Avrupalı devletlerin Müslüman olmayan tebaanın sosyal ve
siyasal haklarının genişletilmesi bahanesiyle sürekli devletin iç
işlerine müdahale etmesi, aynı zamanda reform ve yeniliklere karşı
toplumdaki şüphe ve tepkilerin büyümesine neden oluyor ve
yöneticilerin işlerini daha da zorlaştırıyordu(Özbek, 2010: 47-48).Bu
yüzden Osmanlı İmparatorluğu batılılaşmayı ve reformları
savunanlarla, buna karşı olan kesimler arasındaki iktidar
mücadelelerinin yol açtığı ciddi siyasi sorunlar ve iç isyanlarla
uğraşmak durumunda kaldı.
Bu arada başlangıçta Osmanlıcılığı savunan İttihat ve Terakki,
kısa süredemilliyetçi fikirlere kapılmış ve1909’da bir darbe yaparak
birlikte hareket ettiği farklı dini ve etnik kökenlerden siyasi aktörleri
de dışlayarak siyaseti kendi tahakkümü altında monopolize etmişti.
Böylece İttihat ve Terakki ile muhalefet arasında bir kan davası
başladı. Fransız Devrimi’nden etkilenen Jakoben eğilimli “İttihat ve
Terakki” için toplumun ilerlemesini sağlamanın yolu ittihatçı
partizanların savunduğu birlikçilikten geçiyordu. Kendilerini
ilerlemenin katalizörü olarak gören İttihatçılar, her türlü muhalefeti
statusquonun partizanları olarak görüyor ve onları bastırmak için
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ellerinden geleni yapıyordu. Balkan Savaşlarından sonra milliyetçilik
o kadar gelişmişti ki sadece Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarmak
“amiyane tabirle” artık İttihat ve Terakkicileri kesmiyordu. İttihat ve
Terakki milliyetçiliği dünyadaki bütün Türkleri tek bir devlet altında
birleştirmeyi hedefleyecek kadar ütopik hayallere kapılmıştı. İktidarını
Sultan’ın
yetkilerinin
kısıtlanmasının
yanısıra,
devletin
merkezileşmesi ve sekülerleşmesi yönünde kullanan İttihat ve
Terakki, istibdat politikaları uyguladı (Bozarslan, 2011; Aktaş, 2016).
Osmanlı toplumunda modernleşme, toplumun iç dinamiklerinin
yarattığı bir toplumsal değişim süreci olarak ortaya çıkmadı.
Modernleşme daha ziyade Batı’nın meydan okumalarına karşı
devletin kendi gücünü takviye etmesi gibi pragmatist nedenlerden
türedi. Bu sürecin yegâne yönlendiricisi ise büyük çoğunluğu ordu ve
bürokrasi içinden çıkan seçkinler ve devlet oldu. Disiplinli bir
hiyerarşi içinde toplumun en güçlü kesiminin ordu olması, sürekli
gücü takip eden Ortadoğu toplumlarında ordunun peşinden kitleleri
sürükleyen bir kurtuluş umudu ve çekim merkezi olarak kalmasına
olanak sağladı. Bir yandan zaten güçlü bir orduya ve fetihlere dayalı
bir devlet olarak şekillenen Osmanlının en güçlü kurumu orduydu.
Devleti kurtarma harekâtı da bu yüzden daha güçlü bir orduya sahip
olma anlayışına dayandırılarak, batılılaşma yönündeki reform ihtiyacı
ordudan başlatılmıştı. Dolayısıyla Osmanlı’da batı tarzı eğitim, bilgi
ve kültürle ilk tanışan kesim de askerler oldu. Böylece batı tarzı eğitim
ve bilgiyle haşir neşir olan askerler, kendilerinin benimsemediği ve
kötü durumda olmanın müsebbibi olarak gördükleri dine dayalı
kurallara karşı bir anlayışla, aynı zamanda toplumun nasıl yönetilmesi
gerektiğine de vakıf olarak, toplum için neyin iyi olduğunu
belirleyerek reformlara öncülük etti(Aktaş, 2012).
Ancak reformlar modernistler ve muhafazakârlar arasında
yüzyıllarca süren bir mücadele alanı olarak günümüze kadar devam
etti.Osmanlı’da batılılaşmaya karşı olanlar, devletin mevcut askeri ve
dini yapısını muhafaza etmesini istiyorlardı. Onlara göre Osmanlı’nın
geri kalmasının esas nedeni dinden uzaklaşma ve batı taklitçiliğiydi.
Batılılaşma ve modernleşme yanlısı olanlar ise Osmanlının
gerilemesinin nedenini dine bağlıyorlardı. Onlara göre Batılılaşmak
suretiyle Osmanlı kurtarılabilir hatta yeniden eski gücüne bile
kavuşturulabilirdi(Aktaş, 2016). Böylece bu iki kutup arasındaki
çekişme ve iktidar mücadeleleri sürekli bu görüşleri savunan çevreler
tarafından bir nevi varlık yokluk nedeni ve intikam aracı olarak
görüldü ve iktidarı ele geçirmek için kullanıldı. Bu durum aynı
zamanda darbelere zemin oluşturan en önemli enstrümanlardan biri
haline gelerek günümüze kadar devam etti.
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Sonuç
Osmanlı İmparatorluğu’nda ordunun yönetime etkisi yaygın
olarak bilindiği gibi Tanzimatla değil daha devletin kuruluş yıllarında
başladı. Askerlerin daha kuruluş yıllarından itibaren belirleyici bir role
sahip olması zamanla siyaseti ve idareyi belirleme veya etkilemesine
de olanak sağladı. Askerin siyasetle ilişkisini düzenleyecek
mekanizmaların oluşturulmaması zamanla askerin siyasete
müdahalesinin bir kültür haline gelmesine neden oldu. 1826’da
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla askerin önemli oranda siyaset
dışına kaydırıldığı düşünülürken tam tersi bir süreç gelişti. Reformlar
ve modernleşme girişimlerinin ilk olarak orduda başlamasından
dolayı, modern kültür ve eğitimle ilk buluşan kesim de yine askerler
oldu. Böylece modern anlamda bilgiye ve eğitime sahip olan askerler,
siyasal alanda kendilerine özgü disiplin, itaat ve şiddete dayalı
hiyerarşik bir militarist kültür oluşturarak,devletin en iyi örgütlenmiş,
en güçlü kurumu olarak yönetimi ele geçirdiler. Toplumun geleceği
hakkında doğru kararlar veremeyecek kadar cahil olduğu, dolayısıyla
kendileri tarafından yönetilmesi gerektiği fikri ile hareket eden
askerler, ancak kendilerinin oluşturduğu elit kesimin toplum için iyi
ve güzel olan hakkında karar verebileceği düşüncesiyle devleti
yönetti. Toplumu istedikleri gibi şekillendirebilecekleri bir
mühendislik alanı olarak gören askerler yönetime ve topluma
istedikleri gibi müdahalelerde bulundular. Böylece askerler, bir kere
siyasete bulaştıktan sonra bu işlerle uğraşmayı alışkanlık haline getirdi
ve bu alışkanlıklarını ihtiyaç duydukça tekrarladılar. Bazen bizzat
kendileri doğrudan toplumu yönetirken, bazen kukla yönetimler
yoluyla bunu dolaylı olarak yapmaya çalıştılar. Onların çizgilerini
aşan durumlar ortaya çıktığında ise darbelerle yönetime müdahale
edip “çeki düzen” verdiler.
Siyasete darbe kültürünün bulaşması ve muhalefet kültürünün
gelişmesine imkân vermemesinin aynı zamanda aydınlar tarafından da
kabul edilmesi,zamanla bunun kristalleşerek yüzyıllarca devam
etmesine olanak sağladı. Ordunun kontrolünü düzenleyen bir
mekanizmanın geliştirilmemesi bu etkinin İmparatorluğun sonuna
kadar devam etmesine neden oldu.Devletin belli başlı önemli
kurumlarını ellerine geçiren askerlerin oluşturdukları kendilerine özgü
siyasi kültür ve siyaset üzerindeki tahakkümü bir yandan muhalefet ve
uzlaşma kültürü ile demokratik kurumların gelişmesi önünde engel
olurken aynı zamanda İmparatorluğun sonunu getirdi.
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Öz

Türkiye Köylü Partisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tartışılan
köy/köylü sorununu Anadoluculuk bağlamında ele aldı. Söz konusu parti,
köy/köylüyü siyasetin merkezine yerleştirerek yerel bir milliyetçilik
anlayışıyla kendini tanımlayarak ortaya çıktı.
Bu anlayışın yerleşmesinde partinin kurucusu olan Remzi Oğuz
Arık’ın fikirlerinin etkisi büyüktü. Arık, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden
itibaren izlediği Anadolucu-Türkçü düşüncelerini bu partiyi kurarak siyaset
sahnesine taşımak istedi. Onun en büyük ideali siyasette bir yere gelmekten
ziyade köylü kesimini kendi kendine yeten bir konuma taşımaktı. Parti,
iktidar ve ana muhalefetin güçlü olduğu bir süreçte farklı söylemlerine
rağmen köy/köylüden istenilen şekilde bir karşılık bulamadı. Parti, siyasette
amaçladığı başarıyı yakalayamamasına rağmen teşkilatlanmayı merkez
yerine köylerden başlatma anlayışını ortaya koyması, kendi döneminde köye
karşı farklı bir farkındalık oluşmasının önünü açtı.
Anahtar Kelimeler: Anadoluculuk, Köylü Partisi, Köycülük,
Remzi Oğuz Arık

Abstract

The Peasant Party of Turkey handled the peasant issue discussed
from the Ottoman Empire to the Republic in the context of Anatolianism. In
this context, he preferred village / peasantry to the center of politics and to
define himself with a local nationalism. In the setting of this understanding;
Remzi Oğuz Arık, the founder of the party, is influenced by his ideas. Arik
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wanted to carry this Anatolian-Turkism thinking to the political scene by
establishing this party since the early periods of the Republic. His greatest
ideal was to move the peasantry to a self-sufficient position rather than to
come from one place in politics. Despite the different rhetoric of the party,
the ruling and the main opposition being strong, they did not find the desired
response from the village / peasantry. Although the party failed to capture the
success it aimed at politics, putting out the idea of starting the organization
from the villagers instead of the center opened the way for a different
awareness towards the keeper in the period.
Keywords: Anatolianism, Peasant Party, Peasantry, Remzi Oğuz
Arık

Giriş
Anadoluculuk, Turancılığın Türk toplumunda yarattığı
tecrübelerin bir ürünü olarak ona tepki şeklinde doğan bir yerel
milliyetçilikti. Cumhuriyet kadroları ulus-devlet bileşiminde bu bakışa
paralel, fakat daha seküler bir görüş ortaya koydular. Anadolucular
Misak-ı Milli modelinden hareketle ortak bir coğrafya ve vatanda
milli-yerli bir kültür birlikteliği yerleştirmeyi amaçladılar.
Bu yönüyle tarihsel bir Anadoluculuk düşüncesinin vatan
kavramını mistik bir niteliğe büründürmesinde Remzi Oğuz Arık’ın
payı büyüktür. Arık’ın, Anadoluculuğa en büyük katkısı Anadolu
tarihinin aydınlatılmasında yaptığı arkeoloji çalışmalar oldu. O,
arkeolojinin esas görevinin Anadolu’da kalıcı olan kültürü bulmak
olduğunu da vurgulamaktan kaçınmadı. Mavi Anadoluculuğa bir tepki
niteliğinde Lidyalılar ve Karyalıların Anadolu’da dağınık halde
yaşadıklarını, Hititler, Romalılar ve Yunanlıların Anadolu’ya sömürge
mantığıyla baktıklarını, Türklerin ise bu coğrafyada yeni bir
medeniyet inşa ettiğini ifade etmekteydi (Arık, 1956: 15). Remzi
Oğuz’a göre; tarih, bir kader birliği etrafında yaşayan ulusal
topluluğun hafızasıydı (Ülken, 2001: 485).
Bir başka yönüyle Anadoluculuk düşüncesinin temel
konularından birisi de köy ve köycülük oldu. Zira Anadoluculuk aynı
zamanda köycülüğün tezahürüydü. 1930’lardan sonra Türkiye’de
köycülük düşüncesi geniş bir temsilci kazanmış; köylü kültü, kültürel
ve siyasi söylemin en önemli entelektüel motiflerden biri haline
gelmişti. 1 (Karaömerlioğlu, 2014: 185.) Anadolucular, köyü etnik
siması bozulmamış tarihsel bir öz olarak sabitleyerek, onu saf kültürün

Cumhuriyet rejiminin ortaya koyduğu ana akım köy/köylünün kollektif hareket etme
bilincine ulaşması durumunda bile devletin desteği olmadan kalkınamayacağı
düşüncesiydi. (Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-9, D 57, F 41-14.)
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kaynağı olarak kodlarlar 2(Çınar, 2013: 19). Bu düşünce, Anadolu’nun
kurtuluşunu Anadolu köylüsünün üretici bir zümre konumuna
getirilmesinde görür. (Okurer, 1947: 10-14). Remzi Oğuz Arık’a göre
ise; Türkiye’de köy ve köylünün sorunları 16. ve 17. yüzyıllara
dayanmaktadır. Sanayileşme ile birlikte köylü kesimi zor bir döneme
girmişti. Milli Mücadele ve Lozan Antlaşması köylüyü yabancıların
elinden kurtarmıştı. Ancak köylü ve köy sorunu Anadolu’nun ana
davası olma özelliğini korumaktadır (Arık, 1967: 67). Arık’ın
köycülük davasında arzu ettiği temel husus köyü kendikendine yeten
bir konuma taşımaktı. Ayrıca Remzi Oğuz Arık 3 , Türkçülükle
köycülüğün paralel olduğunu, Türkçü olan birinin köy realitesinden
bağımsız olamayacağını ifade etmekteydi (Arık, 1967: 67). Arık,
şehirleri besleyen can damarın köyler olduğunu, köyün bu özelliğinin
iyi kullanılması gerektiğini şu sözlerle vurgulamaktaydı: “Şehri
besleyen nüfus, şehirleri tazeleyen enerji, şehri yaşatan asıl servet
köylerdir.”(Arık, 1956: 97) Yeni medeniyet hamlesinde köyün ihmal
edildiğini, % 85’i köylü olan bir ülkenin çamur yığını ve kerpiç
evlerde yaşadıklarını bunu da sebebini köyü kalkındıracak gerçek
projelerin olmamasına bağladı. Bu noktadan hareketle köye romantik
yaklaşımlar yerine köylüyü merkeze alan bir siyaset anlayışı geliştirdi.
Arık, Cumhuriyet’ten sonra Anadoluculuk ekseninde kafasında
tasarladığı köy ve köycülük projelerini hayata geçirmek üzere de
bahsettiğimiz bu partiyi kurdu. Onun Köylü Partisi’ni kurmaktaki
amacı demokrasinin tezahürlerinden daha çok “köy kadını”, “köy
köpeği” gibi kavramları tarih köşelerinden hayat sahnesine aktarmaktı.
O, köyün kalkınmasında köy erkeğinden daha çok köy kadınını
önemsediğini, köy erkeğinin şehirle daha çok temas halinde
olmasından şehrin kötülüklerine kaydığını, köy kadınının ise “Dininin
bütün merasimine riayeti sayesinde Anadolu’yu tam bir iflastan
kurtaran kadın olmuştu” görüşündeydi (Arık, 1956: 153) Arık köyü,
roman, hikâye ve anlatımlarda tasavvur edilen romantizme kaçan
insanların belli süreliğine huzur ve dinginleşmelerini sağlayacak bir
Masum saf Anadolu söylemini Anadolucuların yanı sıra Turancılar da sıklıkla
telaffuz etmişlerdi. (Ömer Obuz, “Anadoluculuk Akımının Doğuşu,” Türk Yurdu,
Sayı:289, Eylül 2011, s.316.
3 1899’da Kozan’da doğdu. Oğuz boylarından Farsak Aşiretindendi. Öğrenimini
İstanbul’da tamamlayan Arık, İstanbul Türk Ocağı’nda önemli faaliyetlerde bulundu.
Fransa’da Arkeoloji eğitimi alarak Türkiye’de Alacaköy, Hacılar, Bitik kazılarında
görev aldı. 1950’de siyasete atılarak DP listesinden Seyhan Milletvekili
seçildi.(TBMM Arşivi Remzi Oğuz Arık Tercüme-i Hal Dosyası, Sicil No: 1851;
Arık, 1975: 6)
2
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mekândan ziyade Cumhuriyet’in kuruluşunda ve gelişiminde özellikle
millet bütünleşmesinde etkili olan homojen bir kitle olarak görmüştü.
Yukarıda belirttiğimiz gibi Arık, Anadoluculuğu köycülükle
eşdeğer gördüğü bu düşünce biçimini ve birikimlerini siyasi bir
platformda temsil edilmesini amaçladı. Arık’ın Demokrat Parti’den
ayrılıp Türkiye Köylü Partisi’ni kurması Milli Mücadele yıllarından
itibaren Anadoluculuk ekseninde geleneğin en önemli temsilcisi olan
unutulmuş, belli dönemlerde ötelenmiş köylü kesiminin siyasetin
merkezinde yer almasını sağlamaktı. Onun amacı siyasetin köy ve
köylüler üzerinde belirleyici olmasından ziyade köylü kesiminin
siyaset üzerinde belirleyici olduğu bir anlayışı yerleştirmekti. Bu
çalışmamızda tarihsel bir seyir içerisinde Anadoluculuk fikrinin
çıkışında etkili olan köylü kesiminin rolünü arttırmaya yönelik
çabanın siyasal bir yansıması olarak ortaya çıkan Türkiye Köylü
Partisi’nin bu misyonu ne ölçüde taşıyabildiğini ve bu kesime yer
veren partinin diğer partilerden farklı yaklaşımlarını ortaya koymaya
çalışacağız.
Türkiye Köylü Partisi’nin Kuruluşu
1908’den beridir sürdürülen Türkiye’nin yeniden dönüşümü
için 1950’de fırsat yakalanmasına rağmen istenilen sonuçlar ortaya
çıkmadığı için Türkiye Köylü Partisi’nin kurulma düşüncesi
gündemde yerini almıştı.(Teşkilat Gazetesi, 26.10.1952)
Mayıs 1951’de Demokrat Parti’nin (DP) Adana İl
Kongresi’nde yaşanan tartışmalar ve görüş ayrılıklarından dolayı DP
Adana Teşkilatı’ndan ayrılan Remzi Oğuz Arık, Yusuf Ziya Eker ve
Cezmi Türk, yeni bir parti kurmak için çalışma başlattı. Remzi Oğuz
Arık, istikrarlı politika takip etmek için herkese kapıları açmaktan
ziyade seçici davranmanın önemine vurgu yaptı. (Ulus, 25.03.1952)
Partiyi kurmak için hazırlık çalışmaları 1951’in ilk aylarında başlayıp
19 Mayıs1952‘ye kadar devam etti. Kurucu kadro çalışmalarını
tamamladıktan sonra Ankara, İstanbul ve Adana’da ilk toplantısını
yapmış, bu arada bilhassa 1951 ara seçimlerinde ülkenin farklı
yerlerinde halkla temasa geçerek izleyecekleri siyasi ve ekonomik
politikalarla ilgili nabız yoklamışlardı. 1951 yılının sonbaharında
partinin programı için çalışmalara başlanmış, partinin adı için bir
anket çalışmasından sonra Türkiye Köylü Partisi üzerinde karar
kılınmıştı. Program hazırlığı safhasında Türkiye’nin toplumsal
gerçekliği üzerinden bir okuma yapılarak yeni bir düzen için “Türk
Dünya Görüşü” kabul edildi. Program hazırlanırken İsviçre’deki
partilerin yanında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin savaş öncesi parti
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programları Konyalı Mümtaz Koru tarafından incelendi. (4. Büyük
Kongrede Genel Başkan Tahsin Demiray’ın Konuşması, 1956: 3).
Bunun yanında Ankara Üniversitesi’nden iki profesör, yeni
kurulan partinin programına katkı sağlamak için ülkenin ihtiyaçları
doğrultusunda partiye ayrıntılı bir rapor hazırladı. Ayrıca Birleşmiş
Milletlerin Türkiye ve Orta Doğu ile ilgili hazırladığı raporlar
incelenerek uygun olan kısımlardan faydalanıldı. Teknik çalışmaların
yanında Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Nihat Reşat Belger,
Hamdullah Suphi Tanrıöver, Halide Edip Adıvar, Selahaddin Adil
Paşa, Hikmet Bayur gibi siyasette tecrübe kazanmış olan kişilerin
birikimlerinden istifade edilmeye çalışıldı. (4. Büyük Kongrede Genel
Başkan Tahsin Demiray’ın Konuşması, 1956: 3).
Bütün bunların yanında Liberal Köylü Partisi ile görüşmeler
yapılarak birleşme noktasında mutabakata varıldı. (Son Posta,
17.05.1952) Eski bakanlardan Şevket Raşit Hatipoğlu’nun partiye
girmesi için önemli adımlar atılmasına rağmen partinin kuruluş
tarihinin geciktirilmesi girişimlerin sonuçsuz kalmasına yol açtı. Eski
bakanlardan Cavit Oral ile partiye katılması yönünde prensipte
anlaşılmasına rağmen Oral sonradan fikir değiştirerek partiye
katılmaktan vazgeçmişti. DP’li otuz kadar milletvekiliyle temas
kurulmasına rağmen çıkarlarını ön planda tuttuklarından dolayı
partiye katılama sıcak bakmadıkları öne sürüldü. Eski elçilerden
Alaaddin Tiritoğlu partinin kuruluş aşamasında istişare toplantılarına
katılmış olmasına rağmen Uşak, Kütahya ve Afyon’dan 120 kişilik bir
heyetle yaptıkları çalışmalar sonrasında partiye katılma aşamasında
geri adım attı. Aynı şekilde CHP’den ayrılan eski başbakanlardan
Şemsettin Günaltay’ın da yeni kurulacak partinin istişare
toplantılarına katıldığı, fakat partinin kuruluşunun ilan edileceği
tarihten bir gün önce bu düşüncesinden vazgeçtiği ve başlarında Avni
Doğan’ın bulunduğu beş CHP Milletvekili, Köylü Partisi’ne katılma
konusunda kendi aralarında protokol imzalamalarına rağmen
Günaltay’ın geri adım atmasından sonra yeni kurulan partiye bu
yüzden katılmadıkları iddia edildi (Ulus, 13.04.1952; 4. Büyük
Kongrede Genel başkan Tahsin Demiray’ın Konuşması, 1956: 4).
Partinin iktidar partisinin gölgesinde kalacağını düşünenler partiye
girme konusunda tereddüt yaşadılar.
Partinin kuruluş aşamasında Tahsin Demiray, en büyük hayal
kırıklıklarının Adana’da olduğunu, 50 kadar işadamı, gazete sahibi, 2
milletvekili ve DP’nin Adana il ve ilçe teşkilatından birçok kişinin
partilerine geçme noktasında bir irade ortaya koymalarına rağmen son
anda vazgeçtiklerini belirtti. Demiray, parti programlarını hazırlarken
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin partilerinden, BM’nin raporlarından ve
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akademisyenlerin fikirlerinden yaralanmalarına rağmen partiye
katılacak olan kişilerin son anlarda vazgeçmeleri karşısında
şaşkınlığını gizleyememişti. Partilerinin kuruluş aşamasında bu tür bir
olayla karşılaşmasının altında DP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),
Millet Partisi (MP) ve Mason Derneği’nin olumsuz yüklenmelerinin
de etkili olduğunu ifade etmekteydi. (4. Büyük Kongrede Genel
başkan Tahsin Demiray’ın Konuşması, 1956: 5).
Bütün
bu
olumsuzluklara
rağmen
çalışmaların
tamamlanmasıyla Demirtepe Seyhan Sokak’taki parti merkezinde
resmi kuruluş için son hazırlık toplantısı yapılmıştı (Ulus, 19.05.1952;
Son Telgraf 19.05.1952). Seyhan Milletvekili Remzi Oğuz Arık, 19
Mayıs 1952’de DP’den ayrılarak Cezmi Türk, Yusuf Ziya Eker,
Süreyya Endik, Ethem Menemencioğlu ve Tahsin Demiray ile birlikte
Türkiye Köylü Partisi’ni kurmuş ve genel başkan seçilmişti (Son
Telgraf 20.05.1952; Polat, Ağustos 2012: 36). Bu isimlerin dışında
parti teşkilatında General Osman Nuri Güler, General Cemil
Kantemir, Avukat Kamil Tekerek, Asım Günç, Kamil Soydaner, Sabri
Yılmazer, Selim Sarp ve Tahir Ata yer almıştı. Kütahya, Çanakkale,
Konya, Kastamonu, İstanbul, Adana ve Eskişehir’den gelen 370 partili
açılışta hazır bulunmuşlardı. Müteşebbis heyette 77 partili yer aldı
(Ulus, 20.05.1952; Son Posta, 20.05.1952).Heyette yer alanlardan
36’sı çiftçi kesimindendi. Parti, sadece köylü değil, programı ve ana
prensipleriyle de milli bir parti olduğunu ifade etmişti. 4 (Teşkilat
Gazetesi, 26.10.1952) Kuruluş amacında köylü kesimi geri kaldığı
için şehirli aydın kitlenin gelişimini de frenlediği topyekûn bir
kalkınma için köycü siyasetin gerekliliğine vurgu vardı. (Türkiye
Köylü Partisi Gaye-Prensipler Tüzük Program Beyanname, Türkiye
Basımevi, 1952: 8.) Remzi Oğuz Arık kurduğu partinin Marksist ve
sınıf esası üzerine değil Türkiye’nin geniş kitlesini temsil eden köylü
kesimini öncelikli hedef kitlesi gördüğü için bu ismi seçti. Kendisinin
Türk Ocağı geleneğinden gelmesi köylüye yönelmesinde etkili oldu
(Akşam, 21.05.1952;Polat, Ağustos 2012: 36). Merkezine köylü
kesimini almasına rağmen Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren
toplumsal bir mobilizasyon oluşturamayan köylü kesimi sadece bu
partide isim olarak temsil edildi.
Açılışta kısa bir konuşma yapan Remzi Oğuz Arık, amatör bir
politikacı olarak kalacağını, bu ülkede % 15’i temsil eden bir aydın
kitlesinin gözünün bir türlü doymadığını, partilerinin gözü aç kesim
4 Parti Köy Enstitüleri yerine Bölge Teknik Mektepleri kurmayı düşündü. (Türkiye
Köylü Partisi Gaye-Prensipler Tüzük Program Beyanname,1952: 37).
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yerine, toplumsal bir reformla gözü tok bir kitle oluşturacağı vaadinde
bulundu. (Akşam, 20.05.1952; Vatan, 20.05.1952). Cezmi Türk de
benzer şekilde toprak sorununa gerçekçi bir şekilde yaklaştıklarını,
salon toplantılarıyla değil, çiftçiyi tanıyarak onların içinde bulunarak
bu işi başaracaklarını ifade etmekteydi (Vatan, 20.05.1952).
Merkez teşkilatın kurulmasıyla birlikte çevre illerde
örgütlenmeye başlayan Türkiye Köylü Partisi, öteki partiler gibi
merkezden köylere doğru değil, köylerden merkeze doğru bir
teşkilatlanma modeli takip etti. Köy ve mahalle teşkilatı birleşe birleşe
il teşkilatını kurmaktaydı. Türkiye Köylü Partisi’nde merkezlerden
idare edilen ocak, bucak teşkilatı yoktu. İllerde ve ilçelerinde henüz
teşkilat olmayan köyler doğruca İstanbul’daki Genel Merkez’e
başvurmaktaydı. Türkiye Köylü Partisi’nin köylerde temsilcileri, Parti
odaları
ve
parti
dernekleri
vardı.
(Teşkilat
Gazetesi,
19.05.1955)Teşkilatlanmada köyler ön planda olmasına rağmen köyü
bunaltmamak adına kongrelerin ilçelerden başlatılmasına karar verildi.
(Teşkilat Gazetesi, 27.10.1952)
İlk dönemlerde maddi imkânsızlıklardan ötürü teşkilatlanma
çalışmaları istenilen seviyede ilerlemedi. Türk milletinin ruh ve
cemiyet yapısına uygun büyük siyasi mekanizmasını köylere kadar
götürecek teşkilatlanma hedeflenmekteydi. Türkiye Köylü Partisi’nin
ilk il teşekkülü 6 Haziran 1952’de Muş’ta kuruldu. 29 Haziran
1952’de İstanbul il teşkilatı açıldı. İstanbul il teşkilatında hiçbir
köylünün yer almadığı eleştirileri üzerine Tahsin Demiray, partilerinin
sadece köylü değil doktrin partisi olduğu vurgusunu yaptı. (Vatan,
30.06.1952).Refik Koraltan, Adana Köylü Partisi’nin açılışına vali ile
birlikte katılarak tebrik etti. Remzi Oğuz Arık yaptığı konuşmada 6 ay
içerisinde 10 ilde teşkilatlandıklarını, amaçlarının iktidardan daha çok
ülkedeki demokrasi kaidelerinin tam olarak yerleştirmek olduğunu,
prensiplerinin iktidara gelmekten daha önemli olduğunu ifade etti.
(Son Telgraf, 30.05.1952; Teşkilat Gazetesi, 30.10.1952)Teşkilat
kurulan yerler arasında Ankara, İçel, Adana, Bingöl, Çanakkale,
Antalya, Bursa, Afyon, Niğde, Kastamonu da yer almaktaydı.
Teşkilatlanmada kalabalıklardan ziyade fikirler üzerinden bir hareket
alanı belirlendiğinden teşkilatlanmanın dar bir çerçevede tutulması
üzerinde bir düşünce birliğine varıldı.(Teşkilat Gazetesi, 26.10.1952)
Türkiye Köylü Partisi’nin ilk Dönemdeki faaliyetleri ve
Kongreleri
19 Mayıs 1952’deki kuruluşu takip eden ilk altı ay içinde
partinin ortaya koyduğu performans partililerce DP’nin ilk kurulduğu
dönemde yürütülen faaliyetlerden daha iyi ve hızlı olduğu,bu durumun
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da DP’de korku ve telaşa yol açtığı kanaati hasıl olmaktaydı.(4.Büyük
Kongrede Genel başkan Tahsin Demiray’ın Konuşması, 1956: 5)
Türkiye Köylü Partisi’nin ortaya koyduğu politikalar ve bakış açısı
CHP gibi iktidarı eleştirmek üzerinden bir okumanın tezahürleriydi.
Bütün reflekslerini iktidar üzerine şekillendiren parti, eleştirileri ve
ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla iktidarı yıpratamadığı için
muhalefeti yermeye yönelik bir siyaset anlayışına döndü. Bu anlayışa
yönelmesinde iktidar olamayacağını anlamış olmasının da büyük
etkisi olduğundan söz edilebilir.
Parti, Kuruluş Beyannamesi’nde de belirttiği gibi partinin sınıf
ve zümre esası üzerine kurulmadığını,ülkenin bütünlüğünün önem arz
ettiği, köy ve köylünün bütün sosyal meselelerin merkezinde olduğu
ve bu kesimin sorunları çözmede önemli rol oynayacağı vurgusu
dikkat çekmekteydi. (Akşam, 21.05.1952).
Tahsin Demiray, Türkiye’nin “Köyler Devleti” olduğunu
söyleyerek, ekonomide de köyün önemine işaret etmekteydi. Genç
Osman, III. Selim ve II. Mahmud’dan beridir sürdürülen modernleşme
çabalarının önemine vurgu yaparak Cumhuriyet’in yeni bir kimlik
kazanımında bu yapılan yenilikleri önemsediklerini, fakat bu
küçülmüş vatan manzarasındaki köylerin ihmal edildiğini, Milli
Mücadele’nin aktif olarak içerisinde yer alan bu kesimin yanlış plan
ve program yüzünden geri kaldığı düşüncesini ön plana
çıkartmaktaydı. Bu yönüyle Köylü kesiminin ön plana çıkacağı bir
siyaset anlayışının gerekliliği üzerinde durulmuştu. Partinin fikir
partisi
olduğu
ısrarla
vurgulanmaktaydı.
(Son
Telgraf,
21.05.1952;Yeni Sabah, 21.05.1952)Partinin en önemli açılımı seçim
mekanizması için kurulmadığı, ağır ve tempolu adımlarla ilkelerin
partisi olduğu söylemiydi.
Parti Prensibi olarak şu ilkeler belirlenmişti. (Teşkilat Gazetesi,
19.05.1955)
1-Köylümüzü ve köylerimizi topyekûn kalkındırmak lazımdır. Türk
köylüsü, medeni insanlık seviyesine yakışır bir refah seviyesinde
olmalıdır.
2- Her türlü sermaye ve yatırım imkânlarından faydalanarak
köylerimizi yeniden inşa, imar ve ihya etmek. Türk köylüsünün ve
Türk vatanının kalkınması için memleket bünyesine uygun bir ziraat
reformunu başarmak.
3-Küçük mülk, küçük sermaye ve küçük kazanç sahiplerini korumayı,
gelişmelerini sağlamayı, sayılarını arttırmayı, içtimai hayatımızın
selameti için zaruri görüyor ve bu yolda yapılacak ıslahatı ilk iş olarak
ele almak istiyoruz.
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Demiray, Türkiye’de bir partinin tüzüğünü, projelerini,
programını bilmeden destek veren yığınların olduğunu, bu geleneğin
değişmesi için çabaladıklarını öfke ve kine kapılmadan düşmanlıktan
uzak bir şekilde siyaset yapmak istediklerini, Türkiye’nin kaderini ele
almak isteyen tek parti hakimiyetinden farklı olarak anket
çalışmalarıyla milletin sorunlarını anlamaya çalıştıklarını, sessiz
köylerin sesi olmalarına rağmen şaşalı bir şekilde milletin gözünü
boyayan partiler kadar dikkat çekmediklerini şu şekilde gündeme
taşıdı: “Sessiz köylerin toprağı damı gibi mütevaziçalışmalarımızın
nurlu kıtaları tahrike benzeyen velveleli çalışmaları yanında sönük
kalmasını tabi bulursunuz. Sizler bu gösterişsiz milletin derinliğine
bilinmesi metodunu benimseyerek yolunda altı aydır sükûnetle
ilerleyen memleket çocukları olarak siyasi tarihimizin hürmetle
anacağı bir örnek yaratmaktasınız. Bu türlü çalışma zordur. Anlayış,
sabır, feragat, iman bilhassa milletin büyük kitlesi olan köylüye
sevgiyi emreder. Köylü yırtık pırtık dışıyla ölçülmeyen, onu bütün
millet varlığının, kültürünün, manevi ve maddi hazinelerinin asıl
sahibi bilmeyi gerektirir. Bu da cidden zordur.” (Teşkilat Gazetesi,
27.10.1952)
Buradan hareketle Tahsin Demiray, işlerinin zor olduğunu,
halkın iktidarın baskısından korkarak kendi partilerine katılma
konusunda çekimser kaldığını, iktidarın kendisinin dışındaki partilere
yaşam hakkı tanımadığını, mecliste yapılan çalışmalarda iktidarı
destekleyen partilerin de işleri zorlaştırdığını, siyasetin hizmet etme
yönünü tıkadığı, hizmetten çok seçmen çoğunluğunu kaybetmeme
davasına döndüğünü, buna rağmen yakın dönemde halkın hizmet
veren partilere yönelebileceğini vurgulamaktaydı. Demiray, siyaset
yapmanın olanaklarını zorladığını, CHP ile DP arasında bir fark
olmadığını 25 yıldır bu ülkeye bir şey katmayan bir siyaset anlayışıyla
karşı karşıya bulunduklarını, DP’nin de tek parti döneminden pek bir
farkının olmadığını, protokolde, resmi törenlerde bile diğer partilere
temsil edilme hakkının verilmediğini belirtmekteydi. (Teşkilat
Gazetesi, 27.10.1952)
Demiray’a göre ülkenin kaderini böyle bir siyasi
mekanizmaya bırakmak başlı başına bir sorundu. Demiray, DP’nin 14
Mayıs ruhundan uzaklaştığı, 1945’te eleştirdiği şeylerin daha ağırını
kendisinin yaptığını ifade ederek, Biz bunun karşısında ilkin
iktidardaki dostlarımızın Tevfik Fikret’e ait şu mısraı hatırlamalarını
rica ederiz:Kan şiddeti, şiddet kanı besler!” birbiri yerine geçen iki
partimiz bu bakımdan siyasi geleneğimizde ağır surette damgalıdır.
Şimdi kanunun, hakkın, vatandaşın, devletin manasını bilen kalbi ile
inanan dili ile de ikrar edenlerin bu işi ele alması lazım. Amma
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şurasına inanmış bulunuyoruz; cemiyetlerin gelişmesi yavaş yavaş
oluyor. Bu itibarla siyasi alanda kazanılmış bulunan şeyleri
unutmuyoruz. 14 Mayıs tıpkı Tanzimat gibi, 1908 gibi, 1923’te
cumhuriyet gibi bir merhaledir. Bu merhaleyi aşmak yeni kuvvetlerin
yeni nesillerin vazifesidir. Yukarıda söylediğimiz gibi bir milletin
hayatı sürekli oluşlardan meydana geliyor. Tekamül; çok zahmetli,
nesillerin birbirine bağlı çileleri, emekleri ile gerçekleşiyor. Parti
hayatında da bu böyle. Bu itibarla metotları, kuruluş sebepleri bize ne
kadar aykırı ve ayrı gelirse gelsin; bu memleketin çocuklarına hatta
en pervasızına bile kim bilir ne sıkıntılara mal olmuş bulunan
tecrübeleri, kuruluşları, emekleri itina ile tarihimize mal etmek isteriz.
(Teşkilat Gazetesi, 27.10.1952) Türk siyasi hayatında köklü bir
zihniyet değişiminin kendi mücadeleleriyle gerçekleşeceğini öne
sürmekteydi.
Benzer şekilde Remzi Oğuz Arık, Türkiye’de siyasi bir parti
kurmanın zor olduğunu, kalıplaşmış fikirlerin dışında kurulan
partilerin toplum tarafından benimsenmesinin kolay olmadığını, zorlu
bir sürecin kendilerini beklediğini ifade etmekteydi. Türkiye’de siyasi
partilerin istibdada, gayrı meşru idareye karşı kurulduklarını belirterek
bununla ilgili tarihten örnekler verdi. İttihat ve Terakki bir padişahın
mutlak rejimine isyandı ve hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet
kelimelerinin çevresinde toplanılmıştı. İtilaf ve Hürriyet Fırkası
Osmanlılık anlayışına dayanmak istemiş ve bilhassa İttihat ve
Terakki’ye beslenen sonsuz kin ve nefretten doğmuştu. O da hürriyeti
unsurlar arasında muvazeneyi hedef biliyordu. CHP totaliterciliğe
bir isyandı ve demokrasi kelimesi çevresinde toplanıyordu. Bu isyan
prensibine bu parlak kelimelere dayanma zihniyeti garip bir
teşkilatlanma metodu doğurdu: alabildiğine muhalefeti ittiham,
alabildiğine küfür, tehdit; büyük kalabalıkları motorlu kıtalar halinde
bir baştan bir başa tahrik ve sevk! (Teşkilat Gazetesi,
27.10.1952;Vatan, 27.10.1952)
Bu sorunların çözümü bağlamında Genel Başkan Remzi Oğuz
Arık, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa, İtalya, Almanya gibi
ülkelerin rejimlerini değiştirmek ve anayasalarını yeniden meydana
getirmek zorunda kalmalarına rağmen Türkiye’deki anayasanın
olduğu gibi durduğu ihtiyaçlara cevap vermediği ve bunun da krize
yol açtığını, DP ve CHP’nin bu durumdan memnun olduğunu, bu
doğrultuda Türkiye Köylü Partisi olarak ısrarla seçim yasasının
değişmesini önerdiklerini belirtti. Parti programlarında teklif ettikleri
gibi seçim dairelerinin küçültülmesi; Yüksek Seçim Kurulu’nun en
son kararı veren ve işi BMM’ye bırakmayan bir Yüksek Seçim
Mahkemesi haline getirilmesi, mecliste temsil edilen partiler arası bir
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kabine kurulması ve seçim emniyetinin sağlanması konularını talep
ettiklerini ifade etti. Aynı zamanda Türkiye’de çok partili hayatın tam
olarak yerleşmesi için muhalefetteki partilerin siyaset yaptıkları
kanalların açık olmasını, mahkemelerin ve basının adalet çerçevesinde
hakkaniyetli bir şekilde hareket etmesinin şart olduğunu vurgulamıştı.
(Dünya, 27.10.1952; Yeni Sabah, 27.10.1952)
Siyaset kanallarının önünün açılmasının yanında ülkede
ekonominin getirilerinin eşit dağılımında da sorun olduğuna inanan
Köylü Partisi, Marshall Yardımı’nın daha çok politik amaçlar
doğrultusunda dağıtıldığını, küçük esnafın da bundan faydalanmasının
gerekli olduğuna işaret ederek köylü kesiminin sorunlarını çözmek
parti kongrelerine verilen önemin bu kesime de gösterilmesiyle
olabileceğini ifade etmekteydi. (Teşkilat Gazetesi, 27.10.1952) Bu
düşünce partinin izleyeceği çizginin köy eksenli bir siyaset anlayışı
olacağını, merkezden köylere doğru bir politik yol takip edileceğinin
ilk işaretleriydi.
İlk dönemlerde sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin
getirildiği parti kongrelerinin etkili olduğu görülmekteydi. 26 Ekim
1952’de Pazar günü saat 10’da Ankara’da Gar gazinosunun üst
salonunda Türkiye Köylü Partisi’nin Büyük Kongresi çeşitli
şehirlerden gelen 200’e yakın delegenin katılımıyla başlamış ve Genel
Başkan Seyhan Milletvekili Profesör Remzi Oğuz Arık kongreyi
açmıştı. (Milliyet, 26.10.1952;Yeni İstanbul, 27.10.1952) On ilden
delegenin katıldığı Köylü Partisi’nin ilk Büyük Kongresi çalışmalarını
başlattı. Kongrede CHP Genel Başkanı İnönü ve divan üyelerinden
Ulaştırma eski Bakanı Kemal Satır da bulundu. (İnönü, 2001: 569)
İnönü ve Satır öğlene kadar olan celseyi dikkatle dinleyerek genel
başkanın ciddi eleştiriler içeren sözlerini hararetle alkışlayarak samimi
övgülerde bulundular. Fahri Başkan Ethem Menemencioğlu’nu ve
Genel Başkan Remzi Arık’ı toplantı sonunda tebrik etmişlerdi. (Vatan,
27.10.1952)Remzi Oğuz Arık’ın DP’nin yanında CHP’yi de
eleştirmesine rağmen İsmet İnönü ve Kemal Satır’ın bu konuşmayı
alkışlaması, aralarında organik bir bağ ve ortak ilkeler etrafında
hareket etme bilinci olmasa da DP’ye karşı her zeminde
buluşulabileceğinin göstergesiydi.
Genel Başkan Remzi Arık’ın konuşmasından sonra kongre,
Parti Genel Sekreteri Tahsin Demiray’ın umumi idare kurulu raporunu
okumasıyla devam etti. Kongrede özellikle tüzüğün düzenli
uygulanması için ilk sözü alan Seyhan İl İdare Kurulu İkinci Başkanı
Avukat Zeki Direk, kanunun hukuki boyutuyla ile ilgili bir konuşma
yaptı. Seyhan ilçesinin Misis bucağında meydana gelen deprem
felaketi dolayısıyla bütün kongre üyeleri üzüntülerini beyan ettiler.
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Kadınların da köylü davasına katılacaklarını kongrede belirtmeleri
sevinçle karşılandı.(Teşkilat Gazetesi, 27.10.1952) Kongrede en çok
tartışılan konu Necmeddin Sadak’ın başlattığı köylerden hiçbir
delegenin katılmadığı iddiasıydı. Seyhan Delegesi Sadık Çavuş buna
cevap olarak bir şiir okumuştu. (Teşkilat Gazetesi, 30.10.1952;Son
Telgraf, 27.10.1952)
KÖYLÜLERDEN SELAM
Vatan Millet aşkıyla çağlıyan köylülerden
Selam sevgi getirdim Çukurova İlinden
Ovasından dağından yağmurundan yelinden
Kalpleri birbirine bağlıyan köylülerden
Delegeler partinin gaye ve prensipleri üzerinde açıklamalarda
bulundu. Ayrıca partiden memleketin derdine çare olacak dileklerde
bulundular ve konuşmalar 18.30’a kadar devam etti. Konuşmalar
esnasında delegelerin hemen hepsi iç siyaset meseleleri üzerinde
durmuş gerek eski ve gerek yeni iktidarın ülke idaresinde gösterdiği
yanlışlar belirtilerek Türk köylüsünün asırlardan beri ihmal edilmiş
olmasından dolayı milletin içinde bulunduğu zor durum örneklerle
tasvir etmişlerdi. Ayrıca, siyasi iktidarın yalnız bir seçimle elde etmiş
olduğu yetkiyi her türlü otoriter zihniyetle kullanmaktaki kötülüğü
gayet iyi bilen ve gören Türk köylüsünün şuurundan idrakinden şüphe
edenlere karşı Köylü Partisi’nin aldığı ve alacağı milli cephenin neler
olacağı üzerinde duruldu. (Teşkilat Gazetesi, 28.10.1952).
Delegelerden Seyfettin Önen işsizlik ve hayat pahalılığı
üzerinde durarak bunların sebeplerini şu şekilde açıkladı: Plansız ve
hesapsız israflar, çok ağır olan belediye vergileri, çok ağır olan nakil
vasıtaları ve enerji ücretleri. Hadi Zeren de imar işleri, özellikle köy
imar işleri üzerinde durmuş ve kendisinden sonra söz alan diğer
konuşmacılar özellikle köy imar işlerine önem verilmesini, köylerin
eğitimden, sudan ve yoldan mahrum oldukları üzerinde durdu. Hakkı
Kamil Beşe, Dr. Cezmi Türk, Dr. Süreyya Endik ve Mithat Bayatlı
dikkat çeken ekonomik ve sosyal köy sorunlarını ele aldılar. (Son
Telgraf, 30.06.1952; Teşkilat Gazetesi, 30.10.1952).
Kongreye katılan delegeler daha çok DP’nin izlediği
politikaların yanlışlığı üzerinde durdular. Kastamonu Delegesi
Muzaffer Ünsal, DP iktidara geçer geçmez serbest ticaret
uygulamalarına yönelmesinin yanlışlığına değinerek dış ticaret
dengelerinin bozulduğunu vurgulamaktaydı. İstanbul Delegesi Fehmi
Eren de paralel bir şekilde dünyanın en verimli topraklarının
Adana’da olduğunu yanlış politikalardan bunun iyi kullanamadığını
ifade etmekteydi. İstanbul Delegesi Selahattin Demirkan, ziraat
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hukukumuzun olmadığını, makinalaşmanın faydalı olduğu fakat
nüfus, hayvan ve iş sahalarında meydana gelecek olan zararlara karşı
önlem alınmasının gerekli olduğunu, nüfusun % 85’inin köylü olduğu
bir ülkede bir köylü politikasının tam anlamıyla oturmadığı, köye bina
yapmakla sorunların çözülemeyeceğini, köylünün bilgi ve refah
seviyesinin yükseltilmesinin daha önemli olduğunu, ülkenin
imparatorluk zihniyetinden kalan merkeziyetçi anlayışından
kurtulamadığını, Köylü Partisi ile bu zihniyeti değiştirmeye talip
olduklarını Kuvay-ı Milliye ruhu ile bu tür problemlerin üstesinden
gelebilecekleri üzerine yoğunlaştı. (Teşkilat Gazetesi, 28.10.1952)5.
Aynı şekilde Niğde Delegesi Mithat Bayatlı, traktör adedini
birkaç bin arttırmak veya birkaç bal kovanı köye göndermekle bu dava
halledilmiş sayılmayacağını ifade etmekteydi. İktidarın ortaya
koyduğu köy politikasının yanlışlıklarını özetlemeye yönelik en iyi
açıklama Cezmi Türk’ten gelmiş, Türk, köyün toplumsal şartlarını tam
olarak anlamayan iktidarın temsilcilerinin partizan maksatlarla köye
yöneldiklerinden yeni problemleri de beraberinde getirdiğini, köy
muhtarı, ihtiyar meclisi ve köy derneği, köyün din hizmetlerini ve
göçmen sorununu kendi kurumsal kimliği ile çözerek bu boşluğu
doldurduğunu ifade etti. (Teşkilat Gazetesi, 28.10.1952) Türk’e göre,
Köylü Partisi’nin amacının iktidara geçmek değil, köylünün
sıkıntılarını gidermekti. Türkiye’nin henüz kağnı devrini yaşadığını,
PTT’nin köylere ayda üç defa dahi posta götüremediğini, bu durum
karşısında parti faaliyetlerini gazetelerle aksettirmenin imkânsız
olduğunu ve radyonun önemini belirterek, hükümetin başında
bulunanların neden radyoyu kötüye kullandıklarının sebepleri
üzerinde durmuştu. (Yeni İstanbul, 27.10.1952)
Köylü Partisi’ne göre Türkiye’de 50 yıl önceki durum bugün
pek değişmemiş, Çukurova’ya 1908’de gelen Tanin Muhabiri Ahmet
Şerif, Kadirli’ye at arabası ile gidilemediğini, şimdi de jeep ile
gitmenin imkânsız olduğunu köye yatırım anlamında hiçbir şeyin
değişmediğini, bu anlamda köy gerçeğini tek anlayan partinin
kendileri olduğunu ifade etmişlerdi. (Teşkilat Gazetesi, 06.05.1953).

5 Bu dönemde tüketim mallarının fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmesine rağmen
buğday fiyatları30 kuruş yerinde saymaktaydı. Köylü Partisi 1951’de 22 kuruş olan
buğdayın kendilerinin 1952’de kurulmasıyla 30 kuruşa çıktığını iddia etmekteydi.
(Buğday ve Diğer Toprak Mahsullerimizin İstihsal ve Fiat Politikası Ne İdi, Nedir, Ne
Olmalıdır, (1957). İstanbul: Türkiye Basımevis.29.)
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Bu süreçte Remzi Oğuz Arık, Adana–Ankara seferini yapan
uçağın havada infilak etmesiyle hayatını kaybetmiş, 6 yerine genel
başkanlığa Tahsin Demiray getirilmişti. Demiray’ın başkanlığa
gelmesiyle parti örgütlenmesinde değişikliğe gitmek isteyecek partinin
birkaç ili kapsayan bölge örgütlerinin kurulmasının gerekliliğine işaret
edecekti. Ayrıca partinin temellerini 1908’de kurulan Ahrar Fırkası’na
dayandırması La Play ekolünün açık izlerini göstermesi bakımından
dikkate değerdi (Ertürk, 1989: 124). Tahsin Demiray ile birlikte parti
yerel örgütlenmeleri daha çok ön plana çıkarılmıştı. Remzi Oğuz
Arık’ın partinin temel felsefesi olarak belirlediği Anadoluculuk
akımını sürdürmesine rağmen partinin benimsediği idari özerkliği
biraz daha genişleterek Ademi Merkeziyetçiliğe benzer eğilimlere
yönelmesi dikkatlerden kaçmamaktaydı. Bu eğilim 1921
Anayasası’nda taşraya tanınan idari serbestlikle merkeziyetçilik
ilkesinden ayrılışın izleriydi.
Türkiye Köylü Partisi’nin 1.Büyük Kongre’den sonra
faaliyetleri azalmış, seçimler dâhil olmak üzere onu takiben 3. Büyük
Kongre’ye kadar yapılan teşkilatlarda CHP’nin etkisi ve müdahalesi
görülmüştü. Parti teşkilatı, CHP’lilerin istedikleri gibi partilerine
müdahale ettiklerini, özellikle Ankara’da il kongresini etki altına
almaya çalıştıklarını, Ulus gazetesi kanalıyla il kongresindeki üyelere
şantaj yapılarak istifa ettirdikleri, Ankara teşkilatına devamlı baskı ve
müdahalelerde bulundukları, Niğde teşkilatının düzenlediği açık hava
toplantısını bile sabote ettiklerini ifade etmekteydi. (4. Büyük
Kongrede Genel başkan Tahsin Demiray’ın Konuşması, 1956:6).
Buna paralel olarak parti içindeki rahatsızlıklardan biri de
Merkez İdare Kuruluna kadar girmiş bazı tecrübeli ve müteşebbis
memurların İstanbul, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Dinar’da sabotaj
yapacağı iddialarıydı. En büyük karalamanın ise Türkiye Köylü
Partisi’ni ideolojik bakımdan daha doğmadan öldürmek için Marksist
anlayışlı bir sınıf partisi göstermek düşüncesi içinde oldukları
iddiasıydı (4. Büyük Kongrede Genel başkan Tahsin Demiray’ın
Konuşması, 1956: 6). Tahsin Demiray, partilerine Marksist anlayışlı
bir sınıf yaftası vurulmak istenildiği, bu tutmayınca din partisi olarak
gösterilmeye çalışıldığını, Milliyetçiler Derneği’nin kapatılmasından
sonra partilerini cumhuriyetçilikten uzaklaşmaya ve padişahçı
göstermeye ve teşvik etmeye çalışanların da olduğunu ifade
etmekteydi. Aynı zamanda partilerini Atatürk ve inkılâpları karşısında
6 Akşam, 4 Nisan 1954. Uçağa sabotaj yapıldığı iddiaları asılsız çıkmasına rağmen
Amerikan yapımı uçaklar sorgulanmaya başlanmıştı. (Yeni Sabah, 09.04.1954)
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göstermek isteyenlerin MP ile birlikte hareket ediyor intibasını
oluşturmak istemeleriydi. Partilerinin milli zorunluluktan doğduğu,
Türkiye’nin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını çözmek için siyaset
yaptıklarını eski Genel Başkan Remzi Oğuz Arık’ın ölüm
yıldönümünde İstanbul Talebe Lokalin’de yapılan siyasetle hiçbir
ilgisi bulunmayan ve sadece üniversite profesörleriyle öğrencilerin
katıldığı toplantının basında yer almamasını unutulmaması gereken
tarihi delil olarak vurgulamaktaydı. Ayrıca partilerinin güçlenmeye
başlamasıyla ilk kongrelerine müdahale edilerek partinin parçalanması
için ağır hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını öne sürmekteydi.
Partilerinin bir fikir hareketine dönüşmemesi için iktidar ve
muhalefetin her yola başvurduğunu belirtmekteydi. (4. Büyük
Kongrede Genel başkan Tahsin Demiray’ın Konuşması, 1956:7)
Türkiye Köylü Partisi’nin Siyaset ile İlişkisi
Partinin iktidar ile muhalefet arasındaki ilişkileri farklı
zeminde yürüdü. Parti, birçok konuda iktidar partisini eleştirmesine
rağmen Malatya Suikastı olayında iktidarın yanında yer alarak
iktidarın endişeye kapılmadan olayı aydınlatmasını, içerde ve dışarda
olaya karışanların ısrarla soruşturulmasını takdir etti. CHP’nin izlediği
yanlış politikalar üzerinde duran parti, ülkenin bekasını ilgilendiren
konularda CHP’nin tahrik ve olayların çıkışını teşvik eden
hareketlerde bulunmasının yanlışlığı üzerinde durarak iktidarın iyi
yaptığı işlerin desteklenmesi gerektiğini, CHP’nin kendi iktidarı
dönemindeki baskı ve zulmün unutulmadığını normalleşme sürecine
katkı sunması gerekirken İnönü’nün Balıkesir ziyaretinde halkı tahrik
ettiğini öne sürmekteydi. (Teşkilat Gazetesi, 01.01.1953) Türk
siyasete yeni bir soluk kazandırmak için yuvarlak masa toplantılarının
yapılması gerektiğini, muhalefet arasında başlatılacak bu geleneğin
iktidar partisi ile de sürdürülmesinin gerekliliğine işaret etmekteydi.
(BCA 030.01/20.118.5-2.)
İktidar partisi ile Köylü Partisi arasındaki ilişkiler normal
seyrinde sürerken, 1953’te Malatya Köylü Partisi’nin kongresinde
partinin kurucuları arasında yer alan Hamit Fendioğlu’nun kürsüden
Başbakan Adnan Menderes ve Fuat Köprülü’ye hakaret ettiği
iddiasıyla hakkında dava açıldı. Fendioğlu’nun Başbakanın papayı
defalarca ziyaret etmesine rağmen Diyanet İşleri Başkanını ziyaret
etmemesi olayında Başbakanı dinsizlikle suçlamıştı. (BCA
030.01/55.338.9-4.) Bu olayla birlikte iktidar ile Köylü Partisi
arasında gergin bir ortam oluştu.
Bu gerginleşen ortamda Cezmi Türk, Meclis’te köyün
sorunlarına ve Hükümetin bu konuda izlediği politikaların
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yanlışlıklarına değinerek köye yapılan yolların bakanların
ziyaretlerinde gösteriş olsun diye üstünkörü yapıldığını, köy evleri
için açılan kredilerin uzmanlık gerektirdiğinden Ziraat Bankası
aracığıyla verilmesinin yanlış olduğunu, Türkiye’de 40 bin köyün
olduğunu iktidarın sistemli bir köycülük politikasının olmadığını,
köylünün elindeki buğday ve et ürünlerinin yok pahasına alındığını
öne sürerek bütün yollar Roma’ya çıkar sözüne uygun bir şekilde
Türkiye’de de bütün yolların köye çıkması gerektiğini ifade etti.
Cezmi Türk, köylerinin durumunun imparatorluk döneminden pek
farklı olmadığını, köydeki hastalıklardan toprak sorunundan yol ve su
işlerinden hareketle topyekûn bir köy kalkınmasının gerekli olduğu,
bunun da köye ve köylüye inanmakla olabileceğini söylemekteydi.
Hükümet adına bu eleştirilere cevap veren Devlet Bakanı Muammer
Alakat, hayat pahalılığının esas kaynağının köylünün şehirli gibi
yaşamak arzusundan kaynaklandığını öne sürdü. (Teşkilat Gazetesi,
01.01.1953).
Köylü Partisi’nin niçin doğduğu, bu kadar parti varken niçin
kurulduğu eleştirileri üzerine Dr. Cezmi Türk’ün param parça kıyafetli
Sivas’tan gelmiş, işsiz bir köylüyü kürsüye çıkarak “İşte efendilerimiz
bu halde kalmasınlar diye kurulduk” demesi büyük bir etki oluşturdu.
Dr. Cezmi Türk konuşmasında partinin bir iktisadi davası olduğunu ve
iktidarın bunu cidden bilmediğini söyleyerek pamuğun ve pirincin
uğradığı felaketi delillerle açıklamaya çalışmıştı: “liberalizm dedikleri
ise ihraç mallarımızı başıboş bırakmak pamuğumuza döviz hamallığı
yaptırmaktır” demişti (Teşkilat Gazetesi, 06.05.1953).
İlk kurulduğu dönemlerden farklı olarak Parti, iktidar
partisinden ziyade muhalefetteki partileri daha çok eleştirdi. Parti
teşkilatı, MP’yi muhafazakâr zihniyete bürünmekle suçlamış, iktidarı
ele geçirme hırsıyla hareket ettiğini iddia etmişti (Teşkilat Gazetesi,
01.07.1953). Parti, iktidarın gücünden dolayı zayıf olan muhalefet
cephesine yönelmişti. Parti kendini, iktidar hesaplarından çok CHP ve
MP’ye alternatif güçlü bir muhalefet olarak görmüş, iktidar hırsından
uzak sıkı ve dürüst bir muhalefet sözü vermişti.
Remzi Oğuz Arık’ın ani ölümü ile Genel Başkan olan Tahsin
Demiray, kapatılan MP’nin Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) adı
altında tekrardan kurulduğunu, CHP ile işbirliğine girdiğini fakat
CHP, çıkarlarına uymadığı için işbirliğine belli bir dönem sonra son
verdiğini, aynı amaç doğrultusunda CHP’nin kendi partilerine de
yanaştığını, fakat CMP’nin düştüğü hataya düşmediklerini şu sözlerle
belirtti. Türkiye Köylü Partisi memlekette kendi körpeliğine zıt
düşmeyen bir ideal gücü taşımaktadır. Partimiz bu ideal gücüne
dayanarak zamanımızdaki memleket partileri arasında bir muvazene
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ve iyi geçim unsuru olarak geliştirmek istemekte ve tarihi şartları
elverişli
bulmadığı
cihetle
öteki
partilerle
anlaşmaya
yanaşmamaktadır. Nitekim tasavvur edilen bir anlaşma, biraz evvel
izah edildiği üzere CMP ile CHP arasında akim kalmıştır.(3. Büyük
Kongrede Genel Başkan Tahsin Demiray’ın Konuşması, 1954: 13)Bu
iddialara paralel bir şekilde Demiray, 1957’te de DP ile CHP’nin
işbirliği içinde olduğunu, bu birlikteliğin uzun sürmeyeceğini
düşünmekteydi. (BCA 030.01/20.118.5-2.) Demiray DP için“Gelenin
yeni ve yabancı olmadığı pek az sonra anlaşıldı. Gelen Halkçılardan
bir koldu!” demişti (Demiray, 1957: 11). DP ile CHP arasında
herhangi bir fark olmadığını ifade etmişti.
1954 Seçimleri ve Türkiye Köylü Partisi’nin 1954
Kongresine Yansıması
1954 Seçimleri iktidarın “Altın Yıllar” yaşadığı bir dönemde
gerçekleşti. Bu atmosferde Köylü Partisi, Genel Başkanları Remzi
Oğuz Arık’ın ölümünün seçim malzemesi haline getirilerek, partinin
onun ölümüyle dağılacağı propagandalarıyla seçim öncesi politik
oyunlara girildiğini belirtmekteydi. Seçim için DP ve CHP’nin çok
büyük harcamalar yaptıklarını, kendi partilerinin ise dava misyonunu
taşıdığından 19 ilden aday göstereceği belirtildi. (3. Büyük Kongrede
Genel Başkan Tahsin Demiray’ın Konuşması, 1954: 6).1954
Seçimlerinde Köylü Partisi, Türkiye’nin tamamından ziyade belli
bölgelerde aday gösterme stratejisini takip etti. Seçim
propagandalarında daha çok köylü kesiminin sorunları üzerinde
duruldu. Ankara, İstanbul, Elazığ, Kırşehir, Eskişehir, Kastamonu,
Malatya, Maraş, Urfa, İçel, Kocaeli, Niğde, Çankırı, Burdur, Niğde
gibi 15 ilden aday gösteren partide eski milletvekilleri de aday
gösterildi.7 Vefat eden eski Genel Başkan Remzi Oğuz’un eşi Türkkan
Arık Adana listesinde yerini aldı. Listede adaylar arasında emekli
asker, doktor ve çiftçi kesiminin yoğunluğu dikkat çekmekteydi. (Yeni
Sabah, 11.04.1954; Milliyet, 11.04.1954).
Seçim çalışmaları sırasında Cezmi Türk Adana’da salon
toplantısında iktidar ve muhalefeti eleştirerek temel atma
merasimlerinin dışında bir şey yapmadıklarını, zihni açıdan bir
değişim gerçekleştiremediklerini ifade etti. (Son Telgraf, 24.04.1954).
Gazeteci Cahit Tanyol da benzer şekilde CHP’nin köy gerçeğini
kavrayamadığını, köy sorununa eğitim ve kanun sorunu olarak
Salim Burçak, Partinin 19 yerden aday gösterdiğini öne sürmüştü. (Burçak, 1998:
194).
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baktığını, Tanzimat döneminin şekilcilik hastalığının devam ettiğini
derinlemesine olmayan zihin dünyasını içermeyen yol, su ve okul
getirmekle problemlerin çözülmediğini ileri sürdü.
(Tanyol,
07.05.1954). CHP’nin bütün önerilerine rağmen parti seçimlere tek
başına girme kararı aldı. (Milliyet,15.03.1954).
Parti, 1954 Seçimlerinde 50.935 oy alarak % 0.56 lık dilimde
yer aldı. (BCA030.01/459.1330.6-2) Oy dağılımının illere yansıması;
Ankara 16.331, Çankırı 12.779, Niğde 4.395, Maraş6.853, Çanakkale
4.425, Kastamonu 2.589, Eskişehir 2.612, Kocaeli 880, İzmir 385,
Urfa 9.517,Burdur 3.096, Diyarbakır3.885, İçel 1.006, Elazığ 3.200,
Ankara 3.632, Malatya 4.216, Konya 4.697, Seyhan 8.485, İstanbul
12.138 8Türkiye Köylü Partisi, seçimlerde iktidarın seçmen üzerinde
baskı kurduğunu, Cumhurbaşkanının tarafsızlığını bozarak iktidar
partisine destek verdiğini, istibdat dönemine dönüldüğü, Hasan
Polatkan’ın seçimleri kazanmak için her türlü yolsuzluğa karıştığını
iddia etti. (BCA030.01/46.274.9) Aynı yıl içerisinde yapılan muhtarlık
ve ihtiyar meclis seçimlerinde de % 00.08 oy alarak başarılı olamadı.
(BCA 030.01/51.310.4-9.)
Köylü Partisi’nin ciddi etki oluşturduğu ve seçim sonuçlarının
tartışıldığı kongrelerden biri de 1954 Yıllık Kongresidir. Kongre,
1954’te Aksaray Gazinosu’nda yapıldı. Toplantıda 60 ila 70 kadar
delege bulundu. Yoklamaya müteakip kongre başkanlığını Ömer
İskender Erdener ikinci başkanlığı Kemal Üzer kâtipliklere Mustafa
Aydın ve Hikmet Taşkent seçildiler. Kongrede milletin birliğini
sağlamak için çalışacaklarını, 1954 Seçimlerinde başarıdan ziyade
partilerini millete tanıtma yönünde hareket ettiklerini, milletin DP’ye
yönelmesinin sebebini CHP’nin başarısızlığına bağlamışlardı. Bu
seçimlerde köylerden çok şehirlerden oy aldıklarını aydın kesimin
kendilerini daha iyi anladıklarını bunun da sorumlusunun kendileri
olduğunu köylülere kendilerini yeterince ifade edemediklerini
belirtmişlerdi. Milletvekili çıkaramamalarına rağmen millete hizmete
devam edecekleri yönünde kararlılık gösterdi. Kongrede Çanakkale
teşkilatından Ahmet Bey, seçimlerden önce 170 köyü gezdiğini 200
senedir köylerde eğitim ve sosyal hayatın değişmediğini, traktörün
sadece zengin köylere verildiğini, iktidarın köye hiçbir şey
getiremediğini ifade etti. Eyüp İlçe teşkilatından Sahir Bey, bunun
BCA 030.01/51.309.7-4. Resmi kayıtlardan farklı şekilde Türkiye Köylü Partisi’nin
resmi yayın organı olan Türkiye Köylü Partisi Teşkilat Gazetesi farklı rakamlar
vermişti. Çanakkale 7.175, Diyarbakır 4.140, İçel 2.989, Kastamonu 3.381, Konya
9.100, Maraş 7.056, Niğde 7.360, Seyhan 15.818, toplam 100.955 oy (Teşkilat
Gazetesi, 4 Ocak 1955)
8
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önüne geçebilmek için köylerde yeni ocak teşkilatlarının kurulmasını
gerekli görmekteydi. Merkeziyetçi bakış açısından kurtulmadığımız
sürece başarılı olunamayacağını belirtmekteydi. Ali Rıza Koç, DP
muhalefette iken eleştirdiği şeylerin daha fazlasını kendisinin
yaptığını belirterek, iktidara geldikleri takdirde “Devri Sabık”
yaratmayacaklarını öne sürdü. Hikmet Taşkent, iktidarın kaybettiği
yerleri cezalandırdığını, farklı bir iddiada bulunarak partilerinin
Çatalca’da başarılı olmasını iktidarın hazmedemediğini ifade etti.
(BCA,030.01/46.274.9)
İskender Bayar, iktidar ve muhalefetin Atatürk’ü ağzından
düşürmemelerine
rağmen
Atatürk’ün
köycülük
anlayışını
yakalayamadıklarını, seçim zamanı köyleri hatırladıklarını, kendi
partileri kurulduktan sonra iktidar ve muhalefetin köydeki ağalara
yöneldiğini ifade etmekteydi. (BCA,030.01/46.274.9)
Türkiye Köylü Partisi, 1955 İl Genel Meclisi seçimlerine
katılma kararı almış, İstanbul, Ankara ve İzmir’de örfi idare ilan
edildiğinden seçim propagandası için radyodan konuşma yapılmasına
izin çıkmamıştı. (BCA030.01/19.110.10-3.) Bu baskılar parti
tarafından dile getirilse de 4 yıldır parti olarak yaptıkları çalışmaların
köyün sorunları üzerinde derin bir farkındalık oluşturduğu
yönündeydi. Partilerinin kapatılması durumunda köy davasından
vazgeçmeyecekleri, mücadelelerine devam etmek için Türkiye
Köycüler Cemiyeti adı altında bir teşkilatlanmaya gideceklerini
duyurdular. (Türkiye Köylü Partililere Tamim, 19.08.195: 1-2).
Seçimden önce Sakarya Köylü Partisi Teşkilatı toplu olarak
istifa ederek CMP’ye katıldı. (Cumhuriyet, 21.10.1956) Parti, 1958
Seçimleri erkene alınmasına ve seçim sistemindeki yanlışlıklara
rağmen kararlı bir şekilde seçimlere girme yönünde irade
göstermesine rağmen seçimlere iştirak etmedi (BCA, 030.01/20.118.52).
Parti Delegesi Hikmet Taşkent, Köylü Partisi’nin şeflik ve
servet partisi olmadığını belirterek başka partilerle birleşeceklerini
söyleyenleri şiddetle şu sözlerle eleştirdi:“ Bizi başka partilerle
birleştirmek isteyenler yanılıyorlar. Biz öyle bir delikanlıyız ki
delikanlıya eş olacak kız daha doğmamıştır.” Cezmi Türk de
partilerinin hiçbir parti ile birleşmek fikrinde olmadığını, aileye bağlı
bir fikir partisi olduklarını, DP’nin liberalizmi, CHP’nin totaliterliği,
CMP’nin İsviçre’yi taklit etmesine rağmen kendi partilerinin milli
olduğunu ortaya koymasına rağmen (BCA,030.01/46.274.9) 1956’da
Parti, 5. Büyük Kongresinden sonra CMP ile birleşme kararı aldı.
Hürriyet Partisi, (HP) CMP ve Köylü Partisi birleşmesi
düşünülmesine rağmen HP’nin CHP eksenine kayması bu birlikteliği
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engelledi (Türkiye Köylü Partisi 5. Büyük Kongresinde Genel Başkan
Tahsin Demiray’ın konuşması, 1957: 9). Ekim 1958’de CMP ile bu
birleşme gerçekleşmiş, Cumhuriyetçi Millet Köylü Partisi haline
dönüşmüştü (Cumhuriyet,16.10.1958).
Sonuç
Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren tartışılan köycülük
konusu, Hükümetlerin çözemediği konular arasındaydı. Ortak bir
aidiyet bağlamında ulus kimliğine dahil edilmesi gerektiği düşünülen
köylü kesimi, rejimin kendisine biçtiği rolü benimsemekte zorlandı.
Türk siyasetinin ilk yıllarında hassasiyetle ele alınan köycülük hususu
1950’li yıllarda Türk siyasetinin önemli bir meselesi olmaya devam
etti. Türkiye Köylü Partisi’nin köycülük siyasetine partinin ilkesel
tavırlarından ziyade Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden beri
Anadoluculuk ekseninde Türkçü bir tavır sergileyen Remzi Oğuz
Arık’ın politik duruşunun yansımasıydı. Türk Ocağı’nın fikir
cephesinde yetişmesi bu eğilimlerini beslemişti. Arık’ın düşünce
dünyasında Türkçülük ve köycülük bir bütündü. Köy eksenli bir
siyaset
anlayışı
ile
Anadoluculuğun
ivme
kazanacağını
düşünmekteydi. Türkiye Köylü Partisi özellikle köy ve köylülerin
sorununu çözmek, siyasette bu alanın boşluğunu doldurmak için
Anadoluculuk ekseninde bir politika takip etti. Partinin ortaya
koyduğu düşünce örüntüsü Marksist ve sınıf esasından ziyade Türk
Ocakları misyonunu devam ettiren geleneksel ve muhafazakâr bir
çizginin devamı niteliğindeydi. Arık’ın Anadoluculuk paradigmasında
geliştirdiği bu düşüncesinin iktidar olma veya muhalefette kalma
durumunda eyleme nasıl dönüşeceği noktasında belirsizlikler
mevcuttu. Türkiye’nin toplumsal gerçekliği üzerinden yeniden bir
okuma yapmanın önemli olduğu vurgulanmasına rağmen bu adımı
somut olarak gösterecek bir perspektif ortaya konulamadı. Buna
karşın parti diğer partilerden farklı olarak çevreden merkeze doğru bir
teşkilatlanma modeli benimsemekteydi. Bu yönüyle Parti kendini
tanımlarken diğer partilerden farklı olarak siyasetin merkezine köylü
kesimini yerleştirmeyi amaçladı. Bu anlayış kendi içinde çok başarılı
olmasa da diğer siyasi partilerin köye daha ciddi eğilimlerini
sağlayacak argümanlar sağladı. Partinin ortaya koyduğu en önemli
farklılık okul, bina gibi köyün fiziki şartlarını iyileştirmekten ziyade
köylünün zihin dünyasının evirilmesine yönelik paradigmanın birinci
öncelikler arasında yer almasıydı.
Türkiye Köylü Partisi, farklı bir çizgide siyaset yapacağı
iddiasıyla ortaya çıkmasına rağmen belli bir dönemden sonra CHP
gibi ortaya koyduğu politikalar ve bakış açısı iktidarı eleştirme
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üzerinden bir okumanın tezahürleriydi. İlk dönemlerde bütün
reflekslerini iktidarı eleştirme üzerine şekillendiren parti ortaya
koyduğu siyaset anlayışı ile iktidarı yıpratamadığı için muhalefeti
yermeye yönelik bir siyaset anlayışına döndü. Bu anlayışa
yönelmesinde iktidar olamayacağını anlamış olmasının da etkisi
büyüktü.1950-1960 yılları arasında Türk siyasetinin politik gitgelleri
DP ile CHP arasında yaşandı. Köylü Partisi, bu konjonktürde nüfusun
dörtteüçününköylü olduğu bir toplumda bu kitleye önemli açılımlarla
ulaşmayı hedeflemesine rağmen varlık gösteremedi. Bu yönüyle
köycülük betimsel bir bakış açısının ötesine geçemedi.
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I. HAÇLI SEFERİ VE MUSUL VALİSİ KÜRBOĞA1
I. CRUSADE AND KURBOĞA THE GOVERNOR OF MOSUL
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Öz

Haçlı Seferleri için ilk çağrı 1095 yılı Kasım ayında Papa II. Urbanus tarafından Fransa’daki Clermont’ta yapıldı. Başta Fransa olmak üzere,
İngiltere, Almanya ve İtalyan şehir devletleri bu çağrıya tereddütsüz olarak
uydu. Bu sırada Türk-İslâm dünyası tam anlamıyla bir kaos içerisinde olup
birlik ve beraberlikten yoksundu. Türkiye Selçuklu sultanı I. Kılıç Arslan’ın
fedakâr ve cefakâr tavrına rağmen Haçlılar başkent İznik’i alarak yollarına
devam ettiler. Haçlıların ikinci durağı Urfa oldu. Urfa’yı ele geçiren Haçlılar
Hıristiyanlarca kutsal sayılan Antakya’yı da kuşattılar. Büyük Selçuklu sultanı Berkyaruk onlarla mücadele etmek üzere Musul valisi Kürboğa’yı görevlendirdi. Fakat onun diğer komutanlara karşı tavırları Müslümanlar arasında
ikiliğin çıkmasına sebep oldu. Kürboğa biraz daha sağduyulu olsaydı Haçlılar
daha ilk seferlerinde hezimete uğrayacak ve onların Ortadoğu’da ilerlemelerinin önüne geçilmiş olacaktı. Böylece Urfa, Antakya, Kudüs ve birçok İslâm
şehri Haçlı hâkimiyetine girmeyecekti.
Anahtar Kelimeler: Haçlılar, I. Kılıç Arslan, Berkyaruk, Kürboğa,
İznik, Urfa, Antakya

Abstract

The first call for the Crusades was made by Pope II. Urbanus in
Clermont, France in November 1095. Britain, Germany and Italian city stamakale; 08-10 Nisan 2016 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
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tes, in particular France, sat on this call without hesitation. Meanwhile, the
Turkish-Islamic world was in strictly chaos and lacked unity and solidarity.
Despite the self-sacrifice and stubborn attitude of I. Kılıç Arslan who is Turkey Saljuk Sultan’s, the Crusaders took the capital, Iznik, and continued on
their way. The second arrest of the Crusaders was Urfa. The Crusaders who
conquered Urfa also surrounded Antakya, considered sacred by Christians.
Great Saljuk Sultan’s Berkyaruk commissioned Kürboğa to fight them who
was Mosul governor. But his attitude towards the other commanders to couse
a duality among the Muslims. If Kürboğa had a little more sense of humor,
the Crusaders would have come to ruin the first time and their progress in the
Middle East would have been avoided. Thus Urfa, Antakya, Kudüs and many
Islamic cities would not enter the Crusader dominance.
Keywords: Crusaders, I. Kılıç Arslan, Berkyaruk, Kürboğa, Iznik,
Urfa, Antakya.

Giriş
Selçuklular 1038’de İran’daki Nişâbur’da bağımsızlıklarını
ilân ettiler. Bu durum Bizans’ın gözünden kaçmadı. Anadolu’ya girmeye başlayan Türkmenleri engellemek için Gürcü Liparit komutasında gönderilen ordu 18 Eylül 1048’de Hasankale’de perişan edildi
ve komutan esir alındı. 1049’da yapılan Selçuklu-Bizans antlaşması
artık Türklerinde varlığını bölgede kabul etmek mânâsına geliyordu.
1071’e kadar yaşanan süreçte Türkler, Suriye ve Küçük Asya’ya girmekte tereddüt etmediler. En sonunda Romanos Diogenes 26 Ağustos
1071’de Malazgirt’te Selçukluların karşısına çıkma cesareti gösterdi.
Ancak bu hem onun hem de Bizans’ın sonunu hazırladı. Diogenes
tahttan uzaklaştırıldı ve kısa bir süre sonra öldü. Yerine MichailDoukas (1071-1078) imparator oldu. Malazgirt Savaşı sonrasında Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da Alparslan’ın emriyleTürk devletleri kuruldu.
Bunlar; Saltuklular, Mengücekliler, Dânişmendliler, Artuklular ve Ahlatşahlar idi. Aynı yıllarda Selçukoğullarından Süleyman Şah İznik’i
ele geçirdi. Burada da Türkiye Selçukluları Devleti kuruldu (1075).
Selçuklu dünyasında bu hâdiseler yaşanırken, Hıristiyanlar da
dinî meselelerle uğraşıyorlardı. Hıristiyanlar 1054 yılında Roma ve İstanbul kiliseleri olmak üzere ikiye ayrıldılar. İstanbul’dakiler Ortodoks, Roma’ya bağlı olanlar ise Katolik olarak adlandırıldı.
Diogenes’ten sonra Bizans tahtına geçmiş olan VII. MichailDoukas, Selçuklu akınlarına karşı yetersiz kalınca 1074 yılında papalık aracığıyla Avrupa’dan ücretli asker istemişti. Papa VII. Gregorius
bu teklifi kabul etmesine rağmen bu fikri gerçekleştiremedi. I. Aleksios Komnenos (1081-1118), 1089 yılında Papa II. Urbanus (10881099) başkanlığında toplanan MelgiKonsili’ne elçiler göndererek batı
ile yeniden temasa geçti. II. Urbanus1095 yılının sonbaharında Cler-
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montKonsili (18-28 Kasım1095)’ni topladı. 27 Kasım’da burada yaptığı konuşmasından sonra halk “Dioux le voult (Tanrı böyle istiyor)”
sloganıyla Haçlı seferi çağrısına büyük ilgi gösterdi(Usta,2014:114;
Kanat-Burçak, 2013:52; Holt,1999:18; Runciman, 1986:82; Asbridge,
2014:55-56; Cahen, 2013:93-94; Demirkent, 1994:71; A.Mü.,
XIV:526; Karaca, 2012:149-150; Tufantoz, 2011:85). O, bu çağrıda
Batı Hıristiyanlarına Doğu’daki din kardeşlerini Müslümanlarınbaskı
ve zulmünden kurtaracak bir savaşa katılmanın, dinî açıdan ne kadar
şerefli bir görev olduğu mesajını verdi (Kaleli, 2014: 975; Carnotensis, 2009: 50; Asbridge, 2014: 53; Holt, 1999: 16; Düzgün, 2002: 674;
Runciman, 1986: 8; Asbridge, 2014; 84-85, Gümüş, 2014: 112).
Işın Demirkent’e göre din unsuru her ne kadar ön planda tutulmaya çalışılmışsada, Ortaçağ Avrupa toplumunu bu sefere zorlayan
unsurlar aslında siyasî, sosyal ve ekonomiktir. Batılılarca ileri süregelen dinî motif ise sadece itici bir güçtür. Çünkü Haçlı Seferi düşüncesinin ortaya atıldığı sırada Avrupa’da yıllardan beri süregelen açlık,
yoksulluk ve toprak azlığı gibi sıkıntılar kargaşa doğuruyordu. Bunun
yanında ücretli askerlik anlayışı ve kolonizatör bir taşıma hareketide
başladı. Avrupa toplumu üzerinde en büyük etkiye sahip bulunan kilise hem düzenin bozukluğuna çare arıyor hem de gittikçe artan gücü
Doğu’ya hâkim olmak için kullanmak istiyordu. Bu hareketin başlamasına öncülük eden kilisenin Doğu’ya yapılacak bir seferin sağlayacağı faydaları topluma yayarken dinî motifi ön plana çıkarması normaldi (Demirkent, XIV: 525).
Keşiş Pierre I’Ermite’in idaresindeki başıbozuk birlikler 1
Ağustos 1096’da İstanbul’a geldi. İmparator onları Yalova yakınlarındaki Kibatos karargâhına yerleştirdi. Asıl Haçlı kuvvetlerini burada
beklemelerini söyledi. Ancak onlar etrafı tahrip etmeye ve zarar vermeye başladılar. Savunmasız insanlara karşı kazandıkları başarılar
karşısında İznik yakınlarına kadar ilerlediler. Bu durum üzerine I. Kılıç Arslan kardeşi Kulan Arslan’ı onların üzerine gönderdi. Drakon
(Dragon, Drakos, Kırkgeçit) köyü yakınlarında pusuya düşürülen Haçlıların büyük bir kısmı imha edildi (21 Ekim 1096). Pierre I’Ermite’in
ordusundan sonra Haçlı Seferi için asillerin kumandasında yola çıkan
büyük ordular 1096 sonbaharından itibaren birbiri ardınca İstanbul’a
gelmeye başladılar. Fransa kralının kardeşi Dük Hugues de Vermandois, Aşağı Lorraine Dükü Godefroi de Bouillon, Güney İtalya’dan
Robert Guiscard’ın oğlu Norman reisi Bohemund, Toulouse Kontu
Raimond de Saint Gilles, İngiltere kralının kardeşi Robert de la Normandie, Flandre Kontu Robert ve Champagne Kontu Etienne de Blois
gibi Avrupa’nın birçok ünlü asilzâdesi ve şövalyesi İstanbul’a geldi(Ostrogorsky, 1986: 336; Demirkent, XIV: 528) .
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Haçlılar, İstanbul’a geldiklerinde Bizans imparatoru kendilerinden bağlılık yemini ve alacakları yerleri verme konusunda antlaşma
istedi (İbnü’l-Esîr,1987:228; Ayönü,2014: 93). Ayrıca AlexsiosKomnenos Haçlılara Sünnî Müslümanlara karşı Fatımîlerle işbirliği yapmasını tavsiye etti. Fatımîler Türklerin inatçı düşmanları idiler. Hıristiyan tebaalarına karşı hoşgörülü olup Hıristiyan devletleri ile müzakereye girişmeye her zaman hazır idiler(İbnü’l-Esîr, 1987: 228; Mateos,
1987: 189; Runciman, 1986; 176; Sallâbî, 2013: 543; Asbridge, 2014:
91) .
Haçlılar, ilk olarak dinî açıdan önemi dolayısıyla hem de müstahkem bir şehir olan İznik’i 14 Mayıs 1097’de kuşatmaya başladılar.
Genel taarruz 19 Haziran’da yapıldı. Şehir daha fazla kuşatmanın ağırlığına dayanamadı ve düştü. Haçlılar burayı Bizans imparatoru ile anlaştıkları gibi ona teslim ettiler (Holt, 1999: 20; Sallabî: 2013; 540;
Sümer, XXXVI; 380; Turan, VI; 683; Maalouf, 2006a; 27; A. Mü?
2006b; 37; Ruciman, 1986: 137; Ayönü, 2014: 92; Usta, 2015: 75-77;
Gortlevsky, 2015: 30; Asbridge, 2014: 73-76; Leftchenko, 1999; 189;
Hillenbrant: 2015: 84; Alptekin, 1992: 224).
Kılıç Arslan 1 Temmuz’da Dorylaion (Eskişehir)’da Haçlı ordusuna tekrar bir saldırı düzenlediyse de zırhlı Haçlı kuvvetleri karşısında başarı elde edemedi. Haçlı ordusu 3 Temmuz’da buradan hareket etti. Haçlı reisleri, Dorylaion’daki tehlikeyi bir daha yaşamamak
için orduyu ikiye ayırma fikrinden vazgeçmişlerdi. Planları Akşehir
üzerinden Konya’ya varmaktı ki bu plan yolu uzatacakları anlamına
geliyordu. Zira Ankara üzerinden geçen yol daha kısaydı. Konya’da
birkaç gün kalan Haçlılar buradan hareketle Ereğli’ye ulaştılar. Şimdi
Gülek boğazından Çukurova ve oradan Antakya’ya varacaklar yada
Kayseri yolunu takip edeceklerdi. Bu noktada Bohemund’un yeğeni
Tancred ile Godefroi’nin kardeşi Baudoion ana ordudan ayrılarak Çukurova istikametine hareket etti. Ordunun ana kitlesi ise Kayseri yolunu tercih etti. Ana ordu Göksun üzerinden Maraş’a vardı. Tancred ve
Baudouinise Gülek boğazını geçerek Çukurova’ya indiler. Bu iki komutan bu coğrafyadan bazı yerleri işgal ettikten sonra Antakya’ya
doğru hareket ettiler. Ana ordu Maraş’tan sonra 20 Ekim 1097’de Antakya’ya ulaştı (Esîr, 1987: 228; Komnena, 1996: 332; Kanat-Burçak,
2013: 69-71).
Antakya şehri Âsiırmağı (Orantes) kenarında, denizden yaklaşık yirmi kilometre kadar içeridedir. Süleyman b. Kutalmış 1085 yılında Antakya’yı fethetti. Onun ölümünden sonra Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah Yağısıyan’ı buraya vali tayin etmişti (Ruciman, 1986:
164; Usta, 2014: 78; Maalouf, 2006a: 33-34;Maalouf, 2006b: 40; Sahillioğlu, 1991: 228-231; Streck, 1997: 456-459).
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Antakya’nın hayranlık uyandıracak derecedeki güçlü savunmasına karşı Haçlılar belki de bütün seferlerin kaderini tayin edecek
kararı almak üzere bir araya geldiler. Toplantı yaklaşan kış mevsimini
de dikkate alarak kuşatmanın gelecek ilkbahara ertelenmesi ya da vakit kaybetmeksizin şehrin muhasaraya alınması seçenekleri üzerinde
yoğunlaştı. Özellikle Haçlı ordusundaki Bizans birliğinin kumandanı
Taticios kuşatmanın ertelenmesi taraftarı idi. Haçlı liderlerinden bir
kısmı da bu fikre katılıyordu. Onlara göre tehir sayesinde imparator
Aleksios Komnenos’un göndereceği destek ordusu ve Avrupa’dan gelecek yeni kuvvetler de Haçlı ordusuna katılabilirdi. Böylelikle ordu
daha da güçleneceği için etkili bir kuşatma ve nihayetinde Antakya’yı
daha erken ele geçirmek şansına sahip olabilirlerdi. Ayrıca bu sayede
Anadolu geçişi sırasında zayıflayan binek hayvanları da kendilerini
toparlayabileceklerdi. Raymond St. Gilles’in başını çektiği karşıt görüşlüler ise karşı tarafın dahi beklemediği şekilde şehrin bir an önce
kuşatılmasını savunuyorlardı. Hatta Raymond daha da ileri giderek
Antakya’nın taarruzla alınmasını savunuyor ve bu konuda Tanrı’nın
kendilerine yardımcı olacağını düşünüyordu. Toplantı sonunda ikinci
görüş ağırlık kazandı ve Haçlılar 10 Ekim’de Artah yakınlarındaki karargâhlarını kaldırdıktan sonra 20 Ekim’de şehir önlerine gelerek
kamp kurdular. Ancak kuşatma Raymond’un isteği gibi taarruz ile değil
şehrin
abluka
altına
alınmasıyla
gerçekleştirilecekti(Runciman,1986:167;Usta,2015:79).
Haçlılar surlar önüne varınca surun kuzeydoğu köşesine karşı
yerleştiler. Bohemund Aziz Paulus Kapısı, Raymond Köpek Kapısının
karşısına düşen kesimleri işgal ederlerken, Godefroi ve Bohemund sağında, Dük Kapısı karşısına yerleşti. Geri kalan ordu kısımları Bohemund’un arkasında, gerektiğinde ön safha geçmek üzere hazır beklemekteydiler. Köprü Kapısı ile Aziz Georgius Kapısı önceleri boş bırakıldı. Fakat derhal Godefroi’nın karargâhını Müslüman mezarlığının
bulunduğu Talenki Köyü ile birleştirmek üzere nehir üzerinden sallardan bir köprü inşasına başlandı. Bu köprü, orduya İskenderun’a ve
Samandağı’na giden yollara ulaşmayı sağladı. Irmağın kuzey kıyısında da kısa zamanda bir ordugâh kuruldu(Demirkent,XIV:525).
Antakya hâkimi Yağısıyan, Haçlıların Antakya’ya doğru geldiklerini haber alınca, önce şehirdeki Müslümanları dışarı çıkarıp şehrin etrafına hendek kazmalarını emretti. Ertesi günde aynı şekilde Hıristiyanları çıkarıp hendek kazmalarını emretti, Ancak Yağısıyan akşamüzeri içeri girmek isteyince onları içeri sokmadı ve: “Antakya sizindir; ancak Haçlılar ile aramızda neler cereyan edeceğini görünceye
kadar bana hibe edeceksiniz,” dedi. Hıristiyanların: “Karılarımızı ve
çocuklarımızı kim koruyacak?” diye sormaları üzerine Yağısıyan:
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“Ben onlar için size vekâlet ederim,” cevabını verdi. Onlarda içeri
girmekten
vazgeçip
Haçlıların
arasında
kaldılar(Ostrogorsky,1986:336; Demirkent,XIV:528).
Yağısıyan bir yandan Antakya’nın tahkim edilmesi ile uğraşırken bir yandan da Haçlılara karşı cihat ilân edilmesini isteyerek
Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk’tan ve bölgedeki emîrlerden yardım talep etti. Bunlar;Haleb Meliki Rıdvan, Dımaşk Meliki Dukak,
Humus Meliki Cenahüddevle Hüseyin, Mirdasî EmîriVessab b. Mahmud, AtabegToğtegin, Musul HâkimiKürboğa, Kilâboğulları kabile
reisleri, Türkmenler, doğudaki emîr ve melikler idi(İbnü’lEsîr,1987:228;Ayönü,2014:93).
Kışa doğruYağısıyan’ın hâlâ kendilerine karşı hareketsizliğinden ötürü fazla emniyet göstermekten çekinmeyen Haçlıların cesareti,
bazı küçük başarılara rağmen, kırılmaya başladı. Kasım ayı ortalarındaBohemund’un komutasındaki bir birlik Hârim garnizonunu müstahkem mevkiinden çıkmaya kandırmış ve son neferine kadar imha etmişti.
Aynı günlerde 13 gemiden oluşan bir Ceneviz donanması Süveydiye önünde göründü ve Haçlılar bu limanı işgal etti. Bu donanma,
Papa Urbanus’un iki yıl önce Cenova şehrine yaptığı davetin geç kalmış bir cevabı olup insan ve silâh takviyeleri getirmekteydi. Bu donanmanın gelişi Haçlılara, artık bundan sonra, yurtları ile deniz yolunda bağlantı sağlanmış olduğu hususunda huzur verici bir duygu
vermişti. Fakat bütün bu başarılar ordunun iaşesinin doğurduğu güçlükler tarafından karartılmaktadır. Haçlılar Antakya ovasına indiklerinde burasını yiyecekle dolu buldular. Köylülerin ambarları yılın ürünüyle tıka basa dolu idi. Haçlılar iyi ve bol bol beslenmişler, fakat kış
ayları için erzak depo etmeyi ihmal etmişlerdi. Şimdiyse birlikler yiyecek bir şeyler bulmak için gittikçe daha uzaklara uzanmak zorunda
kalıyordu. Baskın yapan kuvvetleri Antakya’dan Onopnikles suyunun
açtığı uçurumlu yoldan yukarıya tırmandılar. Bunların Bohemund’un
karargâhının üst tarafında ordugâha dönmek hususunda geç kalmış
Haçlıları gözleyip saldırdıkları keşfolundu. Onları karşılamak için
Haçlı reisleri, tepe üzerinde müstahkem bir kule inşa etmeye ve bu kuleyi nöbetle birbirlerinden devir almaya karar verdiler. Kule çabucak
inşa edilerek Malregard (Kemgöz) adını aldı.
1097 Noelinde ordunun erzak ihtiyacı tamamen tükenmişti;
civarda da artık hiçbir şey bulmak mümkün değildi. Haçlı reisleri toplanarak, ordunun bir kısmını Bohemund ve Robert de Flandre kumandasında Âsiırmağı vadisi boyunca Hama istikametine gönderdiler.
Bunların oradaki köyleri yağmalayarak ele geçecek bütün yiyecek
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maddelerini
toplayıp
getirmelerine
karar
verildi(Mateos,1987:89;Runciman,1986:176).
EmîrYağısıyan’ın yardım çağrısına ilk cevap veren Melik Dukak oldu. Dımaşk Meliki Dukak yanında AtabegiTog-Tegin olduğu
halde Hıms’a geldi. Burada Cenahüddevlede onlara katıldı. Bu kuvvetler topluca Şeyzer civarına vardılar. Yiyecek aramaya çıkmış olan
Haçlılar Hama’ya doğru inip önlerine gelen her yeri yağma ettiler.
Halktan birçok kişiyi de öldürdüler. Onların bu tahripkâr durumu Şeyzer’dekonaklanmış olan Dımaşk Meliki Dukak tarafından öğrenilince
hemen harekete geçildi. Süratle Haçlıların bulunduğu el-Bara’ya varıldı. Dımaşk kuvvetleri burada Flandre Kontu Robert komutasındaki
öncü Haçlı birliğine taarruza geçti (31 Aralık 1097). Bu ani hücumla
dağılmaya yüz tutmuş olan Haçlıların imdadına arkadan gelmekte olan
Kont Bohemundyetişti. Yeni Haçlı birliklerinin katılmasıyla muharebe
şiddetlendi ve her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Haçlı ordusu erRuc’a oradan da Antakya’ya doğru çekilirken, Dukak kuvvetleri ise
Dımaşk’a döndü. Savaşın neticesini değerlendirmek gerekirse; Haçlı
ordusu ihtiyacı olan yiyecek maddelerini ikmal edememiş buna karşılık Haçlıların girişecekleri Antakya kuşatmasına yardıma giden Dımaşk
kuvvetleri
ise
geri
dönmeye
mecbur
kalmış(Holt,1999:20;Sümer,XXXVI:380;Turan,VI:683;Maalouf,2006:27
;A mü,2006:27;Runciman,1986:137;Ayönü,2014:92;Usta,2015:75-77;
Gordlevsky,2015:30;Asbiridge,2014:73-76;Levtchenko,
1999:198;Hillenbrand,2015:84;Alptekin,VIII:224).
29 Aralık’taki gece savaşından sonra ertesi gün şiddetli bir
deprem oldu. Le Puy Piskoposu Adhemar üç gün günahlara tövbe
orucu tutulmasını emretti. Fakat Haçlılar yiyecek sıkıntısı dolayısıyla
zaten oruçlu gibi yaşıyorlardı. Yiyecek aramak üzere her tarafa hatta
Toroslar’akadar elçiler gönderildi. Buradaki Ruben hanedanı hükümdarları ellerinden gelen yardımı yapmaya razı oldular. Amanos dağlarına yerleşmiş olan Ermeni keşişleri bir miktar yiyecek gönderirken,
civarda oturan Ermeni ve Süryanî Hıristiyanlar da yenebilecek her şeyi toplayıp ordugâha getirmekteydiler. Kıbrıs adası da yardımda gecikmedi ve Haçlıların ihtiyacını duyunca yiyecek maddelerini Antakya önüne gönderdi.
Haçlı ordusuna her ne kadar yardımlar gelmeye devam etsede,
orduda açlık ve çalkalanmaların önüne geçilemiyordu. Açlık tesiriyle
askerler ordugâhtan kaçmayaveya daha zengin bölgelere iltica etmeye
ya da memleketlerine dönmek üzere ayrılmaya başladılar. Başlangıçta
bu kaçaklar sadece basit yayalar ve ücretli askerler arasında zuhur
ediyordu. Fakat Ocak ayı içinde bir sabah Pierre I’Ermite’inde yanında Dülger Guillaume olduğu halde kaçtığı anlaşıldı. Tancred derhal
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onların takibine çıkarak bunları zorla ordugâha getirtti. Şöhretini muhafaza etmesi gerektiği görülen Pierre’e ses çıkarılmadı ve affolundu(İbnü’l-Esîr,1987:228;Komnena,1996:332; Kanat-Burçak, 2013:6971;Carnotensis, 2009:22; Runciman, 1986:141; A yönü, 2014:96; Usta, 2015:77; Maalouf, 2006:30-32; A.mü, 2006:36-38; Usta, 2014:117;
Asbiridge, 2014:77-81; Holt,1999:21; Demirkent, XIV:529; Paine,
2011:28-29; Altan, 2008: 78; Duman, 2014:42).
Haçlılar doğudaki Ortodoks kilise büyüklerine karşı gereken
hürmeti yerine getirirken, halkla olan ilişkileri gözle görülecek şekilde
kötüleşmekteydi. Şubat başında imparatorun temsilcisi olan Taticios
birdenbire orduyu terk etti. O, Haçlı seferine İznik’ten itibaren rehberler, kılavuzlar ve istihkâm askerleri ile refakat etmiş ve görünüşe göre
Haçlı reisleri ile antlaşma havası içinde bulunmuştu. Komana ve Göksun’da Haçlılar işgal ettikleri yerleri, evvelce kararlaştırılmış olduğu
gibi ona teslim etmişler. O da imparatora gönderdiği haberlerde Haçlıların savaşçılık vasıflarını açık kalplilikle övmüştü. Onun çekilip gitmesi hakkında o zaman muhtelif izah şekilleri ortaya atılmıştır. Fakat
onun İstanbul’a geldiği zaman yaptığı açıklamaların doğruluğunu reddetmek için bir sebep yoktu. Bohemund, Türklerin Antakya’yı kurtarmak için yeni bir teşebbüse giriştikleri haberi etrafa yayıldıktan
sonra bir gün onu yanına çağırttı. Büyük bir gizlilikle bütün Haçlı reislerinin Türkleri imparatorun kışkırttığı fikrinde olduklarını ve bunun
intikamını almak üzere onu öldürmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi. Taticios bu hikâyeye inanmıştı.
Bunun üzerine Taticios ya Bohemund’un ikazını ciddiye alarak ya da çekilen korkunç açlık nedeni ve kuşatmanın başarıya ulaşmasını imkânsız görerek Antakya’dan ayrıldı. St. Symeon (Süveydiye
bugünkü Samandağı) limanından bir Bizans gemisini binerek Kıbrıs’a
gitti (Runciman,1986:164; Usta, 2014:78; Maalof, 2006:33-34; A.mü,
2006:40; Sahillioğlu, III:228-231; Streck, I:456-459). Geri döneceğine
dair rehine olarak adamlarından çoğunu orada bırakmıştı. Bohemund’un adamları ordugâhta onun Türk taarruzlarından korkarak hatta ihanet etmek amacıyla kaçmış olduğunu yaydılar. Bu ayrılma olayından sonra imparatorun diğer bir taraftarı olan Etienne de Blois’de
şehre girileceği gecenin öncesinde karargâhtan ayrıldı. Bu durum Bohemund’un planlarını gerçekleştirmesini kolaylaştırdı.
Bohemund bundan hemen sonra bu sefer artık kendisininde
orduyu terketmeyi düşündüğünü etrafa yaydı. Yurdundaki görevlerini
artık daha uzun bir müddet ihmal edemezdi. Bohemund şimdiye kadar
Haçlı seferlerinin askerî harekâtında en büyük rollerden birini oynamıştı. Bu kritik anda onu kaybetmek ihtimali orduyu büyük endişeye
düşürdü. Buna dayanarak Bohemund eğer Antakya hâkimiyeti kendi-
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sine verilirse İtalya’da uğrayacağı zararı tazmin edebileceği fikrini etrafa yaydı. Diğer reis arkadaşları bu manevrayı yutmadılar. Fakat basit
ordu mensupları arasında o kendisi için oldukça büyük bir anlayış ve
sempati yaratmış oldu (Runciman,1986:167;Usta, 2014:79).
Bu arada Türkler, Antakya’yı kurtarmak üzere ordu toplamaktaydılar. Dımaşk Meliki Dukak vaat ettiği yardımı yapamayınca Yağısıyan tekrar önceki metbûu Halep Meliki Rıdvan’a müracaat etti. Rıdvan da bu arada Haçlılara Antakya’ya kadar ilerleme fırsatını vermiş
olan önceki hareketsiz kalışına pişman olmuştu. Yağısıyan yeniden
onun yüksek hâkimiyetini tanıyınca Diyarbekir Artuklularından kuzeni Sökmen ve kayınpederi Hama emîri tarafından desteklenerek yardım hazırlıklarına girişti. Şubat başında müttefikler yeniden
Hârim’izapt ederek Haçlı ordugâhına taarruz için orada birleştiler.
Haçlı reisleri bunu haber alır almaz Le Puy Piskoposu Adhemar’ın çadırında bir savaş dîvânı kurdular. Burada Bohemund şehirden yapılacak bir çıkış hareketini önlemek üzere yayaların ordugâhta kalmalarını
istedi. Ayrıcayedi yüzü savaşa girecek durumda olan şövalyelerle ilerlemekte olan Müslüman ordusuna bir baskın yapılmasını teklif etti ve
onun bu önerisi kabul olundu. 8 Şubat’ta Frank şövalyeleri hava karardıktan sonra gizlice sallardan yapılmış olan köprüyü geçerek nehir
ile Antakya Gölü arasında mevzi aldılar. Buradaki demir köprüyü aşmak üzere geçmek zorunda olan Türklere baskın yapmak mümkündü.
Sabah hava aydınlanırken Türkler göründü. Türk okçu birliklerinin
mevzi almalarına vakit bırakmadan Haçlıların en ön sırası bunların
üzerine yürüdü. Ancak Türk ordusunu yarmaya muvaffak olamadılar.
Şövalyeler geri çekilerek düşmanı kendilerinin seçmiş oldukları araziye doğru çektiler. Bu dar alanda şövalyeler bu sefer bütün güçleriyle
ikinci defa taarruza geçti. Bu darbenin ağırlığı altında hafif teçhizatlı
Türk kuvvetleri ezildi, kaçmaya başladı ve arkadan gelenleri de birbirine kattı. Kısa bir süre içinde Rıdvan’ın ordusu tamamıyla dağılmış
olarak Haleb’e doğru yola çıktı. Bunlar Hârim yanından geçerken oradaki garnizondan kaçanlar da katılarak şehri Hıristiyan ahaliye bıraktı.
Haçlı süvarileri bu dramatik zaferi kazanırken, yaya gücü de ağır bir
savaş vermekteydi. Yağısıyan bütün kuvvetleriyle Haçlı ordugâhına
bir çıkış hareketi yapmış ve onlar kayıplara uğrayarak geri çekilmeye
başlamışlardı. Öğleden sonra muzaffer atlıların yaklaştığı görüldüğünde kurtarıcı ordunun dağıldığını anladı. Onlarda askerlerini tekrar
surların gerisine dönmeye çağırdı(Runciman,1986:166-167).
Melik Rıdvan’ın yenilmesinden sonra Sultan Berkyarukbir ordu daha göndermek için hazırlıklara başladı. Bu sırada Haçlılar, İmparator Alexsios’un Fatımîlerle antlaşma tavsiyesine uymamışlardı.
Fakat ilkbahar başlangıcında Antakya önündeki ordugâha küçük yaş-
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taki Fatımî Halifesi el-Müsta’li (1094-1101)’nin veziri el-Efdal’in
gönderdiği bir Mısır elçi heyeti geldi. Vezirin Haçlılara Selçuklu Devletini aralarında taksimini teklif ettiği anlaşılıyor. Franklar Kuzey Suriye’yi, Mısırlılar Filistin’i alacaklardı. el-Efdal anlaşıldığına göre
Haçlıları sadece imparatorun ücretli askerleri addediyordu. Buna dayanarak bu şekilde bir taksimin Türk istilâsından önceki duruma dönülmesini sağlayacağı cihetle bunlar tarafından hiç itirazsız kabul
edilmesi gerekeceğini sanıyordu. Batılı reisler elçilere iyi bir kabul
gösterdiler. Fakat belli bir antlaşmaya yanaşmadılar. Mısırlılar ordugâhta birkaç hafta kaldıktan sonra küçük bir Frank elçi heyeti refakatinde ve 6 Mart savaşından elde edilen ganimetten ayrılmış hediyelerle yüklü olarak yurtlarına döndüler(İbnü’l-Esîr,1987:229;Maalouf,
2006:33;A.mü, 2006:39; Kanat-Burçak, 2013:86).
Haçlılar açlık ve kuşatma korkusundan bunaldıkları sırada
Bohemund öne çıktı. Bu durumda Antakya’nın düşmesini sağlayan kişinin kent üzerinde hak iddia etmesi gerektiğini ileri sürdü. Bu fikir
İmparator Alexios’un talebi üzerine kentin ona teslim edilmesi koşuluyla kabul edildi. Pazarlığı kazanan Bohemund elindeki kozu açıkladı. Bohemund şehirdeki Ermeni Firuz (Alptekin,VII:150;Merçil,
2011:126-127;Tufantoz, 2011:86) adlı kale kumandanı ile irtibat sağlamış idi. 2-3 Haziran gecesi Bohemund’un adamları kentin güneydoğu surlarındaki ıssız bir noktaya tırmandı. Firuz onları orda bekliyordu. İçerden yardım alındığı halde bu eylem öylesine riskli idiki Bohemund aşağıda kalıp beklemeyi yeğlemişti. Zira alarma geçildiği
takdirde bu öncü grubun katledileceği kesindi. Neyse ki en yakın kulelerdeki nöbetçiler çarçabuk sessizce bertaraf edildi ve kulenin dibinde
küçük bir kapı açıldı. Bu ana kadar son derece sessiz olmak gerekmişti. Ama içeriye girerken Bohemund boruları çaldırarak Antakya’ya
ikinci ve eşgüdümlü bir saldırı emri verdi. Gecenin sessizliği Frankların “Tanrı adına! Tanrı adına!” savaş çığlıklarıyla bölündü.
Karanlıkta hız kazanan çatışma ile kentteki garnizon büyük bir
şaşkınlığa kapıldı ve halen Antakya’da yaşayan Doğulu Hıristiyanlar,
Müslüman yöneticilerine ihanet ederek kentin diğer kapılarını açmaya
koştular. Direniş kırılınca Haçlılar, Antakya’ya doluştular ve sekiz aydır biriken öfkelerini kustular. Şafağın sökmesine az bir süre kalmışken katliam başladı. O dönemde yaşayan bir Latin’e göre: “Müslümanların yaşına yada cinsiyetine bakan yoktu, her yer kan ve ceset doluydu. Bunlar arasında Hıristiyan Rumlar, Suriyeliler ve Ermeniler de
vardı.” Tüm bu kontrolden çıkmış katliam ve yağma arasında Bohumend kan kırmızı bayrağının kentin surlarına asılmasını sağladı. Bu,
ele geçirilen bir kent üzerinde hak iddia etmenin geleneksel yöntemiydi. Böylece muhaliflerini bertaraf eden Bohemund’un Antakya
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hâkimiyeti başlamış oldu (Runciman, 1986:168;Maalouf, 2006:37;
A.mü, 2006:46).
Bu arada Toulouselu Raymond da Köprü Kapısından içeri dalıp Antakya sarayı dahil o yöredeki tüm binaları işgal ederek, kent
içinde önemlibirProvence bölgesi oluşturdu. Müslümanların elinde kalan yalnızca Silpius dağının tepesinde bulunan Yağısıyan’ın oğlunun
komutasındaki içkale idi (Kalânisî,2015:2; Alptekin, 1985:12; Runciman, 1986:169; Maalouf, 2006:45; A.mü, 2006:36-37; Duman,
2014:44;Sevim, 1997: 92; Asbridge, 2014:90-91). Yağısıyan muhafız
birliği ile şehirden kaçtı. Bu kaçış esnasında kendisini tanıyan Ermeniler tarafından öldürüldü(Runciman,1986:170-171; Paine, 2011:30;
Michaud, 2011:220-221;Kanat-Burçak, 2013:71).
Haçlılar tarafında bunlar yaşanırken, Yağısıyan’ın yardım
çağrısını alan Selçuklu sultanı Berkyaruk, emîrlerindenKürboğa(Demirkent,LXVII:248)’yı daha şehir muhasara altında iken yardıma göndermişti. Kürboğa’nın ordusuna katılmak üzere Dımaşk ordusu
Melik Dukak’ın emrinde, yanında AtabegTog-Tegin olduğu halde yola çıktı. Kendisine HımsEmîriCenahüddevle, Melik Rıdvan’ın hizmetinden ayrılmış olan Emîr Sökmen ve Vassab b. Mahmud da katıldılar.
Bu kuvvetler evvelâTell Manas üzerine gitti. Buranın halkı Haçlı komutanlarına mektup yazarak, onları şehirlerine davet etmişlerdi. Yapılan taarruz sonunda Tell Manaslılar teslim oldu. Melik Dukak yoluna
devam ederek 29 Cemaziyelâhir/ 3 Haziran’da Mercidabık’a vardı(Runchiman,1986:172-173; Asbridge:2014:88-89).
Musul valisi Kürboğa (Alptekin, 1985:13; Runchiman,
1986:173; Maalof, 2006:47; A.mü, 2006:38-39; Runchiman,1986:173;
Maalouf, 2006:47;A.mü, 2006:38-39; Lamb, 2010:167; Sevim,1997:91-92; Tufantoz, 2011:86) komutasında yola çıkan ordu
zaman geçmesine rağmen Antakya’ya ulaşmamıştı. Çünkü Kürboğa
Haçlıların egemenliği altına girmiş olan Urfa (Edessa/er-Ruha)’yı kuşatma altına almıştı. Esasen o Urfa’nın hemen ele geçirebileceğini düşünmekteydi. Kaleyi savunan Baudoionokçu ve mızraklılarını kaleden
çıkarıp adeta bir meydan okuma tarzında Kürboğa’nın ordusunu üzerine gönderdi. Kürboğa’nın ordusunun geri çekilmesi onu oldukça sinirlendirmişti. Bu durumu sindiremeyen Kürboğa kaleyi almadan oradan ayrılmak istemiyordu. Bunun üzerine orada üç hafta gibi büyük
bir zaman kaybı yaşadı. Diğer taraftan Kürboğa’nın Urfa’yı alma ısrarının nedeni Antakya kuşatmasında arkasından Haçlılara yardıma gelecek bir ordunun kalmasını istememesiydi. 4 Mayıs 1098’de başlayan
Urfa kuşatması üç hafta sürdü ve bu sürede Antakya kendi kaderine
terk edildi(Runciman,1986:176).
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Haçlılar 3 Haziran 1098 sabahı Antakya’yı ele geçirdi. Fakat
Emîr Kürboğa ise ancak ertesi gün Antakya’ya geldi. Selçuklu ordusu
önce şehrin dağ tarafında konakladı. Şehre giren Haçlı ordusunun Antakya’ya girdiği sıralarda bir kısım kuvvetle şehirden çıkıp Selçuklu
ordusuna katılmak isteyen Yağısıyan yolda öldürülünce, Antakya iç
kalesinin müdafaası oğlu Şemsüddevle’nin elinde kalmıştı. Kürboğa
derhal Şemsüddevle ile temasa geçti. Onun bağlılığını arz etmesine
rağmen, komutanlarından Ahmed b. Mervan’ı şehir içine yollayarak iç
kaleyi işgal etti. (İbnü’l-Esîr,1987:339). Gerek dışarıdan kendisinin,
gerekse içerde Ahmed b. Mervan’ın hücumlarıyla Haçlılar çok müşkül
duruma düştüler. Üstelik şehir içinde de yeteri kadar yiyecek kalmamıştı. Haçlılar, çekip gitmeleri şartıyla Antakya’yı teslim edeceklerini
bildirseler de, kendisinden son derece emin olan Kürboğa bu teklifi
reddetti(Ostrogorsky,1986:337-338).
İslâm kaynaklarındaki kayıtlardan anlaşıldığına göre Emîr
Kürboğa, yanındaki melik ve emîrlere üstten bakıyor, onların görüşlerine değer vermiyordu. Hatta Selçuklu soyundan gelen Melik Dukak’a
dahi itibar etmez olmuştu. Onun bu türlü davranışları bilhassa Suriye
birliklerini tedirgin etti. Hele Kürboğa’nın, Melik Rıdvan ile elçiler
vasıtasıyla temasa geçmesi, Melik Dukak’ı iyice endişeye sevk etti.
Buna yakın endişeleri diğer emîrlerde duymaktaydı. EmîrCenahüddevle Hüseyin ise, Rıdvan’dan gelen heyette daha önce öldürülmesinde rolü olduğu EmîrYusuf b. Abak’ın kardeşinin bulunmasından dolayı çekinmekteydi.
İşte, Selçuklu ordusundaki emîrler arasında huzursuzluğun baş
gösterdiği bu sıralarda Antakya içinde Haçlı ordusunun maneviyatını
yükseltici; “Hz. İsa’nın mızrağının bulunması” olayı yaratıldı
(Kalânisî, 2015: 3; Gordlevskiy, 2015:30; Michaud, 2011:230; KanatBurçak, 2013;Kırbık, 2009:89; Maalouf, 2006:55-59; A.mü, 2006:4346;Alptekin, 1985:14; Demirkent, XXVI:562; Duman, 2014:47). Bunun üzerine manevî kuvvetle teçhiz edilmiş olan Haçlı ordusu 26 Recep 491/28 Haziran 1098 günü sur dışına çıkmaya ve Selçuklu ordusuyla savaşmaya hazırlandı. Grup grup çıkan Haçlı birlikleri Hugue,
Robert de Flandre, Dük Godefroi, Tancred gibi komutanlar tarafından
idare ediliyordu. Bohemund ise başkomutanlığı ele almıştı. Çıkış hareketi yapan Haçlılar üzerine derhal hücum edilmesini belirten emîrlere kulak asmayan Kürboğa, sonunda ağır bir yenilgiye uğradı (İbnü’lEsîr,1987:230;KanatBurçak,2013:90;Runciman,1986:180;Asbridge,2014:93;Maalouf,2006:56;
A.mü,2006:44)
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Bazı İslâm kaynakları, bir kısım Selçuklu emîrlerinin Kürboğa’ya olan kızgınlıklarından dolayı savaşa katılmadıklarını ve Türkmen kıtalarının çekilip gittiğini yazmaktadır. Karargâhını ve ordu
ağırlıklarını ordugâhta terkederek çekilen Kürboğa, Haleb’e kendisini
zor attı. Haleb’te, Melik Rıdvan’dan aldığı küçük bir yardımcı kuvvetle Musul’a döndü. Antakya önünden çekilen Dımaşk ile diğer Suriye
birlikleri kendi merkezlerine gittiler (İbnü’l-Esîr, 1987: 230; Komnena,1996: 335; Azimî,1988:1;Hillenbrand, 2015: 84-85;).
Sonuç
Türklerin Ortadoğu ve küçük Asya’ya nüfus etmeleri Katolik
Hıristiyan dünyasını harekete geçirdi. Haçlı Seferleri adı verilen bu
harekât XI. yüzyılın sonuna damga vurdu.
Açlık ve yoksullukla mücadele eden Avrupa Papa II. Urbanus’un çağrısıyla adeta ayaklandı. Yüzbinler kutsal Haçlı Seferine katıldı. Bunların umudu daha rahat daha refah yaşamaktı. Bu durumun
gerçekleşmediğini yaşanan hâdiseler gayet iyi göstermektedir. Başarı
imiş gibi gösterilen başarılar aslında Haçlıların Ortadoğu’da yok olmasını sağladı. Haçlı cephesinden Bohemund’un ihtirasları ön plana
çıkarken, Müslümanlar tarafında da Kürboğa’nın kaprislerini izlemekteyiz. Açlık belasıyla cedelleşen Hıristiyanlar keşiş Pierre I’Ermeti’i
Kürboğa’nın karargâhına elçi olarak gönderdilerse de umduklarını bulamadılar. Bohemund’un Antakya’yı ele geçirme çabaları entrikalar
icat etmesine vesile oldu. Gücendirdiği Taticius ordugâhı terk etti.
Aynı zamanda Haçlı Seferleriyle Antakya önlerine kadar gelmiş olan
Saint Gilles’te kuşatmayı terk etti. Bu arada gizli planlarını sürdürmekte olan Bohemund kalede yaptığı gizli görüşmelerden onları haberdar etmiyordu. Ermeni Firuz’un yardımıyla 3 Haziran 1098’de
Haçlılar şehri ele geçirmeye muvaffak oldular. Şehrin işgal edildiğini
gören Yağısıyan, oğlunu iç kale savunmasında bırakarak şehri terk etti. Fakat attan düşen Yağısıyan yaralı halde iken onu tanıyan Antakyalı bir Ermeni tarafından kafası kesilerek öldürüldü.
Velhasılı kelâm açlıktan gözleri kararmış ve yürüyemeyecek
haldeki Haçlılardan zafer kazanmış bir orduyu gözlüyoruz. Antakya’nın düşüşü Haçlı zaferinden öte İslâm emîrleri arasındaki üstünlük
kurma hevesi yüzünden kaynaklanmıştır. Yağısıyan hayatını kaybederken, Kürboğa gücendirdiği komutanların cepheden gidişlerini izledi ve kendisi de kaçtı.
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Öz

1723 yılında Gürcistanʼın Kartli ve Kaheti bölgelerini topraklarına
ilhak etmiş Osmanlı İmparatorluğu bu arazilerin bünyesinde Tiflis eyaletini
yaratmış oldu. Osmanlı tahrir kanunlarına göre, bölgenin ekonomik
kaynaklarını belirtme ve vergi toplama amaçlı “Tiflis eyaletinin mufassal
defteri” tahrir belgesi düzenlendi. İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşiviʼnde
korunmakta olan işbu belge ilk olarak, 2001 yılında Ordinarüs Prof. Dr.
Ş.M.Mustafayev tarafından Azerbaycanca yorum ve izahlarla yayınlanmış
oldu. Makalede, Tiflis eyaletinin Demirçihasanlı nahiyesinin sosyo-ekonomik
ve etno-demografik durumunun adı geçen defterin verileri bünyesinde
araştırılması amaçlanmaktadır. Demirçihasanlılar Osmanlı hakimiyeti
döneminde Türk/Sünni nüfusun kompak halde yaşamış olduğu monoetnik
arazi olmuş ve bu nedenle yeni hakimiyeti pozitif kabul etmişlerdi.
Hayvancılık, kısmen tarımla uğraşan nüfus bölgenin tüm nahiyeleri ile
karşılaştırıldığında büyük hacimde vergi ödemişlerdi. Bu yüzden Nadir Şah
nüfusun büyük bir kısmını cezalandırmış ve Horasana sürdürmüştü.
Anahtar Kelimeler: Safevi devleti, Tiflis eyaleti, Osmanlı fethi,
tapu tahrir defteri, Demirçihasanlı nahiyesi
Bu makale Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Himayesindeki Bilimin Gelişmesi
Fonuʼnun mali desteği ile hazırlanmıştır (Qrant № EİF-KETPL-2-2015-1(25)56/45/5)
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Abstract
In 1723 the Ottoman Empire annexed Kartly and Kakhety district of
Tiflis to its own territory and created Tiflis province. According to the
Ottoman’s taxes rules to identify economy recourses of the area and to draw
them to tax they established the comprehensive register “The mufassal daftar
of Tiflis province”. This document, which is preserved in the Istanbul Prime
Ministry’s archive, was for the first time published by prof. Sh. Mustafayev
in 2001 in Azerbaijani language with commentaries and explanations. Present
article deals with social-economic and ethno-demographic status of
Damirchihasanli province on the basis of information in abovementioned
register. It is known that Damirchihasanli in the times of the Ottoman rule
was a dwelling place of monoethnic population consist of Turk/Sunni, and
for this reason they greet new dominion with positive attitude. People were
engaged in cattle-breeding, partly agriculture, and in comparison with
another districts, paid higher taxes. This was a reason why the biggest part of
the population was punished by exile to Khorasan by Nadir sha
Keywords: Safavy state, Tiflis province, the Ottoman occupation,
comprehensive register, Damirchihasaly district

Giriş
Orta Doğuʼnun kudretli devletlerinden biri olarak Safevi
Kızılbaş İmparatorluğu XVII Yüzyıl başlarından gelerek siyasal,
ekonomik ve askeri gücünü kaybederek çökmekteydi. Devlet
hayatının tüm alanlarını kapsamakda olan sözkonusu çöküş Şah I
İsmayıl, Şah I Tahmasıp ve Şah I Abbas gibi güçlü devlet adamları
ardından İmparatorluğun yönetim sisteminde yaranmış böşluklar, türlü
etnik ve dini toplumların sıkı halde baş gösteren itaatsizliği ve kanlı
ayaklanmaları, Osmanlı ile sürekli devam etmekte olan kanlı savaşlar
bir tarafta, diğer tarafta Sünni dünyası çerçevesinde tekbaşına
varolmanın yaratmış olduğu rahatsızlık, Batı devletlerin ilmi yenilikler
temelinde hızlı ekonomik ve askeri gelişimine rağmen, elinde olan
üretim araçlarının basitliği, zamana uyum sağlamaması ile ilgili idi,
diyebiliriz. Avrupaʼdan Hindistanʼa ve diğer Güney-Doğu Asya
ülkelerine Afrikaʼnın batı tarafından geçmekle deniz ticareti yolunun
açılması ve sonuçta arazisindeki kara ticaret yollarının önemini
kaybetmesi de sözkonusu çöküşü hızlandırmaktaydı. XVIII Yüzyıl
başlarında devlet hazinesi boşalmış durumdaydı, Şahın soyguncu
vergi politikası, memurların kendi başına iş yapmaları ve ticaret
yolarında “ağalık” yapmakta olan haydut-eşkiya çetelerin yağmaları
yüce bir tesisat olarak devleti gözden salmaktaydı. Hatta yerel
hakimler toplanmış vergileri hazineye devretmiyor, kendileri
harcıyordu. Sonuçta maaşlarını zamanında eline alamayan askerler
taht-tacı sarmış ayaklanmalara katılmaktaydılar. Rusyaʼnın Safevi
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devletindeki Büyükelçisi, özel olarak görevlendirilmiş A.P.Volınski
(1715-1718) şöyle anlatıyordu: “ ... onlar devletlerini öyle bir hale
sokmuşlardı ki, Makedonyalı (Büyük) İskender sağ olmuş olsaydı
bile, buraları böyle harabe haline getiremezdi” (Журнал Посланника
Волынского.1929:4)
Gittikce derinleşmekte devam eden bunalım kendisini ilk olarak
Ekim 1722 yılında göstermiş oldu – Afgan isyancılar kanlı kuşatma
sonucu başkent İsfahanı elegeçirdiler. Sarhoş ve şarap tutkunu,
“memleketin yönetimini harem hacelerine bırakmış” Şah Sultan
Hüseyin sözkonusu yenilgeyi “ilahi tecelle” olarak kabül etti ve ailesi
ile beraber isyaçıların lideri Mir Mahmutʼun kampına geldi ve
Safevilerʼin 200 yıllık tacını kendisine teslim etti.
Safevi Devletiʼnin düşmüş olduğu çaresizce durumundan
yararlanmayı düşünen ve “hilafet topraklarını” genişletmek azminde
olan Osmanlı İmparatorluğu yanısıra, “sicak denizlere inme” planını
düşünmekte olan Rusya da Safeviʼnin “büyüksüz” kalmış
vilayetlerinin çoğu kısmını kendi topraklarına katmış oldu. Yerel
kuvvetlerin Bakü, Gence ve İrevan kalelerindeki bazı direnişlerine
rağmen, adı geçen devletler amaçlarına kolayca yetişmiş oldular,
diyebiliriz. 12 Temmuz 1724 yılında imzalanmış olan İstanbul
Anlaşmasıʼna göre, Derbent ve Bakü ile yanısıra Hazar bölgeleri
Rusya İmparatorluğuʼna, Güney Kafkasyaʼnın diğer toprakları ve
günümüz Güney Azerbaycan arazileri Osmanlı İmparatorluğuʼnun
kontrolüne geçirildi.
Safevi hakimiyetinin “yönetim bağları”nı kaybetmesi
yüzünden XVIII. yüzyıl başlarında tarihinin en karmaşık dönemini
yaşamakta olan bölgeler sırasında Doğu Gürcistan da yer almaktaydı.
Kartli çari VI Vahtankʼla (Hüseyinkuli han) Kahetya çari II
Konstantinʼin, çoğu zaman Carlıların ve Gencelilerin de katılmış
oldukları kanlı düşmanlık kimi halleri bu veya diğer tarafın üstünlüyü
ile devam etmekteydi. Sözkonusu iç savaşlar sonucunda ülkenin doğu
kısmında, müslüman Türklerin kompakt halde yaşamış oldukları
Borçalı-Karayazı yöresinde ekonomi yıkılmış, hayat ilkeleri yaşanmaz
hale gelmişti.
1723 yılında Serasker İbrahim Paşaʼnın komutasında
Gürcistan bölgesine gelen Osmanlılar burada birbirilerini
parçalamakta olan 2 bölgeyi – Kartli ve Kahetyaʼyı bileştirme
sonucunda Tiflis eyaletini oluşturmuş oldular. Çar VI Vahtankʼın
kardeşi müslümanlığı kabül etmiş Alikuli (İesse) hanın formalde çar
olarak bilinmesine rağmen, gerçekte yönetimi Tiflis beylerbeğisi
Recep Paşa ve İshak Paşa gerçekleştirmekte idi.
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Yeni eyalet Baratlı, Baydar ve Demirçihasanlı nahiyelerini
kapsamakta olan Tiflis sancağı; Merkez, Taşir ve Penbek
nahiyelerinden oluşan Somhit sancağından, Ahtala, İnce, Çuvar ve
Türk nahiyelerini kapsamış Ağşakala sancağından; Sisi, Bedre,
İmrahor, Karakalkan, Şansi ve Muhran nahiyelerini kapsamış Gori
sancağından; Trialet ve Kumaret nahiyelerini içeren Triabet sancağı
ve Kaykulu sancağından oluşmaktaydı. Eyaletin ilk olarak askeri
kuvvetlerle güçlendirilmesi şart idi – Tiflis, Gori, Toprakağaç,
Havlabar kalelerinde 1 113 yeniçeri, 342 topçu, 163 cebeci ve çok
sayıda gönüllü, levent ve arabacı yerleştirildi. Gereken masrafların
eyaletin mukataa ve ocaklık gelirlerinin karşılanması öngörülmekteydi
(Karamanlı H. 2001:311).
Osmanlılar yıllarca oluşmuş fetih koşullarına göre, eyaletteki
vergi kaynaklarını belirtmek ve hazinenin gelirlerine katılmasını
sağlamak amaçlı tapu-tahrir işlemlerine başlamış oldular ve sonuç
olarak, günümüzde İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivinde (N 897)
korunan “Tiflis eyaletinin mufassal defteri” yapılmış oldu. Defterin
Borçalı ve Kazahla ilgili kısımlarının Azerbaycanda ilk olarak
Professör Ş.M.Mustafayev tarafından yayınlanmıştır (Tiflis Eyaletinin
Mufassal Defteri 2001). 2010 yılında Gürcistan Şarkiyatçıları
S.Cikiya ve N.Şengeliya defteri Gürcüce yayınlanmışlardır (Tiflis
eyaletinin mufassal defteri 2010). Defter “Osmanlı döneminde
tarihi Kazah ve Borçalı bölgelerinin idari yapısı, ekonomi durumu,
bölgede yaşamakta olan vergi yükümlü nüfusun dini-etnik
mensupluğu ve sosyal statüsü üzerine önemli bilgileri kapsamaktadır”
(Tiflis eyaletinin mufassal defteri 2001:6).
Kaynaklar Gürcistanda genellikle, 11 nüfus sayımının
gerçekleşmiş olduğunu göstermekteler (Джавахов. 1901:5). Özellikle,
1254 yılında Hülakü Argun han ve 1688-1691 yıllarında Nazarali han
(I İrakli) döneminde yapılmış Sayımları kaydetmemiz gerekiyor.
Kartliʼde sınır bölgesi olarak bilinen ve bu nedenle “Metsinave droşa”
(ön ordu bölgesi) adlanmış yörelerinde sonuncu nüfus sayımı 1721
yılında Kartli çarı VI Vahtankʼın oğlu Şehzade Vaxuşti Bagrationi
(1696-1757) ve Givi Tumanişvili tarafından yapılmıştır
(Лордкипанидзе 1938:41). Sözkonusu Sayımlarʼın ekseren sistemsiz
ve çoğu zaman tüm nüfusu kapsamamış ve değişik ilkeler temelinde
yapılması (genelde Türkleri/Tatarları sayıma almıyorlardı), insanlar
değil, evlerin kaydedilmesi ardından gelen sonuca göre net bir fikir
oluşması mümkünsüz idi. İşte, Osmanlıların yapmış oldukları nüfus
sayımı o zamanadek yapılmış olanların en mükemmelidir, diye
söyleyebiliriz.
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Tiflis eyaletinin Tiflis sancağı her zamanki gibi, Osmanlı
döneminde de starteji, ekonomik ve siyasal açıdan büyük önem
taşımaktaydı. Nitekim, sancağın 3 nahiyesinin ortalama yıllık geliri
3.852.139 akçe –yi oluşturmuş ve bu, bölgede en yüksek
göstericilerden biridir, söyleyebiliriz. Sancağın sosyo-ekonomi verileri
defterin bilgileri temelinde belirlenmiş tabloda sunulmaktadır:
Tiflis Eyaletinin Tiflis sancağının sosyo-ekonomik
verileri
Nahiyeler

Baratlı

Nüfus
Yerleşim
biriml. müsl.
305

Vergi Yıllık gelir Vergi
mükel. (akçe ilə) mükel.
hırist.

müsl.

hırist.

1043

19350

5.509

2.204.820

231

5.278

Demirçihasanlı 88

8108

–

1.988

818.958

1.988

–

Baydar

56

4279

165

1.313

818.361

1.269

44

Yekun:

449

13.430

3.852.139

3.488

5.322

19.515 8.931

Belirlenmiş toprak vergisi düzeyine göre, Tiflis eyaleti diğer
eyaletlerden farklıydı. Köylünün 1 çift toprak arazi için Urmiye,
Halhal ve Erdebilʼde 50 akçe, Tiflis eyaletinde ise 120 akçe vergi
ödemesi gerekiyordu. Bennak kiraladığı toprağa göre Erdebil, Halhal
ve Nahçıvan sancağında 18 akçe, Gence-Karabağʼda – 40 akçe, Tiflis
eyaletinde ise 60 akçe vergi ödeyecekti (Nasirova 2017).
“Tiflis eyaletinin mufassal defteri”nin incelenmesi süresinde,
tarihi Borçalı yöresinin Türk yurdu olarak günümüzdeki düzenli
haline gelmesinde, etnodemografik yapısının belirlenmesi meselesinde
önemli katkıda bulunmuş, zamanında gelişmiş tarıma (özellikle
hayvancılık) sahip Demirçihasanlı nahiyesi ile bağlı bilgilerin
tarihşinaslığımız için büyük önem taşıması bir daha tastiklenmiş oldu.
Araştırmalar göstermiştir ki, günümüzde Bolnisi, Dmanisi ve
Marneuli bölgelerinin idari yapısına bağlı birçok köylerin nüfusu
arazide başgöstermiş farklı süreçler sonucu Demirçihasanlıʼdan göç
ederken kendi yer-yurtlarının adlarını bile yeni yerlerine taşımışlardır.
Örneğin; Bolnisi ilçesinin kepenekçi, Arhılı, Fahralı, Saraçlı, Koşulu,
Muğanlı, Caferli köyleri XVIII Yüzyıl sonlarına doğru
Demirçihasanlıʼdan göçetmişlerdir. Azerbaycanʼın Karabağ arazisinde
1840 yılınadek var olmuş Demirçihasanlı ilçesinin (mahalının) de
1752 yılında bu yerlerden göçetmiş insanların yaratmış olduğu
belirlenmiştir (Cengizoğlu 2015: 196).
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Nahiye Kür nehrinin sol kıyısında yer almakta ve günümüz
Rustavi şehri arazisinin büyük kısmını, Kardabani (Karayazı)
bölgesinin tamamını ve Ağstafa topraklarının bazı kısımlarını
kapsamaktadır. Bazı tarihsel kaynaklara göre, Demirçihasanlı
bozkırının kapsamı 40 bin desyatin (43 600 hektar) civarındadır
(Обозрение Российских Владений За Кавказом 1836:79).
Yağıntının yıllık ortalama miktarı 471 mm, ortalama hararet
göstericisinin
14,1C
oranında
(https://ru.climatedata.org/location/29765) yer alması ve kaliteli bitkisel örtü eski
çağlardan alanın hayvancılık için yararlılığını sağlamaktaydı.
Bölgenin XVIII Yüzyıl başları ekonomi ve coğrafi, dini-etnik
durumu ile ilgili coğrafyaçı, tarihçi ve haritacı Vahuşti Bagrationi
şöyle yazmış: “Karayaʼdan aşağıya doğru çalılık arazide sayısız malkoyun sürülerine sahip Demirçihasanlı illeri iskan etmişlerdi, çünki bu
yerlerde kış ılımlı geçmekte ve hayvanlar için yeterince odun ve ot
bulunmaktaydı. Mal-koyunlar Karaca dağında kalıyordu. Buralarda
pınarlar çağlıyor, suyu tuzludur ve hayvanlar için yararlıdır. Tatarlar
Sünnidir, hayvan yetiştirici karakterliler, çalışkan, kibirli, kururlu
(ötkəm) ,cesur ve boylu-poslular. Kendilerine “terekeme” derler.
Kadınları da hep böyledir, ama esmer, çalışkan ve atlı veya yaya
farketmez, erkeklerinden daha cenkçiler” (Царевич 1904:54).
Demirçihasanlılar yazın sonunda Karahaç, Ağlağan ve Başkeçid
yaylağına kalkar, yaylar ve sonbaharda geriye dönerler.
İşte bu yüzden sözkonusu coğrafya, iklim şartları ve nüfusun
çalışkanlığına göre vergi mükellefli 1988 kişilik nahiyenin yıllık vergi
geliri 818 958 akçe-yi oluşturmaktadır. İşbu belirtiler adı geçen
nahiyenin İmparatorluğa yenice birleştirilmiş olan diğer nahiyelerden
üstün olmasını sağlamış, demek oluyor. Karşılaştırmalara göre, 5 266
kişilik vergi mükellefli Erdebil nahiyesinin yıllık geliri 864 115 akçe
(Arıklı 2004:76), Nahçıvan sancağının Dereleyez nahiyesinin yıllık
vergi geliri ise 421 790 akçe (Nahçıvan
sancağının
mufassal
defteri 2001: 287-360) belirlenmiştir. Defterin tesbitlerine göre,
Demirçihasanlılar hububat hüms, bennak, caba, mücerred ve çift
vergileri; bad-i hava; koyun ve keçi vergisi, çeltik öşrü, yağ vergisi;
beyt-ül mal-i amme ve hasse, yava; değirmen vergisi ödemişlerdir.
Bilgilerde pamuk öşrünün de adı geçmektedir. İşbu sonuçlara göre,
nahiyenin türlü bir tarım yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Arazide ziraat için gerekli olan su ihtiyaçlarını Kür nehrinden çekilmiş
3 büyük su yolu (ark) – Veli su yolu, Anbar su yolu ve Demirçihasanlı
su yolu karşılamaktaydı. Bunun yanısıra büyük su yolları
değirmenlerin çalışmasına gereken bir enerji kaynağı olarak
kullanılmış. Defterin bilgilerine göre, tahrir zamanı nahiyede 64
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yerleşik, 24 gayri-meskun 88 yerleşim birimi vardı. Vergiye mükellef
kişilerin 1 270ʼi bennak, 260ʼı caba, 458ʼi mücerred olarak
sınıflanmıştır. Osmanlı tahrir kanunlarına göre, “bennak” topraksız
veya yarım çiftten az topraklı evliler; “caba” evli, topraksız kişiler;
“mücerred” ise topraksız bekar kişiler olarak nitelenmekteydi
(Kafkazlı 2017). Genel olarak, ailenin 5 kişiden oluştuğunu kabül
edersek, nahiyede aşağı-yukarı 8 108 kişi yaşamış olduğunu
söyleyebiliriz. Sözkonusu nahiyede “çift” (ekin sahası tahmin olarak,
70 dönüm olan kişinin ödeyeceyi vergi) veya “nim çift” (yarım çift)
vergi mükellefli kişi kayıtlara geçmemiş. Bu durumu nüfusun genelde
hayvancılığı daha üstün tutması, gerektiğinde kendi ihtiyaçlarını
karşılama amaçlı ziraatle uğraşmasını söylemek mümkündür.
Tahrir verilerine göre, nahiyenin ekilen toprakların
kapsamının hesaplanmasının mümkünlüyüne ve vergi mükelleflerin
bennak, caba, mücerred vergierini ödemiş olduklarına rağmen,
Demirçihasanlı nahiyesinde bu kural geçerli olmamış. Nitekim, adı
geçen köylülerin ziraat etmiş oldukları toprakların ölçüsü
kaydedilmemiş bulunuyor.
Defterin verilerinde o dönemde nahiyede yalnız
Müslüman/Sünni Türkler yaşadığı gösterilmektedir. “İspence”
mükellefli Gayri-müslim kişi adı defterin kayıtlarında geçmemektedir.
Şunu belirtelim ki, Güney Kafkasyaʼnın diğer bir nahiyesinde işbu
monoetniklik ve monotarikatlık görülmemektedir. Konar-göçer
hayatlarını yaşayan ve genelde hayvancılıkla uğraşan Sünni nüfusun
Kür nehrinin sol kıyısında yerleşmesi arazide tarım için uygun doğal
şartların olumluluğu ile nitelendirilmektedir. Bunun yanısıra, ahali şia
Safevi ordusunun taaruzlarından doğal barikatla savuna bilirlerdi.
Safeviler sıkı halde devam eden kuzey-batı askeri seferleri zamanı
Kür nehrinin coşkun sularını geçemiyor, genellikle, sağ kıyısını –
Kazah, Baydar ve Somhit arazilerini kullanıyorlardı. Diğer taraftan,
köylünü Alazan ve Kabırrı nehirlerinin suları korumaktaydı.
Aslında Demirçihasanlı nüfusu Sünni Osmanlıʼnın gelişini hoş
karşılamış oldu. Çünki onlar şia Safevilerʼe ve onlara bağlı Gürci
çarlarına vergi ödemesini itikat açısından kendilerine sığdıramıyor ve
bu dahi ayaklanmalara neden oluyordu. Bu yüzden Osmanlılar eyaleti
terkettikten sonra – 1735 yılında Nadir Demirçihasanlılarʼı
cezalandırmak, hakimiyete direnişlerini kırmak ve Şialığʼı yaymak
amacı ile binlerce insanı zorla kendi vatanı Horasanʼın Sergalı
yöresine sürdü. Nüfusun büyük kısmı Karaca ve diğer yerlere kaçıb
saklandılar ve sürgünden kurtulmuş oldular (Ömerli 2001:123).
Nadirʼin ölmesi ardından bazıları geri dönebildiler.
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Demirçihasanlı nüfusunun büyük bir kısmını Kepenekçi,
Yüzbaşı ve Şerafeddin aşiretleri oluşturmasına rağmen, bu arazilerde
Nazarlı, Saraçlı, Sarı Sabunçu, Emirhasılı, Keçeli, Gamerli vs.
çoksayıda aşiretler hem yaşamışlardır. Vergiye mükellef kişiler
arasında Muhammed isminin daha yaygın olduğunu görmekteyiz.
1988 kişi vergi mükelleflinin 468ʼinin (23,5%) adında bu veya diğer
şekilde (Muhammed, Pir Muhammed, Nur Muhammed) İslam
Peygamberinin ismi geçmektedir. 297 kişi (15%) Ali, 184 kişi (9,2%)
Veli, 41 kişi Hüseyin, 27 kişi Hasan adını taşımıştır. 13 yerleşim
biriminde imam (camede dini töreni yöneten görevli) statüslü
şahıslarla yanısıra 1 müderrisin (camide öğretmen) ismi kayıtlara
geçmiştir. İşbu bilgiler Demirçihasanlılarʼın dine ne kadar bağlı
olduklarını değerlendirmek konusunda çok ilginçtir.
Defterde Kara, Karahan, Sayılmış, Koca, Bahadur, Tanrıverdi,
Tanrıkuli, Əmirverdi, Ayıtmaz, Uruz, Tarhan benzeri tam Türk
kökenli isimlere de raslanmaktayız. Nahiyenin bazıları hariç, hem
etnotoponimleri, hem coğrafi toponimleri tamamen Türk kökenlidir,
deyebiliriz. Cemaat adları – Kolukaralı, Yüzbaşı, Arkılı, Saatlı,
Karamanlı, Kepenekçi, Sarı Sabunçu, Nazarlı, Kosalı, Çallı; Yer
adları – Aldelik, Alaağaç, Çoban dağı, Kadirbilen təpə, Ucatepe, Dişli
tepesi, Oniki kayası, Arabatozu; Yatak adları – Hamamlı bulak,
Yarılkanlı, Kuşkonan, Petekli, Bulutlu, Gengeden, Kesikburnu,
Gurbulak, Acısu, Sakkızcık vs. benzeri adlar fikrimizi belli şekilde
kanıtlamaktadır.
Sonuç
Son olarak, “Tiflis eyaletinin mufassal defteri” nin
Demirçihasanlı nahiyesi ile bağlı kısmı yanısıra, adı geçen dönemle
ilgili diğer kaynakların incelenmesi 1723-1728 yılları – Osmanlı
hakimiyeti döneminde nahiyenin Sünni Türklerin yerleşmiş olduğu
monoetnik bölge olmasını tespitlemiş bulunuyor. Hayvancılık ve
bazen ekinçilikle uğraşmış nüfus sözkonusu dönemde İmparatorluk
topraklarına ilhak edilmiş diğer nahiyelere göre yüksek oranda vergi
ödemişlerdir. Nitekim, arazideki elverişli coğrafi koşullar hayvancılık
ve ziraat için yararlı araziler olması dahil, uzun süre devam etmiş
yıkıcı iç savaşlar ardından sosyo-siyasal ve ekonomik alanda istikrarlı
ortam onlar için uygun durumu sağlamışlardı. Demirçihasanlıların
Osmanlı hakimiyetini olumlu kabül etmesi, Osmanlıların araziden
çekilmesi ardından kendilerinin cezalandırılmasına – 1735 yılında
nüfusun belli bir kısmının Nadir Şahʼın emrine göre zorlu şekilde
Horasanʼa sürülmesine neden oldu. Sözkonusu sürülme bölgede
etnodemografik durumu Hıristian ahalinin yararına değişmiş oldu.
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Fakat, ardından başgöstermiş olaylar esnasında birçok Demirçihasanlı
aileleri komşu topraklara (Bolnisi, Marneuli, Dmanisi) ve Karabağʼa
göçetmiş ve adı geçen bölgelerde etnodemografik durumun Türk
ahalisi yararına değişmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır.
Kaynakça
CENGIZOĞLU, A: Demirçihasanlı mahalı, Mütercim
Yayınevi, Bakü 2015.
Erdebil
livasının mufassal
defteri(Araşdırma
ve
transliterasyon Erhan Arıklı tarafından yapılmıştır): Bakü 2004.
KAFKAZLI G. XVIII asrın başında Osmanlı hakimiyeti
döneminde Merağa livası (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Z.M. Bünyadov adına Şarkiyat Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora
Tezi): Bakü 2017.
MEMMEDOV(KARAMANLI),
H:
Gürcistan,
http://www.islamansiklopedisi.info/.
Nahçıvan sancağının mufassal defteri (Araşdırma, kayıt
ve açıklamalar
Hüsameddin Memmedov(Karamanlı) tarafından
hazırlanmıştır): Elm Yayınevi, Bakü 2001.
NASIROVA Y, Osmanlı hakimiyyəti dövründə Urmiya və
Halhal bölgelerinin sosyo-ekonomik durumu (Azerbaycan Milli
Bilimler Akademisi Z.M. Bünyadov adına Şarkiyat Enstitüsü,
Yayınlanmamış Doktora Tezi): Bakü, 2017.
Tiflis eyaletinin mufassal defteri (Giriş, tercüme ve kayıtlar
Ordinarüs Prof. Dr. Ş.Mustafayev tarafından yapılmıştır):Pedagogika
Yayınevi, Bakü 2001.
Tiflis eyaletinin
mufassal
defteri
(Gürcü
dilinden
tercüme , giriş ve faksimile S.Cikia v N.Çengelia tarafından
hazırlanmıştır), Tiflis 2010.
ÖMERLI V, Karayazı(I bölüm): Çaşıoğlu Yayınevi, Bakü 2001.
ДЖАВАХОВ И.Д: Народные переписи в Грузии. СПб, 1901.
Журнал посланника Волынского, 1715–1718 гг. в кн. Е.
Зевакина Азербайджан в начале XVIII века. Изв. Об-ва обследования
и изучения Азербайджана, № 8, вып. 4. Баку, 1929.
История о Тахмась Кули-хань. СПб. 1762.
ЛОРДКИПАНИДЗЕ ЯС. Нижняя Картлия (в первой четверти
XVIII столетия. Часть III-IV). Тбилиси, 1938.
Обозрение Российских владений за Кавказом. ч.1-11, СПБ
1836.
ЦАРЕВИЧ Вахушти: География Грузии. Тифлись, 1904.
https://ru.climate-data.org/location/29765
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T.C.
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
A-YAYIN İLKELERİ
1. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
yayın organı olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda 4
sayı (İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış) olarak yayımlanan
Uluslararası Hakemli ve bilimsel bir dergidir.
2. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisine gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yayın
organında yayınlanmamış veya yayımlanması amacıyla
iletilmemiş olmalıdır. Daha önce bilimsel toplantılarda
sunulmuş olan bildiriler, bildiri kitabında yayımlanmamış
olması ve bu durumun belirtilmesi koşuluyla kabul edilebilir.
3. Makalelerin yayınlanabilmesi için Enstitümüzün tayin edeceği
hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir
raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:
a. Araştırma yöntemi,
b. Konu bütünlüğü,
c. Bilimsel özgünlük
d. İlgili bilim dalının terim bilgisine hâkimiyet,
e. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaları görebilmek,
f. Yararlanılan kaynaklarda uygunluk ve yeterlilik,
g. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
h. Alanına katkı sağlama,
i. Dil hâkimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık.
4. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, İngilizce, Arapça,
Almanca, Fransızca ve Rusça gibi dillerde yazılan makaleler
de kabul edilmektedir. Bu dillerin dışında yazılmış
makalelerin kabulü yayın kurulunun kararına bağlıdır.
5. Dergiye gönderilen makale, öz (abstract), atıflar, kaynaklar ve
ekler dâhil 5.000 ile 12.000 kelime arasında olmalıdır.
6. Dergiye verilen yazıların, dergi kurallarına göre düzenlenmiş
ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir. Yayın Alt
Komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama
veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.
7. Makaleler Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin internet adresi
olan
(http://www.yyusbedergisi.com/) sitesine kayıt
yaptırılarak, yükleme işlemi yapılmalıdır. Dergi sisteminde
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8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

yazara ve makaleye ait bilgilere yer verilmelidir. Yüklenen
makale dosyasında yazara ait bilgilere yer verilmemelidir.
Hakemlerin düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir
kararı verdiği yazılar, hakem önerileri doğrultusunda yeniden
düzenlenir ve son şekliyle sisteme yüklenmelidir.
Hakemlerden olumsuz rapor alan yazılar yayınlanmaz ve
yazarına iade edilmez.
Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri
Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş
sayılırlar.
Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans
gösterilmeden aktarılamaz.
Dergide yayınlanacak bütün yazılar, Anabilim Dalları ve
yazarların unvanlarına göre alfabetik sıralanır.
Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içerik, dil ve hukuki
sorumluluğu yazarlarına aittir
Yazarlara bir adet dergi ücretsiz verilir, ayrıca telif ücreti
ödenmez.

B-GENEL YAZIM KURALLARI
1. Bütün yazılarda minimum 150, maksimum 200 sözcükten oluşan
Türkçe ve ikinci dilde yazılmış özet mutlaka bulunmalı, özetlerin
altına en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler özet
dilinde verilmelidir. Not: Özet yerine Öz kullanılmalı ve
Keywords birleşik yazılmalıdır.
2. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar eğik harflerle,
alıntılar ise eğik harflerle ve tırnak içinde yazılmalıdır.
Gerekmedikçe koyu karakter kullanılmamalıdır.
3. Kenar
boşlukları
3’er
cm.
olmalı
ve
sayfalar
numaralandırılmamalıdır.
4. Kelimelerin imlâsında Türk Dil Kurumu’nun en son çıkardığı
Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
5. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve
aşağıdaki değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:
a- Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer
verilmemelidir.)
b- Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
c- Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
d- Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
e- Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
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f- Yazı Tipi: Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
ghij-

k-

Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı
tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.
Yazı Boyutu: Başlıkta 11, metinde 11, özetlerde 10 ve
dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk
Satır Aralığı: Metinde 1, dipnotlarda 1.
Makalenin başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle ortalı
olarak yazılmalı ve özette kullanılan ikinci dilde de makale
başlığı verilmelidir. Alt başlıklar ise ilk harfleri büyük
harflerle sola yaslı olarak yazılmalıdır.
Başlıkların
tamamı koyu yazılmalıdır. Yazarın yahut yazarların ad ve
soyadları, akademik unvan, görev yerleri, haberleşme
adresleri başlığın hemen altına yazılır.
Makalenin Türkçe ve diğer dillerdeki özeti ile anahtar
sözcükleri 10 punto ile yazar adı ve adres bilgilerinin altında
gösterilir.

C-ATIF USULLERİ VE KAYNAK GÖSTERME:
APA sistemini Amerika Psikoloji Derneği (American
Psychology Association) tarafından oluşturulmuş ve bu derneğin adı
ile anılmıştır. Günümüzde APA özellikle Sosyal Bilimler alanlarında
kullanılmaktadır.
Uluslararası akademik dergilerin büyük bir çoğunluğunda
APA sistemi kullanılmaktadır. Ülkemizde de hem akademik
çalışmalarda APA sisteminin kullanımı yaygınlaşmıştır. Sistemlerin
tercih edilme nedeni sadece kullanım rahatlığı ve etik sorunları en aza
indirme ile ilgilidir. Bu itibarla atıf usulleri APA sistemine göre atıf
yapılması gerekmektedir.
Makale yazımında metin içerisinde kaynak gösterme (atıf
kullanma) cümle içerisinde ve cümle sonunda olmak üzere iki farklı
şekilde yapılabilir.
Tek Yazarlı Kaynaklar
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
1. … (Vural, 2004: 27)‘de belirtildiği üzere eğitimde planlama
yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir.
2. Eğitim sorunlarına değinen Sever (2003: 27 – 29) sorunların
çözümlenmesi için kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini
vurgulamaktadır.
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3. Vural (2007: 78), günümüzde çevre kirliliğinin önemli bir sorun
olduğunu belirtmektedir.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… Nüfus artış hızı işsizliğin temel gerekçeleri arasında sayılabilir
(Sever, 2008: 145).
… İnternet bağımlılığı, çağımızın önemli bir sorunudur (Ceyhan,
2008: 15; Ceylan, 2005: 20).
İki Yazarlı Kaynaklar
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek: …
Güven ve Kürüm (2006: 86)’de belirtildiği üzere eğitimde planlama
yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… Eğitimde planlama yapmak geleceği tasarlamanın önemli
unsurlarından biridir. (Güven ve Kürüm, 2006: 86).
Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar
Üç veya daha fazla yazarlı kaynağın kaynakça bağlantısı ilk
kullanımında tüm yazarların isimleri virgülle ayrılarak, açıkça yazılır,
ancak daha sonraki kullanımlarda ilk yazarın soyadı ve “vd.”
kısaltması verilir.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
… Çardak vd. (2008: 206) çevrimiçi derslerin etkililiğini sağlama da
etkileşim öğelerinin büyük rol oynadığını belirlemiştir.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… Çevrimiçi derslerin etkililiğini sağlama da etkileşim
öğelerinin büyük rol oynadığı belirlenmiştir (Çardak vd., 2008: 206).
Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar
Yazarı belli olmayan kaynakların bilimsel çalışmalarda
kullanılması uygun görülmemekle birlikte, kullanımı zorunlu olduğu
durumlarda aktarmalar aşağıdaki şekilde yapılır.
Metin içi gösterime ilişkin örnek:
… (“Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlar”, 2003: 56).
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Aynı Soyadına Sahip Yazarların Eserleri
Birden fazla kaynağın ilk yazarları aynı soyadına sahip ise bu
durumda her bir kaynak için ilk yazarların ön adının baş harfleri de
aktarmalarda aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi verilir.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan’ın (1998: 124 – 125)
çalışmalarında ifade ettikleri gibi, …
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… ifade edilmektedir A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan (1998:
124, 125).
Aynı Yazarın Eserleri
Aynı yazar(lar) tarafından yazılmış iki veya daha fazla
kaynaktan aktarma yapılırken yazar(lar)ın soyadı bir kez yazılır ve
kaynakların basım yılları noktalı virgül ile ayrılarak sıralanır. Yapılan
sıralamada eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılması tercih edilir.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
Adıgüzel’in (1991: 142; 2006: 298) araştırmalarında….
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek;
… belirtilmektedir (Terzi, 2003: 251; 2005: 64).
Aynı yazarın aynı yılda basılmış eserlerine gönderme
yapılıyor ise, eser yılından sonra a, b, c biçiminde harflendirme
kullanılır.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
Bazı araştırmalarda (Balaban, 2004a: 23; 2004b: 200) ekonomik
yapının düzelmesindeki en önemli faktörlerin ….
Derleme Kaynaklar
Derleme kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya
da yazarların soyadları verilir. Editör bilgisi kaynakçada yer alır.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
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a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
… Odabaşı ve Kılıçer(2008: 46)’e göre, postmodernizmin erkek ile
kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da
kendini göstermektedir.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… Postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi,
postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir (Odabaşı ve
Kılıçer, 2008: 46).
Çeviri Kaynaklar
Çeviri kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da
yazarların soyadları verilir. Çeviren bilgisi kaynakçada yer alır.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
… Bradley (2004: 45)’e göre rakiplere odaklanma, şirketlerin güçsüz
rakiplerinin zayıf olan yönlerine yoğunlaşmak yoluyla bu
rakiplerinden müşteri ve pazar payı çalmaya çalışmasıdır.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… rakiplere odaklanma, şirketlerin güçsüz rakiplerinin zayıf olan
yönlerine yoğunlaşmak yoluyla bu rakiplerinden müşteri ve pazar
payı çalmaya çalışmasıdır (Bradley, 2004: 45).
Kurum Yazarlı Kaynaklar
Kurum, dernek, hükümet kuruluşları ve çalışma gruplarının
isimleri yazar gibi değerlendirilir. Genellikle metin içinde her
geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı kurum vb. yazarlarının ismi ilk geçtiği
yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır. Bir grup yazarın
isminin kısaltılmasına karar verirken, aşağıdaki genel kurallar
kullanılır:
Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde
olmalı ve “Kaynaklar” a da hiçbir güçlük olmadan
yerleştirilebilmelidir. İsim uzunsa, kısaltması kolaylıkla okunuyor ya
da biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği yerlerde kısaltma
kullanılır. Ancak ilgili kaynağın daha sonraki gösteriminde kısaltma
kullanılacak ise ilgili kurumun kısaltması köşeli parantez içerisinde
gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Eğer isim
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kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını
yazmak daha yararlıdır.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
1. … (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2008: 20).
2. … (MEB, 2008: 20).
Arşiv Belgeleri
Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk
yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv
belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili
arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha
sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Belge adının ardından
virgül konularak varsa belgenin tarihi verilir. Daha sonra arşivin
sınıflandırılma biçimine göre dosya, yaprak veya sayfa
numaralarından herhangi biri verilir.
Arşiv belgelerine ilişkin dipnot gösteriminde, yapılan atıflarda
arşiv belgesinin adı, varsa belge tarihi, belgenin yer aldığı arşiv ve
dosya, defter ve varak/ yaprak/ sayfa numaraları belirtilir.
Cümle içi gösterimine ilişkin çeşitli örnekler:
1. ….( Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1927: 239).
2. …. (BCA, 1927: 240).
3. … (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1933: 198 352 11).
4. … (BCA, 030. 10. 198. 352. 11).
5. … (Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. Tapu Defteri [TD]: s. 26).
6. … (BOA, TD: 26)
D-İKİNCİL KAYNAKTAN AKTARMALAR
Makale yazımında asıl olan ilk kaynağa erişmek ve ona atıfta
(göndermede) bulunmaktır. Ancak, kimi durumlarda ilk kaynağa
erişilemez ise aktaran kaynağa atıfta bulunulabilir. Metin içindeki
ifadeler doğrudan ilgili kaynaktan değil de bu kaynağa ilişkin atıf
yapan ikinci bir kaynaktan aktarılıyor ise bu durumda her iki kaynağa
ilişkin gönderme bilgileri verilir.
Kaynakçada ise ikincil kaynağa ilişkin bilgiler verilir. Aşağıda
örnekleri yer almaktadır.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
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Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
…Sağlam (1955’den aktaran Vural, 2008; 164) çalışmasında…
Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
….. belirtilmektedir (Sağlam, 1955’den aktaran Vural, 2008; 164).
E-Kaynaklar
Basılı olduğu halde internet ortamından erişim sağlanmış
kitap, makale ve diğer yayınlardan yapılan aktarımlar basılı yayınların
aktarımıyla aynı şekilde yapılmaktadır. Yalnızca internet ortamında
yer alan kaynakların gösterimine ilişkin örnekler şu şekildedir:
1. E-dergilerdeki Makaleler
E-dergilerin metin içi aktarımlarında yazar ve/veya yazarların
soyadları ve yayın tarihi (varsa sayfa numarası) parantez içinde
gösterilir.
Metin içi gösterimine ilişkin örnek:
…. savunmuştur (Kopkallı ve Mutlu, 2009: 3).
2. Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler
Metin içi gösterime ilişkin örnek:
….. (Tanışlı ve Özdaş, 2006) şeklinde ifade edilmiştir.
3. Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında
Yer Alan Kaynaklar
Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin
tamamının veya herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda yalnızca
internet tam adresi ve erişim tarihi verilir. Metin içi gösterimde de bu
kaynaklar dipnotta yer alır.
Örneğin;1
1http://www.warc.com/News/TopNews.asp?ID=26981&Origin=WARCNewsEmail

(Erişim Tarihi: 16.07.2010)

Kaynakça: Yararlanılan bütün kaynaklar, makalenin sonunda
“Kaynakça” bölümünde, yazarın soyadına göre alfabetik olarak
verilir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı, adı, eserin adı, (varsa
çevirenin adı soyadı) basım yeri ve yılı” olarak düzenlenmelidir. Not:
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Kaynaklar bölümü başlığı Kaynaklar değil KAYNAKÇA olarak
yazılacaktır.
Örnek:

Kaynakça
AVCI, Yusuf, Fıtrat, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997
GEMALMAZ, Efrasiyap, Erzurum İli Ağızları, Atatürk
Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1978.
……………. Çağdaş Azeri Türkçesi Metinleri Antolojisi,
Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1986.
İnternet yayınları:

DENEYSEL YAYINLARIN YAZIMI
Bölüm ve Alt Bölümler
1. Ana metin genel hatlarıyla GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR,
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER bölümlerinden oluşmalıdır.
2. Başlıklandırma numaralı biçimde olmamalı, bölüm başlığı, alt,
orta ve yan başlık biçimin olmalıdır.
3. Çizelge başlıkları çizelge üzerinde, çizim ve resim başlıkları çizim
ve resim altında olmalıdır. Çizelge, çizim ve resim başlıklarının
ilk harfleri büyük diğerleri küçük olmalıdır.
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