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Devices
Elektrokonvülsif Tedavide HemĢirelik Eğitiminin Hasta Memnuniyetine Etkisi
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Yöntemleri Ġle Ġlgili GörüĢleri Ve Etik Duyarlılıkları
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IĢık Stresine Maruz Kalan Kerevitlerin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz 1823) Üreme Döneminde
Tank Ve Akvaryum Ortamlarinda Hayatta Kalma Oranlari

ÖNDER AKSU
BAġAR ALTINTERĠM
MEHMET KOCABAġ
FĠLĠZ KUTLUYER
DURALĠ DANABAġ
DOÇ. DR. EBRU YÜCE BABACAN

Tunceli Pülümür Çayında Üreme Döneminde Capoeta umbla’nın Populasyon Yapısı Hakkında Ön
ÇalıĢma

MEHMET KOCABAġ
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DURALĠ DANABAġ
ÖNDER AKSU
BAġAR ALTINTERĠM

Tunceli’ De Doğal Olarak YetiĢen Hypericum L. ( Hypericaceae) Türleri
Tunceli Pülümür Çayında Üreme Döneminde Alburnus mossulensis’nın Populasyon Yapısı Hakkında
Ön ÇalıĢma
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SĠBEL CENGĠZ

Toplumsal Cinsiyet EĢitsizliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ĠliĢkiye Türkiye’de 2006-2020 Arası
Yıllar Ġçin Genel Bir BakıĢ

ÖZNUR YILDIZ
DR. ÖĞR. ÜYESĠ KAZIM
SARIÇOBAN

Türkiye Ve Güney Kore’nin Ġhracat Rekabet Gücü Ölçümü Ve KarĢılaĢtırmalı Analizi: 2010-2019
Dönemi

ÖZNUR YILDIZ
DR. ÖĞR. ÜYESĠ KAZIM
SARIÇOBAN

Türkiye’nin Basılı Kitap Ġhracatının KarĢılaĢtırmalı Üstünlükler Açısından Ġncelenmesi: 2007-2019
Dönemi Analizi

DR. ÖĞR. ÜYESĠ BUKET
ÇATAKOĞLU AYDIN

Ticari Dava Kapsamının Zorunlu Arabuluculuk Bağlamında Değerlendirilmesi

DR. ÖĞR. ÜYESĠ ROZĠ MĠZRAHĠ

Kaizen Maliyetleme Yönteminin Tekstil Sektöründe Uygulanabilirliğine ĠliĢkin Bir Model Önerisi

ÖĞR. GÖR. DR. HÜSEYĠN SEVĠNÇ

Referandum Ve Plebisit Ayrımı

KHORRAM MANAFĠDĠZAJĠ

Kaçar dönemi Ġran seramik sanatında batılılaĢma
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Sosyolojik Bağlamda Fitness Sporunun Beden Algısı Üzerine Etkisi: Bursa Örneği

MURAT DURMAZ
PROF. DR. ALĠ KEMAL ÖZCAN
DR. ÖĞR. ÜYESĠ OLCAY TĠRE

Sosyolojik Bağlamda Beden Algısı
Türkiye’de Yapılan Flört ġiddeti ÇalıĢmaları

SONER YAVUZ

Sosyal Belediyecilik Kavramı Ve Osmangazi Belediyesi Örneği

DR. EBRU KÖKTEPE
KARAHÜSEYĠNOĞLU
ÖĞR. GÖR. FURKAN
KARAHÜSEYĠNOĞLU

Kültür Ve Liderlik EtkileĢiminin Ulusal Kültür Boyutları Açısından Değerlendirilmesi

DR. EBRU KÖKTEPE
KARAHÜSEYĠNOĞLU
ÖĞR. GÖR. FURKAN
KARAHÜSEYĠNOĞLU

Sağlık Yönetiminde Hasta Güvenliği Kültürü OluĢum Süreci

DR. FĠLĠZ DEĞER
DR. ALĠ AÇIKGÖZ

Wassenaar Düzenlemesi Ve Türkiye Biyogüvenlik Mevzuatı: Uyum Sürecinde Ġstikrar Ġçin Öneriler
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DOÇ. DR. MEHMET YAVUZ
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Pülümür Ġlçesi (Tunceli) Florası Üzerine AraĢtırmalar

AYġE AKÇA
MEHMET KOCABAġ
FĠLĠZ KUTLUYER

Glyphosate Nphosphonomethyl Glycine Glyphın GökkuĢağı Alabalığı Oncorhynchus Mykiss Sperm
Kalitesi Üzerindeki Ġn Vitro Etkilerinin Belirlenmesi

ZĠR.MÜH. ALĠ AVCI
DOÇ.DR.MEHMET UFUK KASIM
PROF.DR. REZZAN KASIM

Farklı Konsantrasyonlarda Kitosan Kaplamanın Beyaz ġapkalı Mantarda Hasat Sonrası Kalite Üzerine
Etkileri

AHMET ÖZASLAN
PROF. DR. MAHĠT GÜNEġ

Akıllı ġehir Uygulamalarına Uygun Bir Otopark Sistemi Tasarımı

VESĠLE YILDIRIM
ĠMDAT KAPLAN

Munzur ve Pülümür Çaylarının Epifitik Alg Florası

GÖKÇEN ERYILMAZ TÜRKKAN
UĞUR SERENCAM

Capacity Factor Analysis In Small Hydraulic Power Plants: Application In Rize Province

UĞUR SERENCAM
GÖKÇEN ERYILMAZ TÜRKKAN

Investigation Of Renewable Energy In Turkey’s Eastern Black Sea Region Medium-Sized
Hydroelectric Power Plants

SĠNAN KUL
DĠNÇER DĠNÇ

Arazi ToplulaĢtırma Ve Parsel Durumlarının Analizi: Bayburt Ġli Örneği
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ION MICIU

Etude De L’inhibition De La Corrosion Du Cuivre En Milieu Acide Sulfurique Par L’acide 4Aminobenzoïque
Automation System For Optimization Of Electrical And Thermal Energy Production In Cogenerative
Gas Power Plants
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ĠSRAĠLĠYAT RAVĠLERĠNDEN BĠRĠ: KÜRDÜS B. AMR
Ali KuzudiĢli
GümüĢhane Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-2135-5439
ÖZET
Yahudilik ve Hristiyanlıktan Ġslam edebiyatına geçtiği kabul edilen bilgiler için kullanılan
israiliyat terimi, hadislerin sıhhati ve Hz. Peygamber‟e aidiyeti açısından hadis ilminde büyük
önem arz etmektedir. Modern bilimlerde metin kritiği açısından da önemli bir konu olan
israiliyat, çağdaĢ birçok araĢtırmacı tarafından çeĢitli yönleriyle incelenmiĢtir.
Ġsrailiyatın hadis kaynaklarına giriĢinde farklı dinlere ait dinî-ahlâkî kitapları (el-kütüb)
okuduğu belirtilen ravilerin katkıları olmuĢtur. Tebliğin konusu olan Kürdûs için de erken
dönem bazı ricâl âlimleri tarafından el-kütüb‟ü okuduğuna dair cerh belirten ifadeler
kullanılmıĢtır.
Rical kitaplarında Kürdûs isminde en az üç ravi bulunmakta, bunların birbirinden farklı kiĢiler
mi yoksa aynı kiĢi mi olduğu konusunda ihtilaf bulunmaktadır. el-Kütüb okuduğu belirtilen
Kürdûs‟ün ismi bazı kaynaklarda Kürdûs b. Amr, Ebû Nuaym veya Ġbn Hâni olarak tasrih
edilmiĢtir. Onun sahabî olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır.
Kürdûs üzerinde durulmasının temel nedeni, kaynaklarda Kürdûs‟a nispet edilen rivayetler
oldukça az olmakla birlikte onun el-kütüb‟den naklettiği bir rivayetin sonraki bir dönemde
değiĢik formlarda yaygınlaĢmasıdır. Söz konusu rivayet Hz. Peygamber‟e nispet edilen “Allah
sevdiği kuluna, yakarıĢlarını duymak için belâlarla sınar.” anlamında olup erken sayılabilecek
dönemlerde hadis literatürüne girmiĢtir.
Tebliğde Kürdûs‟un rivayetlerinin neden az olduğu, naklettiği bir rivayetin neden
yaygınlaĢtığı, çok rivayet etmekle meĢhur olmadığı halde Kürdûs adında neden birden çok
ravi bulunduğu tartıĢılmıĢtır.
Tebliğde incelenen konu, ana hatlarıyla ele alınmıĢ, teknik detaylara yer verilmemiĢ bunun
yerine araĢtırmadan elde edilen genel sonuçlar paylaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Ġsrailiyat, Kürdûs b. Amr, Sahabe, Ricâl.
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GiriĢ
el-Kütüb kavramını ve onun tarihsel geliĢimini önceki çalıĢmalarımızın birinde incelemiĢtik.1
Tabiûn dönemi ve sonrasında; Tevrat, Ġnciller, bu kitaplara dâhil edilen metinler, apokrifler,
kutsal kitaplar üzerine yapılmıĢ tefsir çalıĢmaları, farklı kültürlere ait edebî ve ahlâkî eserler,
varlıkların tuhaf özelliklerini anlatan acâib türü kitaplar ve benzerleri hadis kaynaklarında
genel bir isimlendirmeyle el-kütüb ismiyle anılmaktadır. BaĢta kussâs (hikâye anlatan vaizler)
olmak üzere birçok ravi, çoğunlukla cerh makamında, el-kütüb‟ten rivayet etmekle tavsif
edilmiĢtir. Onlardan biri de makalemizin konusu olan Kürdûs‟tur.
Kürdûs üzerine çalıĢılmasının temel nedeni, onun kitaplarda gördüğü nakledilen “KuĢku yok
ki Allah, sevdiği kulu, onun yakarıĢlarını duymak için belâya uğratır.”2 rivayetidir. Bu
bağlamda bu hadisin kaynaklardaki durumu, Kürdûs adında meĢhur bir ravi olmadığı halde
aynı adı taĢıyan birden çok ravinin olması meseleleri tartıĢılacaktır.
Konuyu iĢlerken, kullandığımız kaynakların erken dönemden günümüze doğru kronolojik
sıralamasına özen gösterilmiĢ, eserlerin sıralanmasında müelliflerinin vefat tarihleri temel
alınmıĢtır. Bu çalıĢmada yer yer bazı isim veya rivayetlerin ilk kez hangi kaynakta geçtiğine
iĢaret edilmiĢ olmakla birlikte bu tespitler mutlak olmayıp çalıĢmanın geniĢliğiyle sınırlıdır.
Erken Dönemde Kürdûs Ġsmindeki Raviler
Arapçada Kürdûs ismi büyük at ve kemiğin iri olan baĢ kısmı anlamına gelmektedir. 3 Buna
ilaveten iki kemiğin birleĢtiği yer, atlardan veya insanlardan oluĢan grup vb. anlamlar da
verilmiĢtir.4 Kelimenin anlamları genelde büyüklük ve birbirine bağlılık paydasında
birleĢmektedir. Kürdûs kelimesinin kökeni ve Ġslam‟dan önceki dönemde insanlara Kürdûs
isminin verilip verilmediği konu dıĢında tutulmuĢtur. Bununla birlikte erken dönem Ġslam
eserlerinde çok yaygın olmamakla birlikte, bazı Ģahısların isimlerinde Kürdûs kelimesine
rastlanmaktadır. Kaynaklarda Kürdûs isminin geçtiği bazı yerlerde Hâni‟ veya et-Teğlîb
isimlerinin de birlikte anılması dikkat çekmektedir. Örneğin bir kayıtta Ġranlı Arfece b.

1

Kuzud Ģ e -Kütüb’ten Ġsrai iyat’a Bir Kavram n Tarih Ġçindeki Yo cu uğu” Cumhuriyet
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16/1 (15 Haziran 2012), 131-164.
2
Ebu’ -Hasen Ali b. el-Ca’d b. Ubeyd e -Cevherî e -Bağdâdî Ġbnu’ -Ca’d Müsned thk. Âmir hmed
Hayder (Beyrut: Dârü’ -Kütübi’ -Ġ miyye 1996) 28 Hds.no.79.
3
Ha i b. hmed Kitâbu’ - yn thk. Mehdi Mahzumî Ġbrahim Samerrâî (Beyrut: Müessesetü’ - ’ emi i’ Matbuât 1988) 5/426.
4
Ebu’ -Faz Muhammed b. Mükerrem b. i e -Ensârî Ġbn Manzûr Lisânü’l-Arab (Beyrut: Dâru Sâdir
ts.), 6/195.
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Selâme b. Arfece adlı bir Ģahsın cahiliye döneminde Teğlib‟den Kürdûs ve Hâni‟ isimli iki
kiĢiyi öldürdüğü bildirilmektedir.1
Ġsminde Kürdûs sözcüğü olan raviler kaynaklarda birbirine karıĢmıĢ vaziyettedir. Bu isimlerin
tefriki, ricâl eserlerinde verilen bilgilerden hareketle mümkün görülmediğinden dolayı erken
döneme ait kaynaklarda Kurdûs isminin taraması yapılmıĢtır. Bu kaynaklarda Kürdûs ismi, bu
çalıĢmanın tespitine göre en erken Ebû Yusuf‟un el-Harâc‟ında, Davud b. Kürdûs Ģeklinde
yer almaktadır.2 Seffâh‟ın Davud b. Kürdûs‟tan, onun da Ubâde b. Nu‟mân et-Teğlibî‟den
naklettiği bu rivayete göre Ubâde, Hz. Ömer‟i Teğlib oğulları hakkında uyarmıĢ, ona bazı
tavsiyelerde bulunmuĢ, bunun üzerine Hz. Ömer bu kabileyle bir antlaĢma yapmıĢtır. Bu
metin benzer formlarda sonraki bazı kaynaklarda da tekrar edilmiĢtir.3 Aynı habere iĢaret eden
fakat farklı bir formda olan bir rivayette ise Ebû Ġshâk eĢ-ġeybânî‟nin Kürdûs et-Teğlibî‟den:
“Teğlib oğullarından bir adam Hz. Ömer‟e geldi. Hz. Ömer ona Ģöyle dedi…” giriĢiyle
kaydedilmiĢtir.4 Bu kayıtta adı geçen Kürdûs, muhtemelen Davud b. Kürdûs olmalıdır.
Müstakil biçimde Kürdûs adı ilk kez bir kaynakta, Ebû Bekir‟in (mirasta) dedeyi baba gibi
kabul ettiğini bildiren bir haberin senedinde yer almaktadır. Bu haberi Ebû Bezre (kitabın
muhakkikinin tespitine göre doğrusu Ebû Bürde) Kürdûs‟tan, o da Ebû Musa el-EĢarî‟den
nakletmiĢtir.5 Aynı metin, neredeyse aynı formda sonraki bazı kaynaklarda da yer almıĢ,
bunlardan yalnızca birinde Kürdûs‟un adı Kürdûs b. Abbas es-Sa‟lebî olarak tasrih edilmiĢtir.6
“Kürdûs b. Abbas” hakkında bilgi, en erken et-Tabakât‟ta bulunmuĢtur. Bu kaynakta onun
nisbesinin es-Sa‟lebî olup Gatafân kabilesinden olduğu, Abdullah (b. Mes‟ud)‟dan rivayet
ettiği ve az sayıda hadisi olduğu bildirilmektedir.7 Burada Kürdûs b. Abbas hakkında verilen
bilgiler net olup herhangi bir ihtilaftan veya karıĢıklıktan söz edilmemiĢtir. Bunun aksine daha
sonraki dönem bir baĢka kaynakta Kürdûs b. Abbas hakkında ihtilaf belirten bilgiler
verilmektedir. Bu ikinci kaynağa göre Kürdûs b. Abbas‟ın nisbesi et-Teğlibî‟dir. Onun adının
1

Ebu’ -Münzir HiĢâm b. Muhammed el-Ke bî Nesebu mead ve’l-Yemen el-kebîr thk. Nâcî Hasen
(Beyrut: Â emü’ -Kütüb 1988) 2/593.
2
Yakub b. Ġbrahim Ebû Yusuf el-Harâc (Beyrut: Dâru’ -Marife, 1979), 120.
3
Yahya b. Âdem e -KureĢî Kitâbu’l-Harâc (Kahire: Dâru’Ģ-ġurûk 1987) 102 Hds.no. 207; Ebû Bekr
Ahmed b. el-Hüseyin b i Beyhakî es-Sünenü’l-kübrâ thk. Muhammed bdü kadir tâ (Beyrut:
Dâru’ -Kütübi’ -Ġ miyye 2003) 9/363 Hds.no. 18796.
4
b. Hemmâm es-San’ânî bdürrezzâk Musannef thk. Habîburrahman ’zamî (Beyrut: el-Mec isü’ Ġ mî 1983) 6/50 Hds.no. 9974.
5
Ebû bdi ah Muhammed b. e -Hasen Muhammed eĢ-ġeybânî Kitâbu’l-hucce alâ ehli’l-Medîne, thk.
Mehdî Hasen e -Kî ânî (Beyrut: Â emü’ -Kütüb ts.) 4/214-215.
6
Ebû Bekir bdu ah Muhammed Ġbn Ebî ġeybe el-Musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr thk. Kemâ Yusuf
el-Hût (Beyrut: Dâru’t-Tâc 1989) 6/258 Hds.no. 31204.
7
Ebû bdi ah Muhammed Ġbn Sa’d et-Tabakâtü’l-kübrâ thk. Ġhsan bbas (Beyrut: Dâru Sâdir 1968)
8/328 S ra.no. 3028.
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Kürdûs b. Hâni‟ et-Teğlibî olduğu da nakledilmiĢ, cemaatin kıssacısı olduğu bildirilmiĢtir. Bir
baĢka rivayete göre onun adı Kürdûs b. Amr olup “kitaplar” okuyan biridir.1 Müslim, Kürdûs
b. Abbas‟ın künyesinin Ebû Nuaym olduğunu kaydetmiĢtir. Buradaki kayda göre de ravinin
nisbesi et-Teğlibî‟dir.2 Bu bilgiler sonraki kaynaklarda ilâve bilgilerle tekrarlanmıĢ, Kürdûs
adındaki ravinin baba adı ve nisbesi birbirine karıĢtırılmıĢ bunların aynı kiĢi mi yoksa farklı
kiĢiler mi olduğu konusunda ihtilaf edilmiĢtir.
Klasik dönemde Kürdûs hakkında verilen bilgilere daha sonra yer verilecek, burada öncelikle
erken dönem kaynaklarda Kürdûs b. Amr isminin nasıl yer aldığı incelenecektir. Bu isim
Kürdûs b. Amr Ģeklinde ilk kez Ġbn Ca‟d‟ın Müsned‟inde yer almaktadır. Ebû Vâil‟in
naklettiğine göre “kitaplar” okuyanlardan biri olan Kürdûs b. Amr Ģöyle demiĢtir: Allah‟ın
indirdiği kitaplardan birinde Ģöyle denilir: “Allah, sevdiği kulunu, onun yakarıĢlarını duymak
için belâlara uğratır.”3 Bu rivayet sonraki dönem zühdle ilgili bazı kitaplarda aynı veya yakın
formda tekrar edilmiĢtir.4
Kürdûs b. Hâni isminin Buhârî‟nin Tarîh‟inde anıldığı daha önce geçmiĢti. Buhârî‟nin iĢaret
ettiği rivayet günümüze ulaĢan eserler içinde en erken Ebû Ġshâk‟ın el-Muhabba isimli
kitabında bulunmaktadır.5 Buradaki metin Kürdûs b. Amr‟a nispet edilen rivayetin metninden
form itibarıyla farklıdır. Rivayetlerin form farklılıklarına aĢağıda iĢaret edilecektir.
Bir tarih kitabında Iraklı Kürdûs b. Hâni el-Bekrî adından söz edilmektedir. Orada
belirtildiğine göre Muâviye taraftarlarından biri Mushaf‟ı baĢının üzerine koyup Iraklıları
Allah‟ın kitabını hakem kabul etmeye davet ettiğinde ismi geçen Ģahıs kalkarak tuzağa
düĢmemeleri konusunda Iraklıları uyaran sözler sarf etmiĢtir.6 Dönem ve bölge itibarıyla sözü
edilen el-Bekrî‟nin kitaplar okuyan Kürdûs ile karıĢtırılmıĢ olma ihtimali yüksektir. Bir baĢka
tarih kitabında, Ali b. Ebî Tâlib‟in bir araziyi Kürdûs b. Hâni‟e ikta‟ ettiği kaydedilmiĢtir.7

1

Ebû bdi ah Muhammed b. Ġsmai Buhârî et-Târîhü’l-kebîr thk. Muhammed bdü mu’îd Han
(Haydarabad: Dâiretü’ -Maarifi’ -Usmânî ts.) 7/242 S ra.no. 1035.
2
Ebu’ -Hasen Müs im b. e -Haccâc e -KuĢeyrî Müs im el-Künâ ve’l-esmâ, thk. Abdurrahim Muhammed
Ahmed el-KuĢeyrî (Medine: Ġmâdetü Bahsi’ -Ġ mî 1984) 2/846.
3
Ġbnu’ -Ca’d Müsned, 28, Hds.no. 79.
4
Muhammed b. Ġdris er-Râzî Ebû Hâtim ez-Zühd thk. Münzir Se îm Mahmûd ed-Dûmî (Riyad: Dâru
Atlas, 2000), 51, Hds.no. 34.
5
Ebu Ġshâk Ġbrahim b. bdi ah Ġbnu’ -Cüneyd el-Muhabbetü lillâh sübhânehu thk. bdu ah Bedrân
(DimeĢk: Dâru’ -Mektebî 2002) 73 Hds.no. 154.
6
Ebû Hanîfe hmed b. Davud Dîneverî el-Ahbârü’t-tıvâl thk. bdu mün’im mir Cema eddin eĢġeyyâ (Vizâretüs-Sekâfe ts.) 189.
7
Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr Taberî Târîhu-r-rüsul ve’l-mülûk (Kahire: Dârü’ -Meârif ts.) 3/589.
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Yukarıda adı geçen üç Kürdûs‟un aynı kiĢiler olduğunu söyleyenler olduğu gibi Ali Ġbnü‟lMedînî‟nin, baba isimleri farklı kaydedilen üç Kürdûs‟un birbirinden farklı kiĢiler olduğunu
söylediği nakledilmiĢtir.1 Klasik dönem ricâl kitaplarında erken dönemde yaĢadığı söylenen
Kürdûs isminde birkaç kiĢiye daha rastlanmaktadır ancak onlar da Kürdûs adındaki diğer
isimlerle karıĢtırılmıĢtır.
Klasik dönem kaynaklarda erken dönemde yaĢadığı belirtilen Kürdûs isimli Ģahıslar
hakkındaki bilgiler Ģöyle özetlenebilir:
Bazı kaynaklarda sahabe tabakasından sayılan ayrı bir Kürdûs‟tan söz edilmekte, kimisinde
ise Kürdûs b. Amr veya Kürdûs b. Hâni‟in sahabe tabakasından olduğu rivayet edilmektedir.
En erken Ebû Nuaym‟ın kaydettiğine göre Ġbn Ebî Davud ve el-Hasen b. Süfyan, Ebû Vâil eĢġakîk‟in hadis rivayet ettiği Kürdûs b. Amr‟ı –veya kiminin dediğine göre Ġbn Hâni‟i– sahabe
tabakasında göstermiĢ diğerleri ise bu ikisine muhalefet etmiĢtir.2 Bu bilgi sonraki dönem
ricâl kitaplarında bazı ilavelerle tekrarlanmıĢtır.3 Bunların bazılarında karıĢtırılan iki isme
üçüncü bir isim olan Kürdûs b. Abbas da dahil edilmiĢtir.4 Ġbn Hacer sahabî olduğu söylenen
Kürdûs‟u diğerlerinden ayırmıĢ ve onun mensubiyetinin bilinmediğini ifade etmiĢtir. Ġbn
Hacer Kürdûs‟u sahabe tabakasında sayanların Hasen b. Süfyân, Abdân el-Mervezî, Ġbn ġâhin
ve Ali b. Saîd ve diğerleri olduğunu söylemiĢtir. Bu kiĢilerden nakledildiğine Mervân b.
Sâlim Kürdûs‟un oğlundan o da Kürdûs‟tan Hz. Peygamber‟in Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir:
“Kim iki bayram gecesini ve ġaban ayının ortasındaki geceyi ihya ederse, kalplerin öldüğü
günde onun kalbi ölmez.” Ġbn Hacer bu bilgilerin altına Mervân b. Sâlim‟in yalancılıkla itham
edilen metrûk biri olduğunu not düĢmüĢtür.5
Ġbn Hacer Kürdûs b. Amr baĢlığında ise Buhârî‟nin Tarih‟inde naklettiği bilgilere yer vermiĢ
Ġbn Ebî Davud‟un onu sahabe tabakasından saydığını bildirmiĢtir. Onun ifadesine göre
Kürdûs‟tan gelen rivayette onun sahabî olduğuna delalet eden bir ifade bulunmamakla birlikte

1

Ebû Muhammed bdurrahman er-Râzî Ġbn Ebî Hâtim el-Cerh ve’t-ta’dîl (Haydarabad: Matbaatü
Daireti’ -Mearifi’ -Osmânî 1952) 7/175 S ra.no. 996.
2
Ebû Nuaym e -Ġsfahânî Ma’rifetü’s-sahâbe, thk. Adil b. Yusuf el- zâzî (Riyad: Dâru’ -Vatan i’n-NeĢr
1998), 5/2414 Hds.no. 5906.
3
Ebü’ -Hasen i b. Muhammed Ġbnü’ -Esîr Ġzzeddîn Üsdü’l-gâbe fî ma’rifeti’s-sahâbe, thk. Ali
Muhammed Muavviz di hmed bdü mevcûd (Beyrut: Dârü’ -Kütübi’ -Ġ miyye 1994) 4/440 S ra.no.
4444. Bu numaradan sonra ge en iki biyografi de Kürdûs baĢ ğ n taĢ maktad r ve bura arda yer a an
bi gi er önceki er e kar Ģt r an rivayet erdir.
4
Ebu’ -Haccâc Yusuf b. bdirrahman Mizzî Tehzîbü’l-kemâl fî esmâi’r-ricâl, thk. BeĢĢâr vvâd Ma’rûf
(Beyrut: Müessesetü’r-Risâ e 1983) 24/169 S ra.no. 4968.
5
hmed b. i Ġbn Hacer e - ska ânî el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe thk. di hmed bdü mevcûd vd.
(Beyrut: Dârü’ -Kütübi’ -Ġ miyye 1995) 5/434 S ra.no. 7408.
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onun Hz. Peygamber‟i idrak ettiği kanaati uyandırmaktadır. Ġbn Hacer‟e göre Ebû Nuaym,
Mervân b. Sâlim‟in hadis naklettiği Kürdûs‟u, Kürdûs b. Amr ile karıĢtırmıĢ ve hata etmiĢtir.1
Klasik dönemde yazılan kaynaklarda, karıĢtırılan Kürdûs isimleri içinde bir de Kürdûs b.
Kays vardır. Zehebî‟nin belirttiğine göre bu zat, Kûfe‟de kadılık yapmıĢtır; Beyhakî‟nin
Sünen‟inde bir hadisi bulunmaktadır. Abdulmelik b. Meysere ondan hadis nakletmiĢtir ve
tanınmayan biridir.2
Ġbn Hacer de Kürdûs b. Kays‟tan söz eder. Onun belirttiğine göre Ġbn ġâhin onu sahabeden
saymıĢtır ancak bu hatadır. Ġlaveten Ahmed b. Hanbel‟in onun Kûfe‟de halka kadılık yaptığını
naklettiğini, Ġbn Hibbân ve diğerlerinin onun tabiînden biri olduğunu söylediğini aktarmıĢtır.3
Ġbn Hacer Kürdûs‟la ilgili karıĢıklıktan bir baĢka eserinde de ayrıntılı olarak söz eder.4
Kürdûs isimli raviden gelen rivayetler en erken Ġbn Ebî ġeybe‟nin Musannef‟inde
yoğunlaĢmıĢtır.5 Rivayetlerin içeriği ve yer aldığı kaynakların türü göz önüne alındığında
Kürdûs b. Abbas, Kürdûs b. Amr ve Kürdûs b. Hâni olmak üzere Kürdûs adında üç farklı ravi
olduğu kanaati ağırlık kazanmaktadır. Kürdûs b. Abbas‟ın rivayetlerinin fıkıh, Kürdûs b.
Amr‟ın rivayetlerinin ise zühd alanında yoğunlaĢtığı söylenebilir. Farklı ravilere ait olduğu
düĢünülen rivayetlerden sarfınazar edilerek burada, kitaplar okuduğu belirtilen Kürdûs b.
Amr‟a nispet edilen rivayetler üzerinde durulacaktır.
Kürdûs b. Amr‟a nispet edilen rivayetin yer aldığı en erken kaynakta Ģu bilgiler yer alır:
Müellif (Ali b. El-Ca‟d) > 4- ġu‟be > 3- Amr b. Mürre > 2- Ebû Vâil > 1- Kitaplar okuyan
biri olan Kürdûs b. Amr:
Allah‟ın indirdiği kitaplardan birinde Ģu vardır: “KuĢku yok ki Allah, sevdiği kulu, onun
yakarıĢlarını duymak için belâya uğratır.” (Ek1-Metin 1)6
Ali b. el-Ca‟d‟ın bu kaydı aynı sened ve çok benzer metinlerle sonraki bazı kitaplarda da
tekrarlanmıĢtır.1 Aynı hadisin, metin yönünden çok benzer bir baĢka kaydı ise en erken
Tennûhî tarafından Ģöyle kaydedilmiĢtir:
1

Ġbn Hacer el- ska ânî el-İsâbe, 5/476-477 S ra.no. 7501.
ġemseddîn Muhammed b. hmed Zehebî Mîzânü’l-i’tidâl fî nakdi’r-ricâl, thk. Ali Muhammed elBecâvî (Beyrut: Dâru’ -Marife 1963) 3/411 S ra.no. 6956.
3
Ġbn Hacer e - ska ânî el-İsâbe 5/490 S ra.no. 7528.
4
Ġbn Hacer e - ska ânî Tehzîbü’t-Tehzîb (Kahire: Dâru’ -Kitâbi’ -Ġs âmî ts.) 6/431 S ra.no. 781.
5
Ġbn Ebî ġeybe Musannef, 1/365, 494, 497, 2/67, 4/43, 93, 463, 5/290, 321, 6/258, 7/13, 7/161, 246,
337.
6
Ġbnu’ -Ca’d Müsned, 28, Hds.no. 79.
2
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Müellif (Ebû Hâtim) > 5- el-Havzî > 4- ġu‟be > 3- Amr b. Mürre > 2- Ebû Vâil > 1- Kürdûs
b. Amr –Ebû Hâtim‟in dediğine göre Kürdûs, Ebû Nuaym‟dır ve o kitaplar okuyan biridir–
(Ravi–muhtemelen Ebû Vâil– dedi ki:)
(Kürdûs), okuduğu kitaplardan birinde Ģunu bulur: “KuĢku yok ki Allah, sevdiği kulu, onun
yakarıĢlarını duymak için belâya uğratır.” (Ek1-Metin 2).
Bu kayıt sonraki bazı kaynaklarda da tekrar edilmiĢtir.2 Ebû Nuaym‟ın kayıtlarında dördüncü
ravi ġu‟be‟den nakleden kiĢi Ebû Câbir‟dir ve metinde Kürdûs‟la ilgili verilen bilgilerin bir
bölümü bulunmamaktadır (Ek1-Metin 3). Daha sonraki bir döneme ait bir kaynakta ise
dördüncü ravi ġu‟be‟den nakleden iki kiĢi Süleyman b. Harb ve Hafs‟tır. Buradaki kayıtta
kim tarafından söylendiği belli olmayan “Okuduğumuz kitaplarda böyle bir Ģey görmüyoruz.”
ziyadesi bulunmaktadır. (Ek1-Metin 4).3 Beyhakî bu metnin farklı formlarını bir araya
toplamıĢtır. Kitaptaki sıraya göre formları Ģöyle sıralayabiliriz:
Birinci form “Allah kimin hayrını isterse ona müsibet verir.” anlamındadır ve Ebû Hüreyre
aracılığıyla Hz. Peygamber‟e ref edilmiĢtir (Ek1-Metin 5).4
Ġkinci form “Allah bir kavmi severse onu belâya uğratır.” anlamındadır ve Enes b. Mâlik
aracılığıyla Hz. Peygamber‟e ref edilmiĢtir (Ek1-Metin 6).5
Üçüncü form “Allah bir kulu severse onu belâya uğratır; onu sevmesi onu belaya uğratmasıdır
ki (bu sayede kul) Allah‟a yalvarır Allah da onu duyar.” anlamındadır ve Ebû Vâil aracılığıyla
Abdullah b. Mesud‟a ve sahabeden birine nispet edilmiĢtir (Ek1-Metin 6).6
Dördüncü form “Allah bir kulu severse, yakarıĢlarını duymak için onu belâya uğratır.”
anlamındadır ve Ebû Hüreyre aracılığıyla Hz. Peygamber‟e ref edilmiĢtir (Ek1-Metin 7).7

1

Ebû Bekir bdu ah b. Muhammed Ġbn Ebi’d-Dünyâ el-Evliyâ, thk. Muhammed es-Saîd Besyûnî
Zeğ û (Beyrut: Müessetü’ -Kütübi’s-Sekâfiyye 1993) 21 Hds.no. 39; Ebû Bekir bdu ah b.
Muhammed Ġbn Ebi’d-Dünyâ el-Ferac ba’deş-şidde thk. Mustafa bdü kadir tâ (Beyrut: Müessetü’ Kütübi’s-Sekâfiyye 1993) 23 Hds.no. 23; e -Muhsin b. i b. Muhammed Tennûhî el-Ferac ba’de’şşidde thk. bbûd eĢ-ġâ icî (Beyrut: Dâru Sâdir 1978) 1/113.
2
Ebû Nuaym e -Ġsfehânî Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-esfiyâ (Beyrut: Dâru’ -Kütübi’ -Ġ miyye 1988)
4/180; Ebû Nuaym e -Ġsfahânî Ma’rifetü’s-sahâbe, 5/2414, Hds.no. 5907.
3
Ebû Bekr hmed b e -Hüseyin b i Beyhakî el-Câmi’u li-şuabi’l-îmân thk. bdü a i bdü hamîd
Hâmid (Riyad: Mektebetü’r-RüĢd i’n-NeĢr ve’t-Tevzî’ 2003), 12/232, Hds.no. 9330.
4
Beyhakî Şuabü’l-îmân, 12/233, Hds.no. 9323.
5
Beyhakî Şuabü’l-îmân, 12/234, Hds.no. 9325.
6
Beyhakî Şuabü’l-îmân, 12/236, Hds.no. 9329.
7
Beyhakî Şuabü’l-îmân, 12/237, Hds.no. 9331.
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Bu formların dıĢında baĢka kaynaklarda daha farklı formlara da rastlanmaktadır. Örneğin
onlardan biri “Allah bir kulu sevdiği zaman onun üzerine belâ üzerine belâ yağdırır.”
anlamındadır (Ek1-Metin 7).1
Sonuç
Hadis kaynaklarında, Ġslam‟ın erken döneminde yaĢamıĢ adı Kürdûs olup baba adları farklı
olan birkaç raviden söz edilmektedir. Bu ravilerin her biri mechûl olup onlardan nakledilen
rivayetler dıĢında haklarında bilgi bulunmamakta, aynı zamanda onlardan nakledilen
rivayetler birbirine karıĢmıĢ vaziyette bulunmaktadır. Üç dört kuĢak sonraki dönemde
yaĢamıĢ birkaç ravinin nispeti dıĢında bu ravilerin gerçekte yaĢamıĢ kimseler olduğunu
gösteren bir kanıt bulunmamaktadır. Ġlgili rivayetlerin incelenmesi neticesinde Kürdûs isimli
ravilerden gelen rivayetlerin bir bölümünün fıkıhla, bir bölümünün ise zühdle ilgili olduğu
tespit edilmiĢtir.
Kürdûs ismini taĢıyan ravilerden biri olan Kürdûs b. Amr, kitaplar okuyan biri olarak
tanımlanmıĢ ve onun bu kitaplardan birinde “Allah‟ın sevdiği kulunu, onun yakarıĢlarını
duymak için belâya uğrattığı” ifadesini gördüğü nakledilmiĢtir. En erken Ali b. el-Ca‟d‟ın
Müsned‟inde bulunan bu rivayet Ebû Vâil‟in rivayeti olarak bilinmekte olup seneddeki
dördüncü ravi olan ġu‟be‟den yayılmıĢtır. Söz konusu rivayet, metin yönünden tek formdadır.
Bununla birlikte metinle benzer anlamlar taĢıyan, merfu veya mevkuf senedlerle rivayet
edilmiĢ hadisler de bulunmaktadır.
“Allah‟ın sevdiği kuluna belâ verdiği” inancını destekleyen söz konusu rivayetlerin,
musibetlere karĢı sabırlı olmayı ve musibete uğramıĢ kimsenin kendisini değerli ve seçkin
görmesini amaçladığını söylemek mümkündür. Bu nedenle Kur‟an‟da anlatılan Hz. Eyüp
kıssasının anlatılıĢ amacıyla paralellik arz ettiği söylenebilir. Rivayet, tabiîn döneminden
itibaren yaygınlaĢan zühd akımının görüĢleriyle de iliĢkilendirilebilir.

1

Ebû Bekir Muhammed b. Ebî Ġshâk Ke âbâzî, Bahru’l-fevâid-Meâni’l-ahbâr, thk. Muhammed Hasen
Muhammed hmed Ferîd e -Mezîdî (Beyrut: Dâru’ -Kütübi’ -Ġ miyye 1999) 382; Ebû ġücâ ġirûye b.
ġehredâr Dey emî el-Firdevs bi-me’sûril-hitâb, ed. es-Saîd b. Besyûnî Zeğ û (Beyrut: Dâru’ -Kütübi’ Ġ miyye, 1986), 1/251, Hds.no. 972.
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Ek1 METĠNLER
.1

.8

.4

.3

.1

.6

.9

.2

.7

سمِ ْعُُ أَبَا َواِِ ٍلّ ََ ُُ ،د ُ
ي ْبنُ ْال َج ْع ِد قَالَ :أ َ ْخبَ َرنَا ُ
ع ْب ُد ه ِ
ُوِ ب ِْن
ع ْن ُُ ْرد ِ
ُِ َ
ع ْن َ
ش ْعبَةَُ ،
َّللا قَالَ :نا َ
أ َ ْخبَ َرنَا َ
ع ْم ِرو ب ِْن ُم هرة َ قَالََ :
ع ِل ُّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ه
ه
َ
َ
ْ
ه
ه
ه
ه
َ
عز َو َجل َُ ْبتَلِي العَ ْب َد َوه َُو َُُِ بُّهُ؛ لَُ ْس َم ُع
ب« :إِن ه
ب قالَ :إِن فُِ َما أنزَ َل ه
عز َو َجل مِ نَ الُت ِ
َّللاَ َ
َّللاُ َ
ع ْم ٍروَ ،وُانَ مِ همن ق َرأ الُت َ
َ
عهُ» (مسند ابن الجعد 82 ،ص 97 ،ح).
ض ُّر َ
تَ َ
ي ،قَالَ ََ :هدثَنَا ُ
ع ْم ٍرو ،قَا َل أَبُو
ع ْن ُُ ْرد ِ
ُوِ ب ِْن َ
ع ْن أَبِي َواِِ ٍلَ ،
ع ْم ِرو ب ِْن ُم هرة ََ ،
ع ْن َ
ش ْعبَةَُ ،
ََ هدثَنَا أَبُو ََات ٍِم قَالَ ََ :هدثَنَا ْال ََ ْو ِ
ض ُّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
اركَ َوتَعَالَى لََُ ْبتَلِي العَ ْب َد َوه َُو
ب« :إِ هن ه
ب ،قَالَِ َُ :ج ُدهُ فُِ َما َُ ْق َرأ مِ نَ ال ُُت ُ ِ
ََات ٍِمْ ُُ :رد ٌ
ُوِ ه َُو أَبُو نُعَُ ٍْمَ ،و َُانَ َُ ْق َرأ ال ُُت ُ َ
َّللاَ تَبَ َ
َ
عهُ» (الزهد ألبي َاتم 11 ،ص 43 ،ح).
ر
ض
ت
َُُِ بُّهُ؛ ِل َُ ْس َم َع َ ُّ َ
ْ
ْ
ْ
ش ْعبَةُ،
َ
ي ،ثنا أبُو َجابِ ٍر ،ثنا ُ
س ْه ُل ْبنُ ُم ََ هم ٍد ال ّ
ع ْم ُرو ْبنُ أََْ َم َد ب ِْن ُ
ي ْبنُ العَب ِ
اضي ،ثنا َ
ع َم َر القَ ِ
ََ هدثَنَا َ
ي ،ثنا َ
س ِِج ْست َانِ ُّ
هاِ البَ َج ِل ُّ
ع ِل ُّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ه
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ه
هللا
ن
إ
«
ه:
ل
ج
و
ز
ع
هللا
ل
زَ
ن
أ
ا
م
ُِ
ف
ِب
ت
ُ
َ:
ل
ا
ق
و،
ر
م
ع
ْن
ب
ُوِ
د
ر
ُ
ن
ع
،
ُ
ف
س
ن
ع
،
ُوِ
د
ر
ُ
ن
ع
،
ل
ِ
ا
و
ي
ب
أ
ن
ع
و،
ر
انَ
َ
ِ
ُ
ْ ٍ
َ
َ
َ
َ ِ َ ٍ َ
ع ْن َ
َ
ُ َ َ َ
ْ ِ ِ ٍَْ
ع ْم ٍ
ِ
َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
عن ُه َما (َلُة األولُاء
ص ْوتَهُ» .أ ْسنَ َد ُ ْرد ٌ
ي هللاُ تَعَالى َ
ع ِن اب ِْن َم ْسعُودٍَ ،و َُذ ُْفَة َر ِ
ُوِ َ
َُ ْبتَلِي العَ ْب َد َوه َُو َُُِ بُّه ُ لَُ ْس َم َع َ
ض َ
وطبقاُ األصفُاء.)121 /3 ،
ْ
َ
َ
َ
َ
ع ْب ِد هللاِ ْال ََافِ ُ
ْ
ْ
َ
ص,
ب َ ,و ََف ٌ
ظ  ,أنَا أبُو بَُ ٍر أَْ َم ُد ْبنُ إِ ْس ََاقَ الفَقُِهُ  ,أنَا إِ ْس َماعُِ ُل ْبنُ إِ ْس ََاقَ  ,نَا ُ
سل ُْ َمانُ ْبنُ ََ ْر ٍ
َوأ َ ْخبَ َرنَا أَبُو َ
ُ
ُ
قَ َ
اَل :نَا ُ
ب فَ ََ ن َِج ُد فِي َما نَ ْق َرأ مِنَ
ع ْن ُُ ْرد ِ
ع ْم ٍرو َ ,و َُانَ َُ ْق َرأ ْال ُُت ُ َ
ُوِ ب ِْن َ
ع ْن أَبِي َواِِ ٍل َ ,
ع ْم ِرو ب ِْن ُم هرة َ َ ,
ع ْن َ
ش ْعبَة ُ َ ,
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ه
َ
ُ
ُ
ص ُّح مِ ْن ِر َوا َُ ِة ََ هما ٍد (شعب
أ
ا
ذ
ه
"
ه
ع
ُر
ض
ت
ع
م
س
ُ
ل
ه
ب
ُ
ُو
ه
و
د
ب
ع
ال
َلي
ت
ب
ُ
ل
هللا
ن
إ
"
:
ب
ت
ُ
َ َْ
َ
ُّ ُ
َ ْ َ َ َ َُِ ُّ َ ْ َ ُ
َ
ْال ِ ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ع ْن
س ِن ْبنُ ُ
علَى َمالِكٍ َ ,
ي  ,فُِ َما قَ َرأ َ
ُوِ  ,نَا عُث َمانُ ْبنُ َ
أ َ ْخبَ َرنَا أَبُو زَ ُ َِرُها ْبنُ أبِي إِ ْس ََاقَ  ,أنَا أبُو ال ََ َ
ع ْبد َ
سعُِ ٍد  ,نَا القَ ْعنَبِ ُّ
سمِ ْعُُ أ َ َبا ه َُرُ َْرة َ
ع ْب ِد ه
ار أ َ َبا ْال َُ َبا ِ
ع ْب ِد هللاِ ب ِْن َ
ُم ََ هم ِد ب ِْن َ
ب َُقُولَُ :
سعُِ َد بْنَ َُ َ
سمِ ْعُُ َ
ص َعةَ ِ ,إ ْم ََ ًء قَالََ :
س ٍ
ص ْع َ
الرَْ َم ِن ب ِْن أ َ ِبي َ
ْ
ه
ه
َ
ْ
عنْ
ْ
ْ
ع ْب ِد هللاِ ب ِْن ُُو ُ
صلى ه
َُقُولُ :قَا َل َر ُ
َ ,,
عن َ
َار ُّ َ ,
سل َمَ " :من ُ ُِر ِد هللاُ بِ ِه َخُ ًْرا ُ ِ
َّللاُ َ
عل ُْ ِه َو َ
سو ُل هللاِ َ
ُصبْ مِ نهُ " َر َواهُ البُخ ِ
س َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
صاَِ بُ الغ َِرُبُِنَ " (شعب اإلُمان،
صاِِ ِ
ب ِلُُثُِ َبه ُ َ
علَ ُْ َهاَُ .ذَا قَا َل َ
َمالِكٍ َ " .و َم ْعنَى ال ََدُُِِ :أ هن َم ْن أ َرا َد هللاُ بِ ِه َخُ ًْرا ا ْبت َََهُ بِال َم َ
 7484 ،844 /18ح).
ْ
ْ
َ
َ
سنُ ْب ُن
ُِم  ,أنَا أبُو َج ْعف ٍَر ُم ََ هم ُد [صْ ]841:بنُ َ
ي  ,نَا ال ََ َ
ي ٍ ال َج ْو َ
سقَانِ ُّ
ع ِل ّ
أ َ ْخبَ َرنَا ْاأل ُ ْست َاذُ أَبُو إِ ْس ََاقَ إِب َْراهُِ ُم ْبنُ ُم ََ هم ِد ب ِْن إِب َْراه َ
ُ َ ,واللهُ ُ
ع ْن َُ ِزُ َد ب ِْن أَبِي
ار ِ
ُ
ع ْب ِد ْاأل َ ْعلَى  ,نَا ا ْبنُ َو ْه ٍ
س ْفَُانَ  ,نَا ُُونُ ُ
ُْ َ ,
ب  ,أ َ ْخبَ َرنِي ا ْبنُ لَ ِهُعَةَ َ ,و َ
ِ ْبنُ َ
ع ْم ُرو ْبنُ ْال ََ ِ
ْ
ْ
َ
ه
ه
َ
ظ َم ال َجزَ اءِ َم َع ِع َ
سل َم أنهه ُ قَالَ " :إِ هن ِع َ
ظ ِم البَ ََءِ
صلى ه
ََبُِ ٍ
َّللاُ َ
ع ْن أن َِِ ب ِْن َمالِكٍ َ ,
س ْع ٍد َ ,
بَ ,
علَ ُْ ِه َو َ
َان ب ِْن َ
يِ َ
ع ْن ِسن ِ
ع ِن النهبِ ّ
س َخ ُ
سخِ َ
ط " (شعب
ط فَلَهُ ال ه
صب ُْر ِع ْن َد ال ه
َ ,وال ه
ي فَلَهُ ِ ّ
الر َ
هللا ِإذَا أ َ ََبه قَ ْو ًما ا ْبت َََ ُه ْم  ,فَ َم ْن َر ِ
ضا َ ,و َم ْن َ
ص ْد َم ِة ْاألُولَى َ ,وإِ هن َ
ض َ
اإلُمان 7481 ،843 /18 ،ح).
ْ
َ
َ
َ
ع ْب ِد هللاِ ْال ََافِ ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ع ْب ُد ْال َو ههابُ ْبنُ
نُ
نُ
ُ
َا
ن
أ
,
ب
ل
ا
ط
ي
ب
أ
ب
ى
ُ
ُ
َا
ن
,
م
ص
األ
هاِ
ب
ع
ال
ُو
ب
أ
َا
ن
:
اَل
ق
,
ى
س
و
م
ب
د
م
َ
ْ
ْ
َْ
ِ
ٍ
ِ
ه
َ َ
َ
أ َ ْخ َب َرنَا أَبُو َ
ِ
ُ َ
ظ َ ,و ُم َ
َ ُّ
َ
ه
َ
َ
َ
ع َ
َ
ُ
ه
ْ
ْ
ْ
عل ُْ ِه
ع ِن اب ِْن َم ْسعُو ٍد  - ,أ ْو َ
صلى ه
غُ ِْر ِه مِ ن أ ْ
ص ََا ِ
َّللاُ َ
عن أبِي َواِِ ٍل َ ,
عن ََ هما ٍد َ ,
يَ ,
َ
يِ َ
ب النبِ ّ
طاءٍ  ,أَنَا ِهشَا ٌم ال هد ْست َواِِ ُّ
ْ
َ
َ
ه
عا َءهُ " (شعب
سل َم َ
ع ْبدًا ا ْبت َََهُ  ,فَ َم ْن َُبِّ ِه إُِهاهُ َُ َم ُّ
سه ُ البَ ََ ُء ََتهى َُ ْدع َُوهُ فََُ ْس َم َع ُد َ
شكه ِهشَا ٌم أنهه ُ  -قَالَ " :إِذَا أ ََبه هللاُ َ
َو َ
اإلُمان 7487 ،846 /18 ،ح).
عبَ ُْ ِد  ,نَا إِب َْراهُِ ُم [صْ ]842:بنُ إِ ْس ََاقَ الس ههرا ُج  ,نَا ََُْ َُى ْبنُ ََُْ َُى  ,أنَاَ
َ
َ
ع ْبدَانَ  ,أنَا أَْ َم ُد ْبنُ ُ
ي ْب ُن أََْ َم َد ب ِْن َ
أ َ ْخبَ َرنَا َ
ع ِل ُّ
سله َم" :
ع ْن ََُْ َُى ب ِْن ُ
صلهى ه
سمِ ْعُُ أَبَا ه َُرُ َْرة َ َُقُولُ :قَا َل َر ُ
عُ ٍ
َّللاُ َ
عبَ ُْ ِد هللاِ َ ,
هاش َ ,
إِ ْس َماعُِ ُل ْبنُ َ
علَ ُْ ِه َو َ
ع ْن أَبُِ ِه قَالََ :
سو ُل هللاِ َ
َ
ص ْوتَهُ " (شعب اإلُمان 7441 ،849 /18 ،ح).
ع هز َو َج هل إِذَا أ ََبه َ
هللا َ
ع ْبدًا ا ْبت َََهُ ِلَُ ْس َم َع َ
إِ هن َ
ْ
َ
ه
ه
َ
َ
َ
ه
َ
صبًّا (بَر الفواِد 428 ،ص).
سل َم " :إِذا أ ََبه ه
صبه َ
َّللاُ َ
صلى هللاُ َ
عل ُْ ِه َو َ
عل ُْ ِه البََ َء َ
ع ْبدًا َ
ي َ
قَا َل النبِ ُّ
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HADİS RİVAYETLERİNDE „DİLERSENİZ ŞU AYETİ OKUYUN‟ KLİŞESİ
Ali Kuzudişli
Gümüşhane Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-2135-5439
ÖZET
Hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerin bazılarında, bir bilgi verildikten sonra onu
desteklemek üzere “Dilerseniz şu ayeti okuyun…” ve benzeri bir ifadenin peşi sıra bir ayetin
anıldığı dikkat çekmektedir. Klişe olarak nitelendirilebilecek olan bu yapının Rivayetlerin
Yapısal Analizi (RYA) yöntemine göre incelenmesinin genel geçer bazı sonuçlara ulaştıracağı
öngörülmüştür. Bu bildiride klişe olarak nitelendirilen yapının hadis rivayetleri içinden
rastgele seçilmiş üç sarmaldaki durumu ele alınmış, tespit edilen rivayetlerin birbiriyle ilişkisi
incelenmiştir. Her bir sarmaldaki rivayetlerde klişenin tekrar edip etmediği incelenmiş
buradan klişenin metnin aslından mı olduğu yoksa sonraki bir dönemde mi metne
eklemlendiği

araştırılmıştır.

Bu

konu

incelenirken

hadislerin

sened

kısımları

da

değerlendirmeye alınmış ve klişe ifadenin kime ait olduğu ayrıca metindeki farklılıkların
hangi ravilerden kaynaklandığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmada on civarında rivayet kümesinde “Dilerseniz şu ayeti okuyun…” ve benzeri
ifadelerin yer aldığı görülmüş ve ön incelemeye göre bunlar arasında bazı bağlantıların yer
aldığı gözlemlenmiştir. Üzerinde durulan klişe ifadenin yaklaşık yedi farklı biçimi bulunmuş
ve bunlardan her biri için hadis kaynaklarından taramalar yapılmıştır. Bununla birlikte
tebliğde teknik detaylara girilmemiş daha çok araştırma hakkında özet bilgi verilerek elde
edilen sonuçlar paylaşılmıştır.
Bu çalışma, hadis metinlerinin tarihsel gelişimini görmek açısından önem arz etmektedir.
İncelemede Rivayetlerin Yapısal Analizi (RYA) adı verilen yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem
belirli ortak özellikleri olan rivayet kümelerinin belirli kurallara göre incelenmesinden, ilgili
metinlerin tarihsel gelişimini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Hadislerin hem sened hem de
metinleriyle analiz edildiği bu yöntem daha önceki birçok araştırmada da kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Metin analizi, Rivayetlerin yapısal analizi, Metin tenkidi, Metin
kritiği
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Giriş
Hadis rivayetlerinde “Dilerseniz şu ayeti okuyun…” vb. bir ifadeyle Kur’an’dan bir ayete
işaret edildiği bir metin yapısı bulunmaktadır. Metindeki görevinin anlamı güçlendirmek ve
onun doğruluğuna dinleyeni ikna etmek olduğu anlaşılan bu yapının yaklaşık on adet sarmal
içinde yer aldığı görülmüştür. Aşağıda bunlardan üçü üzerinde ayrıntılı biçimde durulacaktır.
Onların dışında, söz konusu yapıyı barındıran rivayetlerden bazı örnekleri şöyle
sıralayabiliriz:
“Cennette öyle bir ağaç vardır ki bir süvari o ağacın gölgesinde yüz yıl yol kat eder de onun
gölgesinden dışarı çıkamaz.” Ebû Hüreyre şöyle derdi: Dilerseniz şu ayeti okuyun: “Uzamış
gölgeler…” (Vakıa 30).1
“Her yeni doğana şeytan mutlaka parmaklarıyla dokunur. Bundan dolayı yeni doğan
ağlamaya başlar. Ancak Meryem ve oğlu istisnadır.” Sonra Ebû Hüreyre şöyle dedi:
Dilerseniz şu ayeti okuyun: “…Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana
bırakıyorum.” (Âl-i İmrân, 36).2
“Miskin bir-iki lokma veya bir-iki hurma tanesiyle döndürülen kimse değildir. Asıl miskin
iffetli olandır. Dilerseniz şu ayeti okuyun: “…İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler…”
(Bakara, 273).3
“Yüce Allah şöyle buyurur: Ben salih kullarıma, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın
duymadığı ve hiçbir kalbin bilmediği nimetler hazırladım. Dilerseniz şu ayeti okuyun:
Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.”
(Secde, 17).4
“Cemaatle kılınan namaz, bir kimsenin yalnız başına kıldığı namazdan yirmi beş derece daha
üstündür. Gece ve gündüzün melekleri sabah namazında bir araya gelirler.” Sonra Ebû

1

b. Hemmâm es-San’ânî Abdürrezzâk, Musannef, thk. Habîburrahman A’zamî (Beyrut: el-Meclisü’l-İlmî,
1983), 11/417, Hds.no. 20878 (Ma’mer’in el-Cami’i içinde).
2
Ahmed b. Hanbel, Müsned, thk. Şuayb el-Arnaud vd. (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 12/106, Hds.no.
7182.
3
İsmail b. Cafer el-Medînî, Ehâdîsü İsmail b. Cafer=Hadîsü Ali b. Hacer es-Sa’dî an İsmail b. Cafer, thk. Ömer
b. Refûd b. Refîd es-Süfyânî (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd li’n-Neşr ve’t-Tevzî’, 1998), 454, Hds.no. 389.
4
Yahya b. Sellâm, Tefsîru Yahya b. Sellâm, thk. Hind Şelebi (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004), 2/691.
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Hüreyre şöyle der: Dilerseniz şu ayeti okuyun: “…Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah
namazı şahitlidir.” (İsra, 17).5
Yukarıda işaret edilen yapının benzerlerini barındıran üç sarmal üzerinde aşağıda ayrıntılı
bilgi verilecektir.
1. “Namazlar Günahların Kefaretleridir…” Sarmalı
Hadis kaynaklarında namazın, namaz vakitleri arasında işlenen günahlara kefaret olduğunu
belirten büyükçe bir hadis sarmalı bulunmaktadır. Bu anlamdaki en erken kayıt şöyledir:
İsmail b. Cafer (Müellif): 4- Alâ b. Abdirrahman > 3- Alâ’nın babası > 2- Ebû Hüreyre > 1Hz. Peygamber:
“Beş vakit namazlar ve birinden diğerine cuma namazları, büyük günahlar kaplamadıkça,
aralarda yapılan (günahlara) kefarettir.”(Ek1 Metin 1)6
İsmail b. Cafer’in bu kaydı küçük farklılıklarla, kısmen veya tamamen farklı senedlerle
sonraki kaynaklarda da tekrarlanmıştır.7 Cuma namazlarının zikredildiği bu formdaki
rivayetlerde Hûd 114 ayetine işaret edildiği görülmemiştir ancak benzer formdaki bir başka
rivayet tamamen değişik bir senedle Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’den mürsel olarak Hz.
Peygamber’e nispet edilmiştir. Buradaki rivayetin sonunda Muhammed b. Ka’b’ın, “Hâzâ fi’lKur’ân = Bu Kur’an’da şöyle yer almaktadır” takdimiyle iki ayeti (Nisâ 31, Hûd 114)
zikrettiği nakledilmiştir.8
Cuma namazlarının zikredilmediği farklı bir forma en erken İbnü’l-Mübârek’in eserinde
rastlanmaktadır. Buradaki kayıt şöyledir:
Abdullah (Müellif): 4- Yahya b. Ubeydillah > 3- Yahya’nın babası > 2- Ebû Hüreyre > 1- Hz.
Peygamber:

5

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 12/109, Hds.no. 7185.
İsmail b. Cafer el-Medînî, Ehâdîsü İsmail b. Cafer, 318, Hds.no. 244.
7
Örneğin bkz. Ebû Davud et-Tayâlisî, Müsned, thk. Muhammed b. Abdulmuhsin et-Türkî (Cîze: Hicr li’t-Tıbaa
ve’n-Neşr, 1999), 4/216, Hds.no. 2592; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14/333, 16/196; Müslim b. el-Haccâc,
Sahîhu Müslim, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Beyrut: Dâru İhyai’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1991), 1/209,
Hds.no. 233; Muhammed b. İsa Tirmizî, Sünen, thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1996),
1/254, Hds.no. 214.
8
Abdullah b. el-Mübârek, Kitâbü’z-Zühd, thk. Habiburrahman el-A’zamî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
2004), 271, Hds.no. 905.
6
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“Namazlar günahlar için kefarettir. Dilerseniz şu ayeti okuyun: Kuşkusuz iyilikler kötülükleri
giderir. Bu hatırlayanlar için bir hatırlatmadır (Hûd 114).” (Ek1 Metin 2)9 Buradaki rivayette
işaret edilen ayet, hadisin metniyle bütünleşiktir. Sened ve metin yönünden aynı rivayet aynı
müellifin bir başka eserinde de yer almıştır ancak burada “Namazlar hatalar için kefarettir.”
kısmı iki kez tekrarlanmıştır.10 Aynı metin formu, daha sonraki dönem bir kaynakta, ayete
işaret eden kısmı “Çünkü Allah şöyle buyurdu” biçiminde yer alır.11
Namazların günahlara kefaret oluşuyla ilgili başka bir formda, rivayetin içeriğinde abdestin
güzelce alınışına işaret eden bir kısım bulunmaktadır. Bu form en erken aşağıdaki biçimde
bulunmuştur:
Mâlik (Müellif): 5- Hişâm b. Urve > 4- Hişâm’ın babası > 3- Humrân: Osman b. Affan’ın
mevlâsı > 2- Osman b. Affân > 1- Hz. Peygamber:
(…) “Bir kimse abdest alır ve abdestini güzel alır sonra namaz kılarsa o namazdan, kılacağı
sonraki namaz arasındaki (günahlar) mutlaka affedilir.” (Ek1 Metin 3)12
Bu hadisin giriş kısmında Hz. Osman’ın: “Allah’ın kitabında (onu destekleyen bir ayet)
olmasaydı bu hadisi rivayet etmezdim.” dediği ayrıca hadisin sonunda İmam Malik’in: “(Hûd
114) ayetini kastettiğini düşünüyorum.” dediği kaydedilmiştir. Bu rivayet benzer ve farklı
formlarda sonraki bazı kaynaklarda da tekrarlanmıştır.13
Tüm metin formlarında Hz. Peygamber’in herhangi bir ayeti okuduğunu söyleyen kayıtlar
hadis kitaplarında oldukça azdır. Bunların bir bölümü tefsir kitaplarında farklı sahabîlerden de
nakledilmiştir.14

9

Abdullah b. el-Mübârek, Kitâbü’z-Zühd, 272, Hds.no. 907.
Abdullah b. el-Mübârek, Müsned, thk. Subhi el-Bedrî es-Semarrâî (Riyad: Mektebetü’l-Maarif, 1987), 21,
Hds.no. 38.
11
Süleyman b. Ahmed Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, thk. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî (Kahire: Mektebetü İbn
Teymiyye, ts.), 3/339, Hds.no. 3460.
12
Mâlik b. Enes, Muvatta, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâki (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1985), 1/30,
Hds.no. 29.
13
Örneğin bkz. Abdullah b. el-Mübârek, Kitâbü’z-Zühd, 1/316, Hds.no. 904; Ebû Davud et-Tayâlisî, Müsned,
1/74, Hds.no. 75, 76, 77; Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail Buhârî, Sahîh-i Buhârî, thk. Muhammed Züheyr b.
Nâsır en-Nâsır (Dâru Tavku’n-Necât, 1422), 1/43, 44, 3/31, 8/92 Hds.no. 159, 164, 1934, 6433.
14
Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr Taberî, Tefsîrüt-Taberî = Câmiu’l-beyân an tefsîri âyi’l-Kur’ân, thk.
Abdullah b. Abdilmuhsin et-Türkî (Kahire: Hicr li’t-Tıbaa ve’n-Neşr, 2001), 12/614.
10
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Netice itibarıyla namazların günahlara kefaret olacağını bildiren hadis metinlerinde Hûd 114.
ayeti referans gösteren kayıtların daha geç döneme ait olduğu ve bu ilavenin raviler tarafından
metnin anlamını teyit etmek amacıyla eklendiği kanaatine varılmıştır.
2. “…Kim sıla-i rahmi vasl ederse…” Sarmalı
Hadis kaynaklarında “…Kim sıla-i rahmi canlı tutarsa ben de ona yakın olurum; kim sıla-ı
rahmi keserse ben de ondan koparım…” vb. ifadeleri içeren farklı formlarda rivayetler vardır.
Söz konusu sarmal içinde değerlendirilebilecek en erken rivayet şöyle kaydedilmiştir:
Abdürrezzak (Müellif): 2- Ma’mer > 1- Zührî:
Bana ulaştığına göre onlar (kim oldukları belli metinde belli değil) Makâm-i İbrahim’de üç
sahife buldular, onların her birinde bir yazı vardı. Birinci sahifede: “Ben Bekke’nin sahibi
Allah’ım (…)” yazıyordu. İkinci sahifede: “Ben Bekke’nin sahibi Allah’ım; rahmi yarattım ve
ona benim ismimin bir benzerini verdim. Sıla-i rahmi kim canlı tutarsa ben de ona yakın
olurum; kim de onu koparırsa ben de ondan koparım.” yazıyordu. Üçüncü sahifede (…) (Ek1
Metin 4).15
Bu metin, yakın formlarda sonraki bazı kaynaklarda da tekrar edilmiştir.16 Hicri ikinci asra ait
bir sözlükte söz konusu hadise işaret edilmesi, onun bu dönemde yaygın olarak bilindiğini
gösteren bir işaret sayılabilir.17 Metnin bazı formları kısmen başka hadis formları içinde yer
almaktadır. Metin 4’e yakın formdaki merfu bir hadis şöyledir:
Abdürrezzak (Müellif): 6- Ma’mer > 5- Zührî > 4- Ebû Seleme b. Abdirrahmân > 3- Reddâd
el-Leysî > 2- Abdurrahmân b. Avf > 1- Hz. Peygamber:
“Allah Teala şöyle buyurdu: Ben Allah’ım, Ben Rahman’ım. Rahmi yarattım ve ona benim
adımın bir benzerini verdim. Onu kim vasl ederse ben de onu vasl ederim; kim koparırsa ben

15

Abdürrezzâk, Musannef, 11/114, Hds.no. 20071 (Ma’mer’in el-Câmi’i içinde).
Ebû Abdillah Abdullah b. Muhammed el-Akberî İbn Batta, el-İbâne an şerîatil-firkati’n-nâciye ve
mücânebetü’l-firaki’l-mezmûme, thk. Rıza b. Na’sân vd. (Riyad: Dârü’r-Râye, 1994), 4/277, Hds.no. 1905; Ebû
Bekr Ahmed b el-Hüseyin b Ali Beyhakî, el-Câmi’u li-şuabi’l-îmân, thk. Abdülali Abdülhamîd Hâmid (Riyad:
Mektebetü’r-Rüşd li’n-Neşr ve’t-Tevzî’, 2003), 5/467, Hds.no. 3728.
17
Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-Ayn, thk. Mehdi Mahzumî, İbrahim Samerrâî (Beyrut: Müessesetü’l-A’lemi li’lMatbuât, 1988), 3/224.
16

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 16

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

de onu koparırım.” (Ek1 Metin 5)18 Bu hadis benzer formda sonraki kaynaklarda da tekrar
edilmiştir.19
Sarmal içinde yer alan rivayet formlarından yalnızca “Allah mahlukatı yarattı…” ifadesinin
yer aldığı formlarda Muhammed suresi 22. ayetle anlamın güçlendirildiği tespit edilmiş, diğer
formların hiçbirinde bu ayete işaret edildiği görülmemiştir. Ayetin yer aldığı formun en erken
kaydı şöyledir:
İbn Vehb (Müellif): 5- Süleyman b. Bilal > 4- Muaviye b. Ebî Müzerrid > 3- Ebu’l-Hubâb
Saîd b. Yesâr > 2- Ebû Hüreyre > 1- Hz. Peygamber:
“Allah mahlukatı yarattı. Yaratmayı bitirince rahim kalktı. Allah ona: Sus! dedi. Rahim: Bu
kesilmekten Sana sığınanın makamıdır, dedi. Allah: Evet, seni vasl edeni vasl etmemi ve seni
koparanı koparmamı istemez misin? dedi. Rahim: İsterim, dedi. Allah: Bu senindir, dedi.”
Sonra Ebû Hüreyre şöyle dedi: Dilerseniz şu ayeti okuyun: “Demek, yüz çevirdiğinizde
yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi?”
Muhammed 47/22), (Ek1 Metin 6).20
Bu kayıtta Hz. Peygamber’e nispet edilen sözle Ebû Hüreyre’ye nispet edilen söz birbirinden
ayrılmıştır. Bu formun sonraki bazı kayıtlarında da aynı şekilde ayrı olarak kaydedilmiştir.21
Bazı formlarda ayet, hadis metniyle bütünleşiktir (Bu formun en erken örneği için bkz. (Ek1
Metin 7).22 Bazı formlarda ayeti zikredenin Hz. Peygamber olduğu açıkça belirtilmiştir (Bu
formun en erken örneği için bkz. (Ek1 Metin 8).23 Bu formdaki benzer bir rivayet Sahîh-i
Buhârî’de de yer almaktadır.24
Sonuç olarak “…Kim sıla-i rahmi vasl ederse…” sarmalı içinde yer alan rivayetlerin en erken
örnekleri hicri ikinci asrın ortalarına ait eserlere kadar gitmektedir. Sarmaldaki rivayetler

18

Abdürrezzâk, Musannef, 11/171 Hds.no. 20234 (Ma’mer’in el-Câmi’i içinde).
Örneğin bkz. İsmail b. Cafer el-Medînî, Ehâdîsü İsmail b. Cafer, 287, Hds.no. 208; Tirmizî, Sünen, 3/471,
Hds.no. 1907.
20
Abdullah b. Vehb el-Mısrî İbn Vehb, el-Câmi fi’l-hadis, thk. Mustafa Ebu’l-Hayr (Riyad: Dâru İbni’l-Cevzî,
1996), 224, Hds.no. 148.
21
Örneğin bkz. Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail Buhârî, el-Edebü’l-müfred, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâki
(Kahire: Dârü’l-Beşâir, 1989), 32, Hds.no. 50; Sahîh-i Buhârî, 9/145, Hds.no.7502.
22
Ebû Süfyân Vekî b. el-Cerrâh Vekî, ez-Zühd, thk. Abdurrahman Abdulcebbâr el-Ferîvârî (Medine:
Mektebetü’d-Dâr, 1983), 722, Hds.no. 413.
23
el-Hüseyin b. el-Hasen Mervezî, el-Bir ve’s-sıla, thk. Muhammed Saîd Muhammed Hasen (Riyad: Dâru’lVatan li’n-Neşr, 1419), 63, Hds.no. 121.
24
Buhârî, Sahîh-i Buhârî, 8/5, Hds.no. 5987.
19
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içinde yalnızca “Allah mahlukatı yarattı…” ifadesinin yer aldığı formlar içinde Muhammed
suresi 22. ayete işaret edildiği görülmüştür. Ayete atıfta bulunan formların bir bölümünde
ayeti zikredenin Ebû Hüreyre olduğu açıkça ifade edilmiş olup bu formların örnekleri daha
erken döneme ait kitaplarda yer almaktadır. Formların bir bölümünde ise ayet, hadis metniyle
bütünleştirilmiş veya ayete işaret edenin Hz. Peygamber olduğu ifade edilmiş olup bu
formların en erken örnekleri diğerlerine kıyasla daha sonraki döneme ait kitaplarda yer
almaktadır.
3. “Allah‟ın yarattığı ilk şey kalemdir…” Sarmalı
Hadis kaynaklarında, içinde “Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir” ifadesinin yer aldığı büyük
bir sarmal bulunmaktadır. Bu sarmalın içindeki bazı formlarda bir ayete işaret edilerek
rivayetin doğruluğu güçlendirilmek istenmiştir. Sarmalı oluşturan rivayetlerin en erken örneği
şu şekildedir:
Mücâhid (Müellif): 7- Abdurrahman > 6- İbrahim > 5- Adem > 4- Verkâ > 3- Atâ b. es-Sâib >
2- Ebu’d-Dühâ > 1- İbn Abbas:
“Allah’ın yarattığı ilk şey kalemdir. Allah ona: Kıyamete kadar olacakları yaz, dedi. O da
kıyamete kadar olacakları yazdı (…)” (Ek1 Metin 9).25 Bu kayıttaki hadis İbn Abbas’a nispet
edilmiş olup onda herhangi bir ayete işaret edilmemiştir. Benzer ve farklı formdaki rivayetler
sonraki bazı kaynaklarda da tekrar edilmiş onlardan bazılarında Kalem suresinin ilk iki
ayetine işaret edilmiştir. Bir ayete işaret edilen en erken kayıt: “Sonra İbn Abbas şu ayetleri
okudu” ifadesinin bulunduğu rivayettir (Ek1 Metin 10).26 Bundan sonraki en erken kayıt
“Fezâlike kavluhu azze ve celle” takdimiyle Kalem suresi 1. ayete işaret eden rivayettir. Bu
rivayet Ebû Hüreyre’den Hz. Peygamber’e ref edilmiştir (Ek1 Metin 11)27 Aynı kaynakta bir
başka kayıt “Dilerseniz şu ayeti okuyun ifadesiyle kaydedilmiştir ancak burada işaret edilen
ayet, öncekinden farklı olup Câsiye suresi 29. ayeti göstermektedir (Ek1 Metin 12).28 Ayete
işaret eden kısım hadisin metninden “Sonra dedi ki” ifadesiyle ayrılmıştır ve diyen kişinin
kim olduğu belirsizdir. Metnin, farklı rivayetlerin bir araya getirilerek oluşturulduğu

25

Ebu’l-Haccâc Mücâhid b. Cebr Mücâhid, Muhammed Abdüsselâm en-Nebîl, Tefsîru Mücâhid (Medine:
Dârü’lFikri’l-İslâmiyyi’l-Hadisiyye, 1989), 668.
26
b. Hemmâm es-San’ânî Abdürrezzâk, Tefsîru Abdürrezzâk, thk. Mahmûd Muhammed Abduh (Beyrut: Dârü’lKütübi’l-İlmiyye, 1999), 3/329, Hds.no. 3273.
27
Ebû Bekir Cafer b. Muhammed Firyâbî, Kitâbü’l-Kader, thk. Abdullah b. Hamd el-Mansûr (Riyad: Edvâü’sSelef, 1997), 39, Hds.no. 18.
28
Firyâbî, Kitâbü’l-Kader, 231, Hds.no. 416.
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düşünülmektedir. Burada işaret edilen formların bir bölümü Taberânî tarafından, formlarda
değişiklik olmaksızın tekrarlanmıştır.29
Sonuç
Hadis kaynaklarındaki bazı rivayetlerde “Dilerseniz şu ayeti okuyun…” vb. bir takdimle
Kur’an’da bir ayete işaret eden ve böylece metnin anlamını güçlendirmek ve doğruluğunu
teyit etmek isteyen ifadeler yer almaktadır. Bu çalışmada bu tür rivayetlerden rastgele üç
sarmal seçilmiş ve onlarda Kur’an’a yapılan referansların olduğu rivayetlerin aynı sarmal
içindeki diğer rivayetlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar
şöyle sıralanabilir:
Her bir sarmalda ayete işaret eden rivayet formunun daha öncesinde, ayetin zikredilmediği
daha erken bir form bulunmaktadır. Bu durum ayete işaret eden rivayet formunun nispeten
sonraki bir zamanda ortaya çıktığını göstermektedir. Bununla birlikte ayetin zikredilmediği
formlar sonraki kaynaklarda kaybolmamış aksine varlığını aynen veya küçük farklılıklarla
devam ettirmiştir. Ayete işaret eden formların her üç sarmalda da azınlıkta kaldığı
görülmüştür.
Bazı kayıtlarda ayete işaret eden sahabe veya daha sonraki tabakadan bir ravinin ismi açıkça
belirtilmiş bazı kayıtlarda ise bu isim kaldırılmış ve hadisin asıl metniyle birleştirilmiştir.
İlgili kısmın bazı kayıtlarda açıkça Hz. Peygamber’e nispet edildiği de görülmüştür.

29

Süleyman b. Ahmed Taberânî, Müsnedü’ş-şamiyyîn, thk. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî (Beyrut: Müessesetü’rRisâle, 1989), 1/57, 58, 389; 2/397; 3/138.
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Ek1 METİNLER
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.5
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.9

.10

.11

سو َل َّ ِ
س،
ع ْن أ َ ِبً ه َُرٌ َْرة َ أ َ َّن َر ُ
س َّل َم َلالَ« :ال َّ
ع ْب ِد َّ
صلَ َواتُ ْال َخ ْم ُ
ص َّلى هللاُ َ
ع ْن أ َ ِبٌهَِ ،
الرحْ َم ِنَ ،
َح َّدثَنَا ْال َع ََل ُء ْبنُ َ
ع َل ٌْ ِه َو َ
َّللا َ
ْ
ش ال َكبَائ ُِر» (أحادٌث إسماعٌل بن جعفر 318 ،ص 244 ،ح).
َو ْال ُج ُمعَة ُ إِلَى ْال ُج ُمعَ ِة َكفَّ َ
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ّ
ضؤ .ث َّم لَالََ :و َّ ِ
َّللاِ َما
عا بِ َماءٍ فَت ََو َّ
َّللا ََل َح ِ ّدثَنَّ ُك ْم َحدٌِثا ،لَ ْو َال أنَّه ُ فًِ ِكت َا ِ َّ
ص ََلةِ العَ ْ
ص ِر .فَ َد َ
ْال َممَا ِعدِ .فَ َجا َء ال ُم َإ ِذنُ فَآذَنَهُ بِ َ
سو َل َّ ِ
صلًِّ
سمِ ْعتُ َر ُ
صلَّى هللاُ َ
سلَّ َم ٌَمُولَُ « :ما مِ ِن ا ْم ِر ٍ
علَ ٌْ ِه َو َ
َحدَّثْت ُ ُك ُموهُ .ث ُ َّم لَالََ :
ئ ٌَت ََوضَّؤُ ،فٌَُحْ ِس ُن ُوضُو َءهُ ،ث ُ َّم ٌُ َ
َّللا َ
ُ
ُ
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ّ
ْ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ص ََلة َ ،إِ َّال ُ
ص ََلة َ
ص ِلٌَ َها» لا َل ٌَحْ ٌَى :لا َل َما ِلنٌ « :أ َراهُ ٌ ُِرٌ ُد َه ِذ ِه اْلٌَة» {أل ِِم ال َّ
غف َِر لَهُ َما بَ ٌْنَه ُ َوبٌَْنَ ال َّ
ال َّ
ص ََلةِ اَلخ َرى َحتى ٌُ َ
َ
َّ
َ
ت ذَلِنَ ِذ ْك َرى لِلذَّاك ِِرٌنَ } [هود( ]114 :موطؤ مالن ت عبد البالً ،
ه
ن
ال
ً
ف
سٌِّئ َا ِ
سنَا ِ
ت ٌُ ْذ ِهبْنَ ال َّ
ار َو ُزلَف،ا مِ نَ اللَّ ٌْ ِلِ ،إ َّن ْال َح َ
ط َر ِ َ ِ
 30 /1ص 29 ،ح).
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أ َ ْخ َب َرنَا َ
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ِ ِّ
ََ َ َْ ٌ َ ِ
الر َّزا ِ
َ ِ ِ َ َ
ِ َ ٍ
ُ ٍ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ًّ
َّ
ص ْغتُ ال َّ
اركتُ َِل ْه ِل َها فًِ
ح اَل َّو ِل :أنَا َّ
مِ ْن َها ِكت َا ٌ َ ،وفًِ ال َّ
ص ْغت ُ َها ٌَ ْو َم ُ
َّللاُ ذو بَكة ُ
سَ ،و َحفَفت ُ َها بِ َ
س ْبعَ ِة أ ْم ََلنٍ حفاَ ،وبَ َ
ش ْم َ
صف ِ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
تُ
تُ
ص ْلتُهَُ ،و َم ْن
و
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و
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ف
ً،
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ن
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س
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َّللا
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ال
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ف
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اللَّحْ ِم َواللَّبَ ِنَ ،وفًِ ال
َ
ْ
ْمِ
مِ
حِ
َّ
َّ
َّ
،
َ
َ َ َ َ َ َ
ُ
ِ
َ
َ َ
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ْ
ْ
ُ
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ُ
ْ
َ
لَ َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َ
على
طعَ َها بَتَتُّهَُ ،وفًِ الثَّا ِلثِ :أنَا َّ
على ٌَ َد ٌْهَِ ،و َو ٌْ ٌل ِل َمن َكانَ الش ُّر َ
َّللاُ ذو بَكة َخلمتُ ال َخٌ َْر َوالش َّر ،فطوبَى ِل َمن َكانَ ال َخ ٌْ ُر َ
ٌَ َد ٌْ ِه» (جامع معمر بن راشد 114 /11 ،ص 20071 ،ح).
َ
َ
َّ
َ
ْ
ع ِن ُّ
ع ْو ، ٍ،أنَّهُ
ع ْب ِد َّ
ع ْب ِد َّ
الرحْ َم ِن ب ِْن َ
ع ْن َ
ً أخبَ َرهَُ ،
سلَ َمةَ ْبنُ َ
أ َ ْخبَ َرنَا َم ْع َم ٌرَ ،
يِ ،لَالََ :ح َّدثَنًِ أَبُو َ
الز ْه ِر ّ
الرحْ َم ِن ،أ َّن َردَّاد،ا الل ٌْثِ َّ
سو َل َّ ِ
مِن
الرحِ َم َو َ
ارنَ َوت َ َعالَى :أَنَا َّ
سلَّ َم ٌَمُولُ« :لَا َل َّ
سمِ َع َر ُ
الرحْ َمنُ َ ،خلَ ْمتُ َّ
َّللاَُ ،وأَنَا َّ
صلَّى هللاُ َ
علَ ٌْ ِه َو َ
َ
َّللا َ
َّللاُ تَبَ َ
شمَ ْمتُ لَ َها ِ
ْ
َ
َ
ُّ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
صلتهَُ ،و َمن لطعَ َها بَتتهُ» (جامع معمر بن راشد 171 /11 ،ص 20234 ،ح).
صل َها َو َ
اسْمِ ً ،ف َمن َو َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
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َ
الرحِ ُم ،فَمَالََ :مهْ ،لَالَتْ َ :هذَا َممَا ُم ْالعَائِ ِذ بِنَ مِ نَ ْالمَطِ ٌعَةِ ،فَمَالَ :نَعَ ْم ،أَالَ
َ
َ
َّللاُ الخَلكَ فل َّما ف َرغ مِ نهُ لا َم ِ
الس َََّل ُم لَالََ " :خلكَ َّ
ت َّ
َ
َ
ط َع َم ْن لَ َ
صلَنِ َ ،وأ ْل َ
طعَنِ ؟ لَالَتْ  :بَلَى .لَالَ :فَذَلِنَ لَنِ " ث ُ َّم لَا َل أبُو ه َُرٌ َْرة َ :فَا ْل َر ُءوا إِ ْن ِشئْت ُ ْم " {فَ َه ْل
ضٌْنَ أ َ ْن أ َ ِ
ت َْر َ
ص َل َم ْن َو َ
ض َوتُمَ ِ ّ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
طعُوا أ َ ْر َحا َم ُك ْم} [دمحم( " ]22 :الجامع البن وه  224ص 148 ،ح).
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ح
َّللاَ لَ َّما َخلَكَ
ْ
َ
ِ
سلَّ َمِ " :إ َّن َّ
َّ
ُ
ُ
ّ
ٍ
ُ
َ
ُ
صلَّى هللاُ َ
َ
َ
علَ ٌْ ِه َو َ
ِ
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َ
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َ ِ
َ ُّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
تْ
َتْ
َ
َ
صلنِ ،
ْالخَلكَ  ،لا َم ِ
عائِ ٍذ بِنَ مِنَ المطِ عٌََةِ ،فما َل َّ
ت َّ
ضٌنَ أن أ ِ
َّللاُ تعَالى " :أت َْر ِ
الرحِ ُم ،فتعَلم بِهِ ،فمال َ :هذا ُمما ُم َ
ص َل َمن َو َ
ّ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ط َع َم ْن لَ َ
َوأ َ ْل َ
ض َوتُمَ ِطعُوا أ ْر َحا َم ُك ْم} [دمحم:
س ٌْت ُ ْم إِ ْن ت ََول ٌْت ُ ْم أ ْن ت ُ ْف ِسدُوا فًِ ْاَل ْر ِ
طعَنِ ؟ لَالَتْ  :نَعَ ْمَ ،وال َر ُءوا إِ ْن ِشئْت ُ ْم{ :فَ َه ْل َ
ع َ
( " ]22الزهد لوكٌع 722 ،ص 413 ،ح).
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ار أبَا ال ُحبَا ِ
سمِ ْعتُ َ
سعٌِ َد بْنَ ٌَ َ
ع ِ ّمً َ
ارنِ  ،لَالََ :ح َّدثَنَا ُمعَا ِوٌَة ْبنُ أبًِ ال ُمزَ َّردِ ،لَالََ :
َح َّدثَنَا ْال ُح َ
س ٍ
س ٌْنُ لَالَ :أ َ ْخبَ َرنَا ا ْبنُ ْال ُمبَ َ
ٌُ َح ّد ُ
ع َّز َو َج َّل َخلَكَ ْالخ َْلكَ َحتَّى إِذَا فَ َر َ
ت
غ مِ ْن خ َْل ِم ِه لَا َم ِ
سلَّ َم لَالَِ " :إ َّن َّ
َّللاَ َ
صلَّى هللاُ َ
ع ْن أ َ ِبً ه َُرٌ َْرة ََ ،
ِث َ
علَ ٌْ ِه َو َ
ًِ َ
ع ِن النَّ ِب ّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صلنِ ؟ لَالتْ  :بَلى ٌَا
َّ
ضٌْنَ أ ْن ألط َع َم ْن لَطعَنِ َوأ ِ
الرحِ ُم فَمَالتْ ٌَ :ا َر ّ َِ ،هذَا َممَا ُم العَائِ ِذ بِنَ مِ نَ المَطِ ٌعَةِ .لَالَ :أ َال ت َْر َ
ص ُل َم ْن َو َ
َّ
َّ
ْ
ْ
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َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
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َ
ُ
ِ
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َ
ّ
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ِ
نِ
َّ
ُ
س ٌْت ُ ْم ِإ ْن ت ُ ُو ِلّ ٌْت ُ ْم أ َ ْن ت ُ ْف ِسدُوا فًِ ْاَل َ ْر ِ
ِ
َ َ َ
ْ
َ
َ
َ ُ ِ
َُ
ُ َ َ َ َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ار ُه ْم) " اْلٌة (البر والصلة للحسٌن بن حر  63 ،ص،
َوتَمطعُوا أ ْر َحا َمك ْم ،أولئِنَ الذٌِنَ لعَنَ ُه ُم َّ
ص َّم ُه ْم َوأ ْع َمى أ ْب َ
َّللاُ فَؤ َ
ص َ
 121ح).
َ
ع َ
َّاس،
ع ْن أبًِ ال ُّ
عب ٍ
ع ْب ُد َّ
ع ِن اب ِْن َ
ض َحىَ ،
طاءِ ب ِْن السَّائِ َِ ،
ع ْن َ
الرحْ َم ِن ،لَالَ :ثنا إِب َْراهٌِ ُم ،لَالَ :ثنا آ َد ُم ،لَالَ :ثنا َو ْرلَا ُءَ ،
أنبؤ َ
َ
َ
َّ
ع َّز َو َج َّل ْالمَلَ َم ،لَا َل لَه ُ :ا ْكت ُ ْ َما ه َُو كَائ ٌِن ِإلَى ٌَ ْو ِم ْال ِم ٌَا َمةِ ،فَ َكت َ َ َما ه َُو كَائ ٌِن ِإلَى ٌَ ْو ِم ْال ِم ٌَا َمةِ ،ث ُ َّم
َّللا
ل
خ
َ
ا
م
ل
و
أ
ن
إ
"
كَ
َ
َّ
ُ َ
لَالََ َّ ِ :
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ض ،فَذلِنَ لَ ْوله ُ نُ ْ
َخلَكَ النُّ ْ
الرحْ َم ِن ،لَالَ :ثنا إِب َْراهٌِ ُم ،لَالَ :ثنا
ع ْب ُد َّ
ون ٌَ ْعنًِ الحُوتَ " .أنبؤ َ
س َ
عل ٌْ ِه اَل ْر َ
ون َوه َُو ال ُحوتُ  ،فَ َكبَ َ
ع ْن أ َ ِبً َ
َّاس ،مِ ثْلَهُ (تفسٌر مجاهد 668 ،ص).
آ َد ُم ،لَالَ :ثنا ُ
عب ٍ
ع ِن اب ِْن َ
ظ ْبٌَانَ َ ،
ع ِن ْاَل َ ْع َم ِشَ ،
سلَ ٌْ َمانُ ْبنُ َحبَّانَ َ ،
ْ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ع ْن أبًِ َ
َّللاُ ْ
ش ًْءٍ َخلَكَ المَلَ َم ,
مِن َ
عبَّا ٍس  ,لَالَ :إِ َّن أ َّو َل َما َخلَكَ َّ
ع ِن اب ِْن َ
ظ ْبٌَانَ َ ,
ع ِن اَل ْع َم ِش َ ,
يِ َ ,
َ
ع ْن َم ْع َم ٍر َ ,والث ْو ِر ّ
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ُ
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ْ
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َ
َ
َ
ُّ
َ
ت
ت النُّونُ فَ َما َد ِ
ضط َربَ ِ
عل ٌْ َها فَا ْ
س َم َوا ِ
َار ال َماءِ َوفَت َكَ ال َّ
ال ِكت َا ُ َو ُرفِ َع المل ُم فَ ْ
ارتَفَ َع بُخ ُ
ض َ
ت  ,ث َّم َخلكَ النونَ  ,ث َّم بَ َ
سط اَل ْر َ
َّاس{ :ن َو ْالمَلَ ِم َو َما ٌَ ْس ُ
ط ُرونَ } [الملمْ ]1 :اْلٌَة ُ ِإلَى
عب ٍ
ْاَل َ ْر ُ
علَى ْاَل َ ْر ِ
ض  ,ث ُ َّم لَ َرأ َ ا ْبنُ َ
ض  ,فَ َخلَكَ ْال ِجبَا َل فَ َوت َّ َدهَا  ,فَإِنَّ َها لَت َ ْفخ َُر َ
َ
َ
ْ
ون} [الملم( ]2 :تفسٌر عبد الرزاق 329 /3 ،ص 3273 ،ح).
لَ ْو ِل ِه تَعَالى { َما أنتَ بِنِ ْع َم ِة َربِّنَ بِ َمجْ نُ ٍ
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َ ِ ُّ َ
َح َّدثَنَا أَبُو َم ْر َوانَ ِ . .هشَا ُم ْبنُ خَا ِل ٍد ْاَل َ ْز َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
سل َم ٌَمولُ " :أ َّو ُل َ
ش ًْءٍ َخلمَهَ
سو َل َّ
سمِ ْعتُ َر ُ
ً َّ
صلى هللاُ َ
َّللاُ َ
ع ْن أَبًِ ه َُرٌ َْرة َ َر ِ
ِحَ ،
عل ٌْ ِه َو َ
ع ْنهُ لَا َل [صَ :]30:
َّللاِ َ
أَبًِ َ
صال ٍ
ض َ
ع َم ٍل
َّ
ًِ الد ََّواةُ ،ث ُ َّم لَا َل لَهُ :ا ْكت ُ ْ  ،لَالََ :و َما أ َ ْكت ُ ُ ؟ لَالَ :ا ْكت ُ ْ َما ٌَ ُكونُ َو َما ه َُو كَائ ٌِن مِ ْن َ
َّللاُ َ
ع َّز َو َج َّل ْالمَلَ ُم ،ث ُ َّم َخلَكَ النُّونَ َوه َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ع َّز َو َجلَّ{ :ن َوالمَل ِم َو َما ٌَ ْسط ُرونَ } [الملم:
ق أ ْو أ َج ٍل ،فَ َكت َ َ َما ٌَ ُكونُ َو َما ه َُو كَائ ٌِن إِلى ٌَ ْو ِم ال ِمٌَا َمةِ ،فَذَلِنَ لَ ْولهُ َ
أ َ ْو أَث َ ٍر أ ْو ِر ْز ٍ
صنَّنَ
 ]1ث ُ َّم ُخت َِم َ
ً ِ ْالمَلَ ِم فَلَ ْم ٌَ ْنطِ ْكَ ،و َال ٌَ ْنطِ ُك ِإلَى ٌَ ْو ِم ْال ِم ٌَا َمةِ ،ث ُ َّم َخلَكَ ْال َع ْم َل فَمَالََ :وع َِّزتًِ ََل ُ ْكمِ لَنَّنَ فٌِمِ ْن أ َ ْح َببْتُ َ ،و ََل ُ ْن ِم َ
علَى فِ ّ
فٌِمِ ْن أ َ ْبغَضْتُ " (المدر للفرٌابً 30 ،ص 18 ،ح).

Sayfa | 20

www.munzurkongresi.org

ISBN: 978-625-7341-11-0

TAM METİN KİTABI

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Munzur Zirvesi

ع ْن ُم َجا ِه ِد ب ِْن َجب ٍْر ,أَنَّهُ
َ .12ح َّدثَنَا أَبُو أَن ٍَس َما ِلنُ ْبنُ ُ
ًَ ،ح َّدثَنَا بمٌة بن الولٌد ,عن أرطاة بن المنذرَ ،
ً ْالحِ ْم ِ
ص ُّ
سلَ ٌْ َمانَ ْاَل َ ْل َهانِ ُّ
ع َّز َو َج َّل ْالمَلَ ُم َ ,1وأ َ َخذَهُ ِ 2ب ٌَمِ ٌنِهِ،
سلَّ َم ,لَالَِ " :إ َّن أ َ َّو َل َ
ع ِن اب ِْن ُ
ش ًْءٍ َخلَمَه ُ َّ
ع ْن َرسُو ِل َّ
َّللاُ َ
صلَّى هللاُ َ
ع َم َرَ ،
َبلَغَهَُ ،
علَ ٌْ ِه َو َ
َّللاِ َ
ْ
َ
َ
َ
ٌن ،لَالَ :فَ َكت َ َ ال ُّد ْنٌَاَ ,و َما ٌَ ُكونُ فٌِ َها ْ
َوك ِْلت َا ٌَ َد ٌْ ِه ٌَمِ ٌ
صاهُ ِع ْن َدهُ فًِ
مِن َ
ع َم ٍل َم ْع ُمو ٍل ،بِ ٍ ّر أ ْو فُ ُج ٍ
ورَ ،رط ٍ أ ْو ٌَابِ ٍس ،فَؤ ْح َ
ك ِإنَّا ُكنَّا نَ ْست َن ِس ُخ َما ُكنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ }  3فَ َه ْل تَكُونُ النُّ ْس َخةُ ِإ َّال
ال ِذّ ْك ِر" ،ث ُ َّم لَالَ" :ا ْل َر ُإوا ِإ ْن ِشئْت ُ ْمَ { :هذَا ِكت َابُنَا ٌَنطِ ُك َ
علَ ٌْ ُك ْم ِب ْال َح ّ ِ
مِ ْن أ َ ْم ٍر لَ ْد فُ ِر َ
غ مِ ْنه ُ" (.المدر للفرٌابً 231 ،ص 416 ،ح).
.13
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TÜRKÇEDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN FRANSIZCA KÖKENLĠ
SÖZCÜKLERĠN TAHSĠN SARAÇ ve TÜRK DĠL KURUMU TARAFINDAN
ÖNERĠLEN KARġILIKLARININ ĠNCELENMESĠ

Dr. Öğr. Gör. Muzaffer KAYA
Kırıkkale Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-0145-690X
Dr. Öğr. Üyesi Serkan DEMĠRAL
Batman Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8343-0636
ÖZET
Günümüzde büyük bir hızla ilerleyen teknolojik geliĢmeler beraberinde insanlar arası
iletiĢimin de artmasını sağlamıĢtır. Yazılı ve sözlü basın, sosyal medya vb. platformlar
aracılığıyla söz konusu geliĢmelere paralel olarak kendi dilini yeterince önemsemeyen dillere
birçok yabancı sözcük girmiĢtir. Bir dilde baĢka bir dile ait olan sözcüklerin kullanılıyor
olması her ne kadar kültürler arası etkileĢimin doğal bir sonucu olsa da var olan sözcüklerin
yerine baĢka dillerden sözcük almak o dilin zamanla yoksullaĢmasına hatta yozlaĢmasına
neden olabilir. Böyle bir sorunla karĢı karĢıya kalan dillerden biri olan Türkçede de özellikle
Arapça, Farsça ve Fransızca kökenli sözcüklerin hala kullanılıyor olması sorunun çok daha
eskilere dayandığını göstermektedir. Özellikle Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun kuruluĢundan
itibaren okullarda Türkçeye gerekli önemin verilmemesi ve Arapça, Farsça gibi dillerin saray
yönetiminde baskın olması bu dillerin zamanla Türkçenin sözcük ve söz dizimsel yapısına
oldukça zarar vermiĢtir. Ġlerleyen yıllarda Tanzimat (1839-1876) döneminde Osmanlı
aydınlarının ve tüccarlarının Avrupalı yabancılarla iletiĢim kurmak için kullandıkları en
yaygın dil olan Fransızcanın da Türkçe karĢısında egemen bir dil olmaya baĢlaması sorunu
daha da büyütmüĢtür. O dönemden günümüze kadar Fransızca sadece yabancılarla iletiĢim
kurma aracı olarak kalmamıĢ Arapça ve Farsça gibi konuĢma ve yazı dilinde Türkçe
sözcüklerin de yerini almıĢtır. Söz konusu soruna yönelik Cumhuriyet Devrimi sonrası Türk
dilinin yabancı sözcüklerden arındırılma çabası önemli ölçüde ilerleme kaydetse de milli
burjuva bakıĢ açısı Fransızca sözcüklerin; dinsel ve muhafazakâr bakıĢ açısı ise Arapça
sözcüklerin Türkçede hala varlığını sürdürmesine neden olmuĢtur. Türkçenin dünya dilleri
karĢısında özgün bir dil olduğunu ve öz Türkçe sözcükler yerine yabancı sözcüklerin mümkün
olduğunca kullanılmaması gerektiğini savunduğumuz bu çalıĢmada, sözlük yazarı Tahsin
Saraç‟ın Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük (Adam yayınları, 1985) adlı sözlüğü ve Türk Dil
Kurumu‟nun Online Türkçe sözlüğü temel alınmıĢtır. Bu kapsamda, Türkçede yaygın bir
Ģekilde kullanılan Fransızca kökenli sözcüklerin bu sözlüklerde önerilen Türkçe karĢılıkları
karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde incelenerek değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.
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Anahtar Sözcükler: Sözlük, sözlük bilimi, dilin bozulması, sözcük, köken, anlam.
ABSTRACT
Today, technological developments that are advancing rapidly have increased also the
communication between people. Written and verbal press, social media etc. In parallel with
these developments through platforms, many foreign words have entered the languages that
do not care enough about their own language. Although the use of words belonging to other
languages in target language is a natural result of intercultural interaction, this may cause
language degeneration over time. Still using the words of Arabic, Persian and French in
Turkish shows that the problem goes back a long time ago. Especially since the establishment
of the Ottoman Empire, the system didn‟t give importance to Turkish at schools. Also the
dominance of languages such as Arabic and Persian in the palace administration have
severely damaged the lexical and syntactic structure of Turkish over time. In the following
years, French, which was the most common language used by Ottoman intellectuals and
merchants to communicate with European foreigners during the Tanzimat (1839-1876)
period, began to become a dominant language over Turkish. Since then, like Arabic and
Persian, French has not only been a means of communicating with foreigners, but has also
replaced Turkish words in spoken and written languages. The effort to purify the Turkish
language from foreign words after the Republic Revolution has made significant progress but
the national bourgeois perspective On French and the religious and conservative perspective
on Arabic let the words from these languages still exist in Turkish. In this study, we defend
that Turkish is a unique language and foreign words should not be used as much as possible,
also lexicographer Tahsin Saraç‟s dictionary named Large French-Turkish Dictionary (Adam
Publications, 1985) and the Turkish Language Association‟s online Turkish dictionary. In this
context, the Turkish equivalents of the words of French origin, which are widely used in
Turkish, suggested in these dictionaries were analyzed comparatively and evaluated.
Keywords: Dictionary, lexicography, degeneration of language, word, origin, meaning.
1. GĠRĠġ
Hint-Avrupa Dil Ailesi‟nin Roman Dilleri Grubu‟nda bulunan Fransızca, Ġngilizceden sonra
dünyada en çok öğrenilen ikinci yabancı dildir. Uluslararası Frankofoni Örgütü‟nün
(L‟Organisation Internationale de la Francophonie - l‟OIF) 2021 yılı verilerine göre
Fransızca, dünyada en çok konuĢulan beĢinci dildir. Fransa‟nın dıĢında; birçok Afrika
ülkesinde, Belçika‟da, Ġsviçre‟de, Lüksemburg‟da ve Monako‟da resmi dil olarak Fransızca
kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerinin ekonomik iĢbirliği yapmaları amacıyla 1957‟de kurulan
Avrupa Ekonomik Topluluğu‟nun (AET) ilk bildirgesi Fransızca olarak hazırlanmıĢ; resmi
yazıĢmalar Fransızca olarak yapılmıĢtır. Böylece Avrupa‟nın ilk resmi yazıĢma dili de
Fransızca olmuĢtur. Günümüzde Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟nde (AĠHM), Avrupa
Komisyonu sonuç bildirgelerinde, Avrupa Parlamentosu‟nda ve BirleĢmiĢ Milletler‟e bağlı
bütün uluslararası örgütlerde Ġngilizceyle birlikte Fransızca resmi dil olarak kullanılmaktadır.
Fransa‟da Aydınlanma Çağı‟yla (1715-1789) baĢlayan ve Fransız Devrimi‟yle (1789) devam
eden edebiyat, felsefe ve kültür alanlarındaki önemli geliĢmeler Fransızcanın Avrupa‟da ve
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dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir iletiĢim dili olmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti‟nin
kurucusu Atatürk‟ün 1928‟de Le Matin (Sabah) adlı gazeteye verdiği demeçte (GümüĢ, 2008:
150) Fransız Devrimi aracılığıyla özgürlük fikrinin dünyaya yayıldığının altını çizmiĢtir.
Fransa‟da söz konusu fikir elbette sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. durumlar sonucunda
ortaya çıkmıĢtır. Bu konuları iĢleyen Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), JeanJacques Rousseau (1712-1778), Denis Diderot (1713-1784), Pierre Beaumarchais (17321799) Jean le Rond d‟Alembert (1717-1783) gibi Aydınlanma Çağı‟nın önemli yazarları
eserleriyle Fransız Devrimi‟nin hazırlayıcısı olurken aynı zamanda Fransız dilinin de
tanınmasına ve yayılmasına büyük katkılar sunmuĢlardır. Ancak, Amerika BirleĢik
Devletleri‟nin özellikle Ġkinci PaylaĢım SavaĢı‟ndan sonra siyasal ve ekonomik gücünün
bütün dünyada artmaya baĢlamasıyla Fransızca egemenliğini Ġngilizceye bıraktı. Osmanlı
Ġmparatorluğu döneminde Tanzimat‟la (1839-1876) birlikte Fransızcaya olan ilginin artması
bu dilin okullarda yabancı dil olarak okutulmasını sağladı. Bazı Osmanlı aydın çevrelerinin
Fransızcaya olan hayranlıkları günlük hayatta da birçok Türkçe sözcüğün yerine Fransızca
sözcüklerin kullanılmasına neden olmuĢtur. Türkçenin “aydın eliyle” giderek zayıflamaya
baĢlamasının temelini oluĢturan bu durum Tanzimat döneminin önde gelen yazarlarından biri
olan ġemsettin Sami‟nin (1850-1904) dikkatini çekmiĢ Türkçenin sadeleĢmesi konusunda
çalıĢmalar yapmıĢtır (Koç, 2007: 19). Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun yıkılması ve ardından
Modern Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasıyla Türkçeden yabancı sözcüklerin ayıklanmasına
yönelik çalıĢmalara 1932‟de TDK‟nin (Türk Dil Kurumu) kurulmasıyla hız verilerek
ilerlemeler kaydedilse de yeterince baĢarı elde edilememiĢtir. Bu baĢarısızlığın çok çeĢitli
nedenleri vardır; ancak en önemli nedenlerinden biri Türkçenin; siyasal, dini, kültürel vb.
yapılanmaların malzemesi haline getirilmesine karĢı gerekli önlemlerin yeterince
alınmamasıdır. Bu durum Türkçede yüzyıllardır devam eden Arapça ve Farsça sözcük
egemenliğinin sürmesine neden olmuĢtur. Türkçeye Fransızca sözcüklerin de eklenmesiyle
Türkçe gün geçtikçe yoksullaĢmıĢtır. GeliĢen teknolojiyle birlikte iletiĢim araçlarının
çeĢitlenmesi yazılı ve sözlü iletiĢimi kolaylaĢtırsa da daha büyük bir tehlikeyi gündeme
getirmiĢtir. Dilsel yozlaĢma olarak tanımlayabileceğimiz bu tehlike Türkiye‟de çok yaygın bir
Ģekilde kullanılan sosyal medya kanalları aracılığıyla Türkçede büyük bir sorun olarak
karĢımıza çıkmıĢtır (Güzel ve Karakurt, 2016:2). Sosyal medyada özellikle gençlerin
yazıĢmalarına dikkat edildiğinde anlamsız ve gereksiz sözcük kısaltmalarının yapıldığını,
Türkçe sözcükler yerine yabancı sözcüklerin tercih edildiğini, anlam bütünlüğü olmayan
tümceler kurulduğunu, dil bilgisi kurallarına uyulmadığını hatta yabancı bir dilin söz dizim
kuralıyla tümceler oluĢturduklarını kolaylıkla fark edebiliyoruz. Bu sorunu Türkçenin
bünyesine giren bir virüs olarak değerlendiren Tosun (2005:146) öz benliği bozulan bir dilin
yozlaĢacağı uyarısında bulunur. Türkçenin dünya dilleri arasında saygın bir yere sahip
olmasının ölçütünün özgünlüğünü ve söz varlığını korumasına bağlı olduğu düĢüncesiyle
yaptığımız bu incelemede Fransızcadan Türkçeye geçmiĢ sözcüklerin öz Türkçe karĢılıkları
sözlük bilimsel bir çerçevede incelenerek değerlendirilecektir.
2. Amaç ve Yöntem
Bu çalıĢmada Tahsin Saraç‟ın “Büyük Fransızca-Türkçe-Sözlük” (Adam yayınları, 1985) adlı
çalıĢmasının ve TDK‟nin (Türk Dil Kurumu) Online Türkçe sözlüğünün Fransızca kökenli
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sözcüklere buldukları karĢılıkların sözlük bilimsel bir çerçevede değerlendirilmesi
amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıtlar aranmıĢtır:
1. Türkçenin yabancı kökenli sözcüklerden arındırılmasına yönelik yapılan çalıĢmalar
nelerdir?
3. Fransızca kökenli sözcüklerin Türkçede kullanılmaya baĢlanmasının tarihsel ve sosyal alt
yapısını hazırlayan unsurlar nelerdir?
2. Fransızca kökenli sözcüklerin Türkçe eĢ değer karĢılıkları Türkçenin yapısal özelliğine
uygun mudur?
AraĢtırmada, tarama modeline dayalı betimsel bir yöntem kullanılmıĢtır.
3. Sözlük
Bir dilde bulunan sözcüklerin anlamlarını ya da baĢka bir dildeki karĢılıklarını alfabetik bir
sırayla tanımlayan eserlere sözlük denir. Sözlüklerin temel amacının aranan sözcük ya da
kalıp sözlerin doğru kullanımına yönelik bilgi vermesi olduğundan toplumların da kültürel bir
referansı niteliğini taĢırlar (Temple, 1996: 20). Dolayısıyla sözlükler kullanıcıların bilgi
ihtiyacını karĢılayan çok çeĢitli amaçlara doğrultusunda hazırlanabilmektedir.
3.1. Sözlük Türleri
3.1.1. Tek Dilli Sözlük
Ortak bir dilin sözcüklerinin kullanımları, eĢ anlamları ve zıt anlamları hakkında bilgi veren
sözlükler: Türkçe sözlük, Fransızca sözlük vb.
3.1.2. Ansiklopedik Sözlük
Belli bir bilimsel alana yönelik kullanılan özel adların karĢılıklarını ayrıntılı bir Ģekilde
açıklayan sözlükler: Tıp Terimleri Sözlüğü, Dilbilim Sözlüğü vb.
3.1.3. Argo sözlüğü
Bir dilin genel kullanımı dıĢında herkesin anlayamadığı sözcük ve deyimlerden oluĢan sözlük:
Türkçe Argo Sözlük, Fransızca-Türkçe Argo Sözlüğü vb.
3.1.4. Ġki Dilli Sözlük
Bir dildeki sözcüklerin ya da kalıp sözlerin anlamlarının baĢka bir dildeki karĢılıklarını veren
sözlükler: Türkçe-Fransızca Sözlük, Ġngilizce-Fransızca Sözlük vb.
3.1.5. Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü
Bir dilde kalıplaĢmıĢ söz öbeklerinin anlamlarını açıklayan sözlükler:
Deyimler/Atasözleri Sözlüğü, Fransızca Deyimler/Atasözleri Sözlüğü vb.
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3.1.6. Çok dilli sözlük
Birkaç dildeki sözcüklerin ya da kalıp sözlerin anlamlarının baĢka dillerdeki anlamlarını
karĢılıklı bir Ģekilde veren sözlükler: Türkçe-Fransızca-Ġngilizce Sözlük, Ġngilizce-FransızcaĠspanyolca Sözlük vb.
4. Sözlüğün Tarihi
Ġlk sözlüğün nerede ve ne zaman ortaya çıktığıyla ilgili kesin bir veri bulunmamakla beraber
yapılan arkeolojik araĢtırmalar M.Ö. 2300‟de Sümerce ve Akadca yazılmıĢ kil tabletlerin ilk
iki dilli sözlük olarak kabul edilebileceğini göstermektedir (Baskın, 2014: 446). Kullanım
amaçlarına göre farklı dönemlerde birçok sözlük ortaya çıkmıĢtır (Balcı ve Darancık, 102:
2007). M.S. 4. yüzyılda Amara Sinha‟nın Amarakosa adlı eseri, ilk Sanskritçe sözlük olarak
kabul edilir (Nair ve Kulkarni, 2014:3). M.Ö. 8. ve 9. yüzyıllar arasında yazıldığı tahmin
edilen geleneksel Çince yazılmıĢ Shizhoupian sözlüğü, dünyanın ilk sözlükleri arasında yer
alır. M.S. 1. yüzyılda Augustus döneminde Ġskenderiye‟de yaĢamıĢ Sofist Apollonius EĢ
Anlamlı Sözcükler Sözlüğü, Antik Yunanistan‟da yazılmıĢ ilk sözlüktür (Kruger, 2017:244).
Karahanlılar (840-1042) dönemimde yaĢamıĢ KaĢgarlı Mahmut‟un 1071-1074 yılları arasında
yazdığı Divanü Lügati‟t-Türk adlı eseri en eski ilk iki dilli Türkçe-Arapça sözlüktür
(Kayadibi, 2008:2). Ġlk tek dilli sözlük 1502 yılında Ambrogio Calepino (1440-1510)
tarafından Latince olarak yazılan ve Dictionarium olarak bilinen sözlüktür. Dictionarium
terimi ise ilk defa 1225‟te John Garland (1195-1272) tarafından “sözlük” anlamında
kullanılmıĢtır (Yılmaz, 2017:1). Dictionarium 16. yüzyılda çok dilli bir sözlük biçiminde
geliĢtirilerek yeniden basılmıĢtır. Ġspanya‟da ilk tek dilli sözlük 1611‟de Sebastian
Covarrubias (1539-1613) tarafından yazılmıĢtır. Bu sözlük, ilk Ġngilizce ve Fransızca
sözlükler için de bir model görevi görmüĢtür. César-Pierre Richelet (1626-1698) tarafından
yazılan ve 1680‟de basılan Le Dictionnaire français de Richelet adlı sözlük Fransa‟da
yazılmıĢ ilk Fransızca sözlük olarak kabul edilir. Table Alphabeticall olarak bilinen ilk
Ġngilizce sözlük Robert Cawdrey (1538-1604) tarafından 12. yüzyılın baĢlarında Ġngiltere‟de
yazılmıĢtır. Ancak, 1755 yılında Samuel Johnson (1709-1784) tarafından Ġngiliz Dili Sözlüğü
adlı daha ayrıntılı bir sözlük yazılmıĢtır. Johnson‟ın bu sözlüğü, Oxford Universitesi
Yayınları tarafından basılan Oxford Ġngilizce Sözlüğü ‟nün 1884 yılındaki ilk basımına kadar
kullanımda kalmıĢtır.
5. Sözlük Bilimi ve Sözlük Yazarlığı
Sözlük bilimi sözcüğü oldukça yeni bir terim olarak kullanılmaktadır. Sözlük bilimi, bir
sözlüğün hazırlanma aĢamalarında sözcüklerin tanımlanmasına, sınıflandırılmasına ve bir
dildeki tüm anlamlarının açıklanmasına yönelik bir araĢtırma alanıdır (Pruvost, 2006:100).
Sözlük bilimi aynı zamanda uygulamalı dil biliminin ve filolojinin bir parçası olduğu için
(Martin, 2009:318) sözlük yazarları sözlüklerin hazırlanması aĢamalarında uygulamalı dil
biliminin ve filolojinin baĢvurduğu yöntem ve tekniklerden yaralanırlar. Bu bağlamda dilsel
yapıların tanımlanması için sözlük yazarı; bir dilin sesletim, köken, dil bilgisi, semantik gibi
özelliklerini inceleyerek tasnif eder (Quemada, 1967:35). Sözlüğün iĢlevselliğini de
belirleyecek olan bu ön hazırlık sözlük bilimsel yöntemin temelini oluĢturmaktadır. Bu
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yöntemin uygulanmasında en baĢarılı sözlük yazarlarından biri olan Tahsin Saraç (19301989)‟ın Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük adlı çalıĢması kaynak niteliğinde bir baĢvuru
sözlüğüdür. Bu sözlükte Saraç, konuĢma dilinde Türkçe karĢılığı olmayan Fransızca
sözcüklerin anlamlandırılmasına yönelik sözcük türetme yöntemini kullanarak Türk diline
yeni sözcükler kazandırmıĢtır.
6. Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük (Tahsin Saraç) ve TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe
Sözlüğü
Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümü mezunu olan Saraç, Fransa‟nın en saygın
üniversitelerinden biri olan Sorbonne Üniversitesi‟nde Fransız edebiyatı öğreniminin ardından
Türkiye‟ye dönerek çeĢitli orta öğretim kurumlarında Fransızca öğretmeni ve Gazi Eğitim
Enstitüsünde öğretim elemanı olarak çalıĢmıĢtır. Tahsin Saraç‟ın uzun yıllar emek harcayarak
alana kazandırdığı Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük ilk kez 1976‟da Türk Dil Kurumu
tarafından yayımlandı. 100.000‟den fazla bilim sanat, felsefe, hukuk, teknik, ticaret, ekonomi
ve bankacılık terimlerinin yanı sıra kalıp söz ve deyimlerin Türkçe karĢılıklarının verildiği
sözlükte Saraç‟ın türettiği ve seçenek olarak sunduğu Türkçe sözcüklere de geniĢ yer
verilmiĢtir (Adam, 1985). Türkiye‟de kurumsal olarak sözlük çalıĢmalarına 1932‟de
Atatürk‟ün talimatıyla kurulan Türk Dil Kurumu‟yla baĢlanmıĢtır. Kurumun kuruluĢ amacı Ģu
Ģekilde ifade edilmiĢtir: “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu
yeryüzü dilleri arasında değerine yaraĢır yüksekliğe eriĢtirmek” (bkz. www.tdk.gov.tr). Türk
dilinin güzelliğini ve zenginliği ortaya çıkarmak amacıyla kurulan TDK günümüzde hem
basılı hem de online Türkçe sözlük çalıĢmalarıyla Türkçeye verdiği önemi göstermektedir.
TDK‟nin online sözlüğü incelendiğinde aranan sözcüğün sesletimini, kökenini, farklı
anlamlarını, deyim ve atasözü olarak kullanılıp kullanılmadığını görebiliriz.
Yabancı dillerden Türkçeye geçmiĢ sözcüklerin öz Türkçe karĢılıklarıyla ilgili Saraç‟ın da
önerdiği Ģekilde TDK da anlamsal temelde seçenekler sunmaktadır. Bu kapsamda Türkçeye
Fransızcadan geçmiĢ sözcüklerin öz Türkçe karĢılıklarıyla ilgili Tahsin Saraç‟ın ve TDK‟nin
önerdiği karĢılıkları aĢağıdaki tabloda inceleyelim:
Tablo 1: Tahsin Saraç’ın Büyük Fransızca Fransızca-Türkçe Sözlüğünde ve
TDK Türkçe Sözlüğünde Fransızca Kökenli Sözcükler için Önerilen Türkçe KarĢılıklar
Fransızca
Kökenli
Sözcük
Abajur (abat-jour)
AfiĢ (affiche)
Akort (accord)
Akrobasi (acrobatie)
Akrobatik (acrobatique)
AkrostiĢ (acrostiche)

Tahsin Saraç (Büyük
Fransızca-Türkçe Sözlük)
IĢık kesen, ıĢık siperi
Ası
Uyum, uygunluk
Cambazlık
Cambazca, cambazlığa
değin
Uçlama

Akustik (acoustique)
Alfabe (alphabet)

Yankıbilim, yankılanım
Abece
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tevĢih
Yankı bilimi, yankılanım
Abece

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 29

Munzur Zirvesi
Amblem (emblème)
Ambulans (ambulance)
Analiz (analyse)
Anestezi (anesthésie)
Anket (enquête)
Ansiklopedi
(encyclopédie)
Anten (antenne)
Antrenman
(entraînement)
Bagaj (bagage)
Bisiklet (bicyclette)
Dans (danse)
Dantel (dentelle)
Deterjan (détergent)
Direksiyon (direction)
EĢarp (écharpe)
Fermuar (fermoir)
Jimnastik (gymnastique)
Kamyon (camion)
Kanal (canal)
Kanalizasyon
(canalisation)
Komedi (comédie)
Komik (comique)
Kravat (cravate)
Lojman (logement)
Menopoz
Narsisizm (narcissisme)
Nostalji (nostalgie)
Plaj (plage)
Polemik (polémique)
Resepsiyon (réception)
Röportaj (reportage)
RötuĢ (retouche)
Salon (salon)
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Belirge, simgeli resim
Gezgin hastane, iğreti
hastane, hasta arabası
Çözümleme, inceleme
Duyum yitimi, uyuĢturma

Belirtke
Cankurtaran
Çözümleme
Duyu yitimi

Yoklama, bilgi toplama, Sormaca
sondalama
Genbilik, bilgilik
Bilgilik
Duyarga
ÇalıĢma, alıĢtırma, idman
TaĢıncak
Çifteker
Oyun
Tentene
Temizleyici,
ilacı, kirsöken
Yönelteç
Atkı, baĢörtüsü
Kapamaç
Beden eğitimi
Yük arabası
Ark, suyolu
Lâğım döĢemi

Duyarga
AlıĢtırma

Yolcu yükü
Çiftteker,
velespit
Raks
Tentene
temizleme Arıtıcı

derrace,

Yönelteç
BaĢörtüsü
Cırcır, carcur
Ġdman, kültürfizik
Motorlu büyük yük taĢıtı
Su yolu
Lağım döĢemi, Ģebeke

Güldürü
Gülünç
Boyunbağı
Kurum konutu
AybaĢından kesilme

Güldürü
Güldürücü, gülünç
Boyun bağı
Konut
Âdetten kesilme, yaĢ
dönümü, âdetgörmezlik
âĢıklık, Özseverlik

Kendine
özseverlik
Evseme,
yurtsama,
yuvasama
Kumla, kumsal
Kalem kavgası, tartıĢı,
kalem tartıĢması
Törençağrı, kabul, kabul
etme, kabul töreni
GörüĢüm
Düzeltme,
düzelti;
onartma, onartı
Konuk odası, dükkân
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Sempatik (sympathique)
Silüet (silhouette)
TaĢeron (tâcheron)
Terörist (terroriste)
Terörizm (terrorisme)
Tolerans (tolérance)
Volkan (volcan)
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DuygudaĢlık,
cana
yakınlık, kan kaynaĢması,
sevgi
Sevimli, candan, içten
cana yakın, kanı sıcak,
hoĢ
Gölge görünüm, karaltı
Kesimci, kabalacı
Yıldırgan
Yıldırganlık
HoĢgörü, dayanma gücü,
katlanma gücü, anlayıĢ
Yanardağ

Sıcakkanlılık
Sıcakkanlı, çok hoĢ, hoĢa
giden
Karaltı, gölge
Diğer yüklenici
Yıldırıcı
Yıldırıcılık
HoĢgörü, dayanma gücü
Yanardağ

Tablo 2: Fransızca Kökenli Sözcükler için Benzer ya da Aynı Sözcük Önerileri
Fransızca
Sözcük

Kökenli Tahsin Saraç (Büyük
Fransızca-Türkçe
Sözlük)
Abajur (abat-jour)
IĢık kesen, ıĢık siperi
AfiĢ (affiche)
Ası
Akort (accord)
Uyum, uygunluk
Akrobasi (acrobatie)
Cambazlık
Akrobatik (acrobatique) Cambazca, cambazlığa
değin
Akustik (acoustique)
Yankıbilim, yankılanım
Alarm (alarme)
Tehlike iĢareti

Alfabe (alphabet)
Analiz (analyse)
Anestezi (anesthésie)
Ansiklopedi
(encyclopédie)
Anten (antenne)
Antrenman
(entraînement)
Bisiklet (bicyclette)
Dantel (dentelle)
Deterjan (détergent)
Direksiyon (direction)
EĢarp (écharpe)
Jimnastik (gymnastique)
Kamyon (camion)
Kanal (canal)
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TDK (Türk Dil Kurumu)
Türkçe Sözlüğü
Lamba siperi
Ası
Ayar, uyum, uygunluk
Cambazlık
Cambazlık ile ilgili

Yankı bilimi, yankılanım
Bir uyarıyı, bir tehlikeyi
bildirmek için verilen
iĢaret
Abece
Abece
Çözümleme, inceleme
Çözümleme
Duyum
yitimi, Duyu yitimi
uyuĢturma
Genbilik, bilgilik
Bilgilik
Duyarga
ÇalıĢma,
idman
Çifteker

Duyarga
alıĢtırma, AlıĢtırma

Çiftteker,
derrace,
velespit
Tentene
Tentene
Temizleyici, temizleme Arıtıcı
ilacı, kirsöken
Yönelteç
Yönelteç
Atkı, baĢörtüsü
BaĢörtüsü
Beden eğitimi
Ġdman, kültürfizik
Yük arabası
Motorlu büyük yük taĢıtı
Ark, suyolu
Su yolu
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Kanalizasyon
(canalisation)
Komedi (comédie)
Komik (comique)
Kravat (cravate)
Lojman (logement)
Menopoz

Lâğım döĢemi

Narsisizm (narcissisme)

Kendine
özseverlik
Kumla, kumsal
Kalem kavgası, tartıĢı,
kalem tartıĢması
Törençağrı, kabul, kabul
etme, kabul töreni
Düzeltme,
düzelti;
onartma, onartı
Konuk odası, dükkân

Plaj (plage)
Polemik (polémique)
Resepsiyon (réception)
RötuĢ (retouche)
Salon (salon)
Sempati (sympathie)

Sempatik (sympathique)
Silüet (silhouette)
Terörist (terroriste)
Terörizm (terrorisme)
Tolerans (tolérance)
Volkan (volcan)

Lağım döĢemi, Ģebeke

Güldürü
Gülünç
Boyunbağı
Kurum konutu
AybaĢından kesilme

Güldürü
Güldürücü, gülünç
Boyun bağı
Konut
Âdetten kesilme, yaĢ
dönümü, âdetgörmezlik
âĢıklık, Özseverlik
Kumsal
Söz
dalaĢı,
kalem
kavgası
Kabul, kabul etme, kabul
yeri
Düzeltme

Dükkân, mağaza, geniĢ
oda
cana Sıcakkanlılık
kan

DuygudaĢlık,
yakınlık,
kaynaĢması, sevgi
Sevimli, candan, içten
cana yakın, kanı sıcak,
hoĢ
Gölge görünüm, karaltı
Yıldırgan
Yıldırganlık
HoĢgörü, dayanma gücü,
katlanma gücü, anlayıĢ
Yanardağ

Sıcakkanlı,
hoĢa giden

çok

hoĢ,

Karaltı, gölge
Yıldırıcı
Yıldırıcılık
HoĢgörü, dayanma gücü
Yanardağ

Tablo 3: Fransızca Kökenli Sözcükler için Farklı Sözcük Önerileri
Fransızca
Sözcük

Kökenli Tahsin Saraç (Büyük TDK (Türk Dil Kurumu)
Fransızca-Türkçe
Türkçe Sözlüğü
Sözlük)
AkrostiĢ (acrostiche)
Uçlama
Manzume,
muvaĢĢah,
tevĢih
Amblem (emblème)
Belirge, simgeli resim
Belirtke
Ambulans (ambulance)
Gezgin hastane, iğreti Cankurtaran
hastane, hasta arabası
Anket (enquête)
Yoklama, bilgi toplama, Sormaca
sondalama
Bagaj (bagage)
TaĢıncak
Yolcu yükü
Dans (danse)
Oyun
Raks
Fermuar (fermoir)
Kapamaç
Cırcır, carcur
Nostalji (nostalgie)
Evseme,
yurtsama, GeçmiĢseverlik,
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Röportaj (reportage)
TaĢeron (tâcheron)
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yuvasama
GörüĢüm
Kesimci, kabalacı

gündedün
Mülakat
Diğer yüklenici

7. Bulgular ve Yorumlar
Tablo 1‟de (bkz. tablo 1) Fransızca sesletim kuralıyla Türkçede yaygın bir Ģekilde kullanılan
Fransızca kökenli sözcüklerden toplam 50 tanesine yer verilmiĢtir. Bu sözcüklerin Fransızca
yazılıĢ biçimleri parantez içinde gösterilmiĢtir. Tablo 2‟ye (bkz. tablo 2) göre; Saraç‟ın
sözlüğünde ve TDK Türkçe sözlüğünde yer alan bu sözcükler için önerilen benzer ya da aynı
sözcüklerin olduğu görülmüĢtür. Bu sözcüklerin TürkçeleĢtirilmesinde Saraç‟ın öz Türkçe söz
varlığını göz önünde bulundurmaya çalıĢtığını TDK Türkçe sözlüğünün ise Türkçe
karĢılıklarının yanı sıra eski kullanımlarını da seçenek olarak sunduğunu söyleyebiliriz.
Örneğin; bisiklet sözcüğünün Türkçe karĢılığı için Saraç sadece çifteker sözcüğünü önerirken
TDK Türkçe sözlüğü bu sözcükle birlikte Arapça kökenli derrace sözcüğünü de seçenek
olarak sunmuĢtur. TDK Türkçe sözlüğü bir diğer örnek olan Jimnastik sözcüğünün Türkçe
karĢılığını benzer yaklaĢımla Arapça kökenli idman ve Fransızca kökenli kültürfizik
sözcükleriyle vermiĢtir. Saraç bu sözcüğün Türkçe karĢılığını beden eğitimi olarak önermiĢtir.
Benzer önerilen sözcüklerin bazılarının ise yazım kuralları açısından farklılaĢtığı
görülmektedir. Örneğin Saraç‟ın kravat sözcüğü için önerdiği boyunbağı sözcüğünü BüyükFransızca Türkçe Sözlük‟te birleĢik bir sözcük olarak yazarken TDK Türkçe sözlüğünde aynı
sözcüğün iki ayrı sözcük olarak yazıldığına rastlamaktayız. Bunun gibi birçok sözcüğün
yazımı konusunda sözlüklerin ortak bir yazım kuralıyla hareket etmediğini görmek
mümkündür.
Tablo 3‟ü (bkz. tablo 3) inceleyecek olursak burada önerilen sözcüklerin farklı olduğu
görülebilir. Ancak hem Saraç‟ın hem de TDK Türkçe sözlüğün önerilerinin anlamsal açıdan
aynı olduğunu söylememiz gerekir. Saraç‟ın kendisinin de sözlüğünün ön sözünde (bkz.
Büyük-Fransızca-Türkçe Sözlük, 1985) belirttiği gibi, önerdiği sözcüklerin bir kısmı türetme
yöntemiyle ortaya çıkmıĢtır. TDK Türkçe sözlüğünde de aynı yöntem kullanılmıĢ olsa da
karĢılığı bulunamayan sözcükler için Arapça kökenli sözcükler tercih edilmiĢtir. Bu
sözcüklerden akrostiĢ sözcüğünün Türkçe karĢılığı manzume, muvaĢĢah, tevĢih olarak
önerilirken Saraç uçlama sözcüğünü önermiĢtir. Benzer Ģekilde TDK Türkçe sözlükte dans ve
röportaj sözcüklerinin Türkçe karĢılıkları Arapça kökenli raks ve mülakat sözcükleriyle
verilmiĢtir. Saraç‟ın sözlüğü ve TDK sözlüğü bu bağlamda karĢılaĢtırıldığında Saraç‟ın
Fransızca sözcükleri karĢılayacak Türkçe sözcükleri türetmeden önce Fransız dilindeki
sözcükleri sözcük ve anlam bilimsel bir yöntemle incelediğini fark ediyoruz. Saraç, örneğin
fermuar sözcüğünün Fransızcada fermer (kapatmak) eyleminden türetildiğini göz önüne
alarak kapamaç sözcüğünü türetmiĢtir. TDK Türkçe sözlük aynı sözcüğün karĢılığını yansıma
yöntemini kullanarak cırcır, carcur sözcükleriyle göstermiĢtir.
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Dünya dilleri arasında önemli bir yere sahip olan Türkçeye uzun yıllardır yeterince önem
verilmedi. Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde özellikle Arapça ve Farsçanın; Tanzimat
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döneminde ise Fransızca sözcüklerin egemenliği altında bırakılan Türkçenin söz varlığı
günümüzde de tehdit altındadır. Bu tehditlerin en aza indirilmesi konusunda 1932‟den beri
yabancı dillerden Türkçeye geçmiĢ sözcüklerin öz Türkçe karĢılıklarını bulmak ve Türkçeye
diğer diller arasında hak ettiği saygınlığı kazandırmak için kurumsal olarak çalıĢan TDK
(Türk Dil Kurumu) bu kapsamda birçok Türkçe sözlük çalıĢması yapmıĢtır. Bu sözlüklerden
biri de TDK (Türk Dil Kurumu) Online Sözlüğü‟dür. TDK sözlüklerinin dıĢında Türkçeye
oldukça katkı sunan bir diğer sözlük ise Tahsin Saraç‟ın yazdığı Büyük Fransızca-Türkçe
Sözlük‟tür. Türkçenin en ileri Batı dilleriyle boy ölçüĢebilecek söz varlığı zenginliğine sahip
olduğunu savunan Saraç, Fransızca sözcüklerin büyük bir çoğunluğuna bu sözlükte Türkçe
karĢılıklar bulmuĢ önemli bir sözlük yazarıdır. Türkçede hem yazılı hem de konuĢma dilinde
yaygın bir Ģekilde kullanılan Fransızca kökenli sözcüklerin Türkçe karĢılıklarının önerildiği
bu sözlükler karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde incelenmiĢ ve önerilen karĢılıkların bazılarının benzer
ve aynı bazılarının ise farklı oldukları görülmüĢtür. Saraç‟ın önerdiği karĢılıkların bir bölümü,
kaynak dilin sözcüklerinin yapısal ve anlamsal özellikleri temel alınarak türetme yöntemiyle
oluĢurken TDK‟nin bu yöntemi kısmi olarak uyguladığı söylenebilir. Hem TDK hem de
Saraç‟ın Türkçenin söz varlığını göz önünde bulundurarak yaptıkları sözlük çalıĢmaları
Türkçenin zenginliğine ve uluslararası bir dil olma yolundaki çabalarına katkı sunması
açısından önemlidir. Gerek Fransızcadan gerekse diğer yabancı dillerden Türkçeye geçmiĢ
sözcüklerin Türkçe karĢılıklarının bulunmasına yönelik çalıĢmalar halktan kopuk yapılmamalı
ve hiçbir siyasal kaygıyla hareket edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki; dil ait olduğu halktan
koparsa ve siyasal bir malzeme olarak kullanılırsa yok olmaya mahkûmdur.
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هٌهاج السٌح الٌثىٌح فً استمشاس األ ّهح االسالهٍح
ĠSLAM ULUSUNUN ĠSTĠKRARINDA PEYGAMBER SÜNNETĠNĠN YÖNTEMLERĠ
Dr. Öğr. Üy. Zelal SAADA
GümüĢhane Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi
ORCID ID 0000-0001-7226-9090
الولخصÖZET:
٘ ٛدقظ ٠ضقذط ػٓ ِٕٙؼ ثٌغّٕز ثٌٕذ٠ٛز ف ٟثعضمشثس ثأل ِّز ثالعالِ١ز ٚفّج٠ضٙج ِٓ ثألخطجس ثٌذثخٍّ١ز ٚثٌخجسؽ١ز .
ثٌذقظ ٠ذذأ ف ٟد١جْ ِؼٕ ٝثأل ِّز ف ٟثٌمشآْ ٚثٌغّٕز  ،عُ ٠غضؼشك لٛثػذ ثٌغٕز ثٌٕذ٠ٛز ٌٍٛفٛي إٌ ٝثألِٓ  ٚثٌغالَ
ثالؽضّجػِ ، ٟغً :ثٌقذق ف ٟثٌضؼجًِ  -ثخض١جس ثٌؾخـ ثٌّٕجعخ ألدثء ثٌّٙجِجس ثٌٛظ١ف١ز  -ثخالؿ ثٌّٕ١ز هلل  -سفل
ثٌشؽٛر ٚثٌٛثعطز دىً أؽىجٌٙج  -إلجِز ثٌّ١ضثْ دجٌمغو ف ٟوجفز ثٌّؾجالس  -إوشثَ ثٌّشأر ٚفّج٠ضٙج  -إلجِز ثٌمنجء ثٌؼجدي
ٌٍؾٕجر ٚثٌّؼضذ ٓ٠ػٍ ٝفك ثٌغ١ش .
عُ ٠ضطشق ثٌذقظ إٌ ٝثٌطشق ثٌض ٟأٚؽذصٙج ثٌغّٕز ثٌٕذ٠ٛز ٌض٠جدر ثٌشٚثدو د ٓ١أفشثد ثٌّؾضّغ ٚصىغ١ف ػٍّ١جس ثٌضٛثفً
ثالؽضّجػِٕٙ ،ٟج  :دٕجء ثٌؾّؼ١جس ثٌضؼج١ٔٚز ٌٍخذِجس ثالؽضّجػ١ز ٚثالٔغجٔ١ز ٚدٕجء ثٌؾّؼ١جس ثٌغمجف١ز ٚصفؼ ً١فٍمجس
ثٌّؾشدر ِٓ ػٛثًِ ثٌّٕجفغز ثٌذٔ٠ٛ١ز
ثٌّغجؽذ ٚففع ثٌمشآْ ٚثٌغّٕزٚ ،ثٌضؼجسف ٚدٕجء ثٌقذثلجس ثٌّضٕ١ز ثٌّضؼٍمّز دقخّ هللا
ّ
وّج ٠ؾضًّ ثٌذقظ ػٍ ٝدٚس ثٌغٕز ثٌٕذ٠ٛز ف ٟصقم١ك ثٌّؼجٔ ٟثألخالل١ز ثٌغجِ١ز ألدٕجء ثٌّؾضّغ ِٓ خالي خطخ ثٌؾّؼز
ٚثٌّٛثػع  ٚإلجِز ثٌٕذٚثس  ٚؽّؼ١جس ِغجػذر ثٌفمشثء  ٚؽّؼ١جس ثٌضوجر ٚدٕجء ثٌغجؽذ
وّج ٛ٠مـ ثٌذقظ إعٙجِجس ثٌغ ّٕز ثٌٕذ٠ٛز ف ٟدٕجء لٛر ٌٍذٌٚز دٙذف ثٌّقجفظز ػٍ ٝعالِز أفشثد ثٌّؾضّغ ِٓ أ ٞصٙذ٠ذ
خجسؽ ِٓ ٟخالي ٚمغ دعضٛس ؽجًِ ٚوجًِ  ِٓٚ ،عُ ثٌقشؿ ػٍ ٝصٕف١ز ِجؽجء ف ٟثٌذعضٛس ِٓ ثٌمٛثٔٚ ، ٓ١ثٌم١جَ
دجٌّؼج٘ذثس  ٚثالصفجل١جس ِغ ثٌذٚي ثٌّؾجٚسر ٌ ،ضٕظ ُ١فشوز ثٌضؾجسر  ٚصّٕ١ز ثٌٕظجَ ثاللضقجدٚ ، ٞصٕظ ُ١ثٌقشوز ثٌغ١جع١ز
ف ٟد ٓ١ثٌذٚي.
دجإلمجفز إٌ ٝثٌّقجفظز ػٍ ٝأِٓ ٚسفج٘١ز أدٕجء ثٌّؾضّغ  ِٓ ،خالي  :دٕجء ثٌؾشوجس ثٌضؾجس٠ز ٚصط٠ٛش٘ج  ،صم٠ٛز ػٕجفش
ثٌؾ١ؼ  ٚفّج٠ز فذٚد ثٌذٌٚز ٚثٌقفجظ ػٍ ٝثألِٓ ثٌذٌٚز
الكلواخ الوفتاحٍح  :ثألِز  ،ثٌغٕز ثٌٕذ٠ٛز ِٕٙ ،جػ  ،ثٌغالِز  ،ثألِٓ
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الحوذ هلل الحوذ هلل سب العالوٍي ،والصالج والسالم على دمحم سٍذ الوشسلٍي وإهام الوتمٍي ،وعلى آله وصحثه وهي تثعه
تئحساى إلى ٌىم الذٌي
()1
٠مٛي هللا ّ
ػض ٚؽً " ُو ْٕض ُ ُْ َخَْ ١ش أ ُ َِّ ٍز أ ُ ْخ ِش َؽ ْ
"َ ٚوزٌَِهَ َؽ َؼ ٍَْٕج ُو ُْ أِز ٚعطج" ( )2أَ ٞػذال ٌضىٛٔٛث
جط"
ش ٌٍِ َّٕ ِ
ََ ٚلج َي ػض َٚؽً َ
ُ
ؽ َٙذَثء ػٍ ٝثٌَّٕجط ٠ٚ ،مٛي ثٌٕذ ٟملسو هيلع هللا ىلص فّ١ج ٠ش ٗ٠ٚدٙض دٓ ف ى ،ُ١ػٓ أد ،ٗ١ػٓ ؽذٖ " صٛف َٛ٠ ْٛثٌم١جِز عذؼ ٓ١أِز أٔضُ آخش
()3
ثألُِ ٚأوشِٙج ػٍ ٝهللا" .

ِؼجْ وغ١شر ِخضٍفزٍ" ،ومٌٍ ٌُٙٛؾّجػز ِٓ ثٌٕجط :أ َِّزٌٍٚ ،ق ِٓ ٓ١ثٌضِجْ :أ َِّزٌٍٚ ،شؽً
فىٍّز ثأل ِّز ٘ ٟوٍّز صؾضًّ ػٍٝ
ٍ
()4
ثٌّضؼذِّذ ثٌّط١غ هلل :أ ِّزٌٍٚ ،ذٚ ٓ٠ثٌٍّز أ ِّز".
ٚأِج ثٌّؼٕ ٝثٌٍغٌ ٞٛىٍّز ثألِٓ :ف ٛٙدّؼٕ ٝثٌطّإٔٔ١ز  ٛ٘ٚ،مذّ ثٌخٛفٚ ،ثٌفؼً ِِٕٗ :أَِٓ ٠أ ْ َُِٓ أَ ِْٕج ً ٠ٚ )5( .شثدف ِؼٕجٖ
()6
ثٌّؼٕ ٝثالفطالف ٟػٕذ ثٌفمٙجء
ػشفٗ ثٌؾشؽجٔ ٟدأٔٗ  ":ػذَ صٛلغ ِىش ٖٚف ٟثٌضِجْ ث٢صٚ ، )7( "ٟصجدؼٗ دضؼش٠فٗ ثٌمٞٛٔٛ
ٚلذ ّ

()8

ٚثألِٓ ٌٍفشد ٚثٌّؾضّغ ( ِٓ )9أُ٘ ِمِٛجس ثٌق١جر ،إر ٠طّتٓ ثٌٕجط دٗ ػٍ ٝدٚ ُٕٙ٠أِٛثٌٚ ُٙأٔفغٚ ُٙأػشثم٠ٚ ،ُٙضفشغْٛ
()10
ٌّج ٠قٍـ أِشُ٘ ٠ٚشفغ ؽأٔٚ ُٙؽأْ ِؾضّؼ.ُٙ
ّ٠ ٚىٓ ثعضخالؿ صؼش٠ف ثألِٓ ثٌّؾضّؼ ٟثٌز٠ ٞضقمك دٗ ثالعضمشثس دأٔٗ :ثٌطّإٔٔ١ز ثٌض ٟصغٛد أفشثد ثٌّؾضّغ ٠طّتٓ فٙ١ج
ثٌفشد ػٍٔ ٝفغٗ ٚأِٛثٌٗ ٚأٍ٘ٗ ٚػؾ١شصٗ ٚلذٍ١ضٗ ٚلش٠ضٗ ِٚذٕ٠ضٗ ٚدٌٚضٗ ِ ٚغضمذً أهفجٌٗ ٚأٚالدٖ.
ٚثالعضمشثس ث ِٓ٢فِ ٟؾضّغ ِؼ ّٓ١ال ّ٠ىٓ أْ ٠ضقمك فٔ ٟجف١ز ِٓ ٔٛثف ٟثٌق١جر ٌٚ،ىٓ الدذ أْ ٠ؾًّ ؽّ١غ ٔٛثف ٟثٌق١جر
ثاللضقجد ٚثٌضؼٍٚ ُ١ثٌققز ٚثٌؼًّ ٚثٌؼذثٌز ٚثٌشفج٘١ز ٚثألؽٙضر ثٌخذِ١ز.
ٚلذ فذد ثٌّجٚسد ٞلٛثػذ فالؿ ثٌذٔ١ج ٚصطٛس ثٌؼّشثْ دغضز أؽ١جء " :ٟ٘ٚ،دِ ٓ٠ضذغ ٚعٍطجْ لج٘ش ٚػذي ؽجًِ ٚأِٓ ػجَ
(. )11
ٚخقخ دثةُ ٚأًِ فغ١ـ"
فتجزّس الذٌي وعوىهه د ٓ١أفشثد ثٌّؾضّغ ٘ ٛثٌقذً ثٌم ٞٛثٌز٠ ٞقفع ٌٍّؾضّغ ٚفذصٗ ٚو١جٔٗ ،فجٌؾخـ ف ٟظً ثالٌضضثَ
ثٌذ٠ ٟٕ٠ؾؼش دّشثلذز هللا ػض ٚؽً ٌٗ دذٚثَ ثٌٛلش ٚفجالس ثٌخٍٛر دؼ١ذثً ػٓ ثٌٕجط.
٠مٛي هللا صؼجٌ٠َ " ٝج أ َ َُّٙ ٠ج ثٌَّزِ َٓ٠آ َُِٕٛث ثصَّمُٛث َّ
قج ِدلِ" َٓ١
َّللاَُ َٚ ،وُٛٔٛث ِغ ثٌ َّ

()12

أ :ٞثفذلٛث ٚثٌضِٛث ثٌقذق صىٛٔٛث ِٓ أٍ٘ٗٚ ،صٕؾٛث ِٓ ثٌّٙجٌه٠ٚ ،ؾؼً ٌىُ فشؽج ً ِٓ أِٛسوُ ِٚخشؽج ً لجٌٗ ثدٓ وغ١ش

()13

 1آي ػّشثْٔٔٓ :
 2عٛسر ثٌذمشر.ٔ٤١ :
 3أفّذ دٓ فٕذً  /ثٌّغٕذ  /ػ /33ؿ214
 4ثٌطذش / ٞؽجِغ ثٌذ١جْ ػٓ صأ ً٠ٚآ ٞثٌمشآْ  /ػ/1ؿ221
 .5ثدٓ ِٕظٛس /ث ٌغجْ ثٌؼشح  ،ػ13ــ21
 .6ثٌّؾٍظ ثألػٌٍٍ ٝؾؤ ْٚثإلعالِ١ز – ِقشِٛ /عٛػز ثٌّفج٘ ُ١ثإلعالِ١ز ثٌؼجِز/ؿ52
 .7ثٌؾشؽجٔ /ٟثٌضؼش٠فجس /ؿ37
 . 8ثٌم : /ٞٛٔٛأٔ١ظ ثٌفمٙجء ف ٟصؼش٠فجس ثألٌفجظ ثٌّضذثٌٚز د ٓ١ثٌفمٙجء/ؿ ٨٦
ػز ِٓ ثٌَّٕجط ثٌّؼؾُ ثٌٛع١و /ػ /ؿ136
ٛمغ ِثالؽْ ِض َّجع َْ ٚثٌ َؾ َّج َ
ْ .9ثٌُّؾْ ض َّغِ َِ :

/

ِ .10مذِز ثدٓ خٍذ ْٚؿ.ٔ٦١
 .11ثٌّجٚسد / ٞأدح ثٌذٔ١ج ٚثٌذ / ٓ٠ؿ135
 12ثٌضٛدز 119 :
 13ثدٓ وغ١ش  /ثٌضفغ١ش  /ػ177 /2
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ثٌذش ٙ٠ذ ٞإٌ ٝثٌؾّٕزٚ ،إْ
ثٌذشٚ ،إْ ّ
٠ٚمٛي ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ فّ١ج ٠ش ٗ٠ٚػذذ هللا دٓ ِغؼٛد «إْ ثٌقذق ٙ٠ذ ٞإٌّ ٝ
ثٌشؽً ٌ١قذق فض٠ ٝى ْٛفذ٠مجٚ .إْ ثٌىزح ٙ٠ذ ٞإٌ ٝثٌفؾٛسٚ ،إْ ثٌفؾٛس ٙ٠ذ ٞإٌ ٝثٌٕجسٚ ،إْ ثٌشؽً ٌ١ىزح فض٠ ٝىضخ
()14
ػٕذ هللا وزّثدج»
 ٌٗ ٟػّمٗ ف ٟثٌؼاللجس ثالؽضّجػ١ز  ٛ٘ٚ،سأط ثٌفنجةً ثٌض٠ ٟضقٍ ٝدٙج ثإلٔغجْ ،وّج ِٕ٘ ٛضٌز ثٌمَٛ
فالصذق ِطٍخٌ أعجع ٌ
ثٌؼظّجء ثٌز ٞصٕؾأ ِٕٗ ٚصضفشع ػٕٗ ؽّ١غ ِذثسػ ثٌغجٌى ٓ١دذءثً ِٓ صقم١ك ِشمجر هللا ٚثٔضٙجء دأِٓ ثٌفشد ػٍٔ ٝفغٗ ٚأٍ٘ٗ
ٚثٌّؾضّغ ف ٟػاللجصٗ ٚ ،ثٌّف ِٓ َٛٙثٌقذق دأٔٗ :لٛي ثٌقك ثٌز٠ ٞطجدك ثٌٛثلغ ٚثٌقم١مز ّّ ٌٚ ،ج وجْ ثٌىزح ٘ ٛثٌؼٕقش
ثٌشة١ظ ٌٍفغجد ٚثٌشرثةً ف ٟثٌّؾضّؼجس ففّض ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ فٙٔ ٟؾٗ ػٍ ٝثٌضضثَ ثٌقذق.
 ِٓٚػالِجس ثٌقذق :هّأٔ ٕ١ز ثٌمٍخ إٌ ِٓٚ .ٗ١ػالِجس ثٌىزح :فقٛي ثٌش٠ذز ،وّج ٚسد ػٓ ثٌقغٓ دٓ ػٍ ٟسم ٟهللا
ػّٕٙج ػٓ ثٌٕذ ٟملسو هيلع هللا ىلص لجي « :دع ِج ٠ش٠ذه ،إٌِ ٝج ال ٠ش٠ذه ،فئْ ثٌقذق هّإٔٔ١زٚ ،إْ ثٌىزح س٠ذز » (.)15
٠ٚؾًّ ثٌقذق :ثٌقذق ِغ هللا ٚإخالؿ ثٌّٕ١ز هلل ،وّج ٠ؾًّ ثٌقذق ِغ ثٌٕجط :فذق ثٌّؼجِالس ف ٟثٌذ١غ ٚثٌؾشثء
ٚثٌضٚثػ ٚثٌٛػٛد ِّج ٠شخ ٟظالالً إِٓز ػٍِ ٝؾضّغ ٠قذ ٛإٌ ٝثِ٢جْ ٚثالعضمشثس .
 ِٓٚػٛثًِ ثعضمشثس ثأل ِّز ٙٔٚنضٙج اختٍاس الشخص الوٌاسة ف ٟثٌّىجْ ثٌّٕجعخ ،فٙج٘ ٟثدٕز ؽؼ١خ ػٍ ٗ١ثٌغالَ ص ُ ّشؽـ
سؽالً ٌٍؼًّ ٚصىؾف ألدٙ١ج ففجصٗ ثٌض ٟؽؼٍضٗ أ٘الً ٌٍضشؽـ ٛ٘ٚ ،ثِضالوٗ ٌٍمٛر ٚثألِجٔز.
ْ ٞثأل َ ِِٛ٠ٚ )16( " ُٓ١عف ػٍ ٗ١ثٌغالَ ٠ش ّ
ؽـ ٔفغٗ وٛص٠ش ػٕذ ثٌٍّه ٚثعمج ً ِٓ
"َ٠ج أَدَ ِ
ش ث ْعضَأ ْ ِؽ ْشُٖ إِ َّْ َخَْ ١ش َِ ِٓ ث ْعض َأ ْ َؽ ْشسَ ْثٌمَ ُِّ ٛ
ك
لذسثصٗ ٚثففج ً ٔفغٗ دجٌقفجس ثٌّغضٛؽذز ٌٙزٖ ثٌٛظ١فز  ٟ٘ٚ،ثٌؼٍُ ٚففع ثألِجٔز لجةالً  " :لج َي ثؽْ ؼَ ٍَِْٕ ٟػٍ ٝخَضثةِ ِٓ ْثأل َ ْس ِ
ِإ َِّٔ ٟف ِفٌ ١
ع َػ ٍِ. )17( "ٌُ ١
ٚلذ ّفزّس ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ِٓ إعٕجد ثألِش إٌ ٝغ١ش أٍ٘ٗٚ ،ثػضذشرٌه ِٓ صن١١غ ثألِجٔجس ثٌض ٟأٔجهٙج هللا دجٌمٜٛ
ثالؽضّجػ١ز ثٌفجػٍز ،فؼٓ أد٘ ٟش٠شر لجي :لجي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :إرث مُ١ؼش ثألِجٔز فجٔضظش ثٌغجػز» لجي :و١ف إمجػضٙج ٠ج
سعٛي هللا؟ لجي« :إرث أعٕذ ثألِش إٌ ٝغ١ش أٍ٘ٗ فجٔضظش ثٌغجػز » (ٚ)18ف ٟثٌقذ٠ظ صٙذ٠ذ ٚٚػ١ذ ٌّٓ ُ٠نّ١غ ثألِجٔز .
ٚلذ ثِضذؿ ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ أدج رس ،فؼٓ ػذذ هللا دٓ ػّش ٚلجي :عّؼش سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠مٛيِ« :ج ألٍش ثٌغذشثءٚ ،ال
()19
أظٍش ثٌخنشثء ِٓ ،سؽً أفذق ٌٙؾز ِٓ أد ٟرس»
ٔٚمً أد ٛرس فذ٠ظ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٕذِج لجي ٠« :ج أدج رس ،إٔ ٟأسثن مؼ١فجٚ ،إٔ ٟأفخ ٌه ِج أفخ ٌٕفغ ،ٟال صأِشْ ػٍٝ
ثعٕٚ ،ٓ١ال صِ ٓ١ٌٛجي ٠ض )20( »ُ١فقذُّٗ ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ألد ٟرس ٌُ ٠ذفؼٗ إٌ ٝص١ٌٛز ِٕقخ وّج ٠فؼً ثٌذؼل ف٘ ٟزٖ
ثأل٠جَ ٚ،إّٔج ِؼشفضٗ ثٌؼّ١مز دؾخقّ١ضٗ ٚفذٗ ٌٗ ِٕؼٗ ِٓ ص ٗ١ٌٛإِٔ ٞقخ .
أ ِّج ػٓ الششىج فمذ ر ِّٙج ثٌمشآْ ثٌىش ُ٠فمجي ّ
ثإلعْ َُ َٚأَ ْو ٍِ ِ ُُ ٙثٌغُّقْ شَ
ػضِٓ لجةً " ٌَ ْٛال ْٕٙ َ٠ج ُ٘ ُُ َّ
ثٌشدَّج ِْٔ َٚ َُّْٛ١ثألَفْ ُ
ذجس َػ ْٓ لَ ِْ ْ ُُ ِٙ ٌِ ٛ
ق َٕؼُ. )21( " َْٛ
ظ ِج وجُٔٛث َْ ٠
ٌَ ِذتْ َ
ثٌمشثء ٚثٌفمٙجء ِٓ دٕ ٟثعشثة ً١ػذَ ٔ ُٙ١ٙثٌٕجط ػٓ ثٌؾشن ،وّج ػجح ػٍُٙ١
فمذ ػجح ثٌمشآْ ػٍ ٝثٌشدجٔٚ ٓ١١ثألفذجس أّ ٞ
أخز ثٌشؽٛر ف ٟثٌقىُ (. )22
ِّ14غٍُ  /ثٌقق١ـ  /ػ //4ؿ2607/ 2012
15ثفّذ دٓ فٕذً  /ثٌّغٕذ  /ػ/3ؿ1727 /252
 16ثٌمقـ 26
ٛ٠ 17عف 55
 18ثٌذخجس / ٞثٌقق١ـ  /ػ /8ؿ6496 / 104
 19ثدٓ ِجؽز  /ثٌغٕٓ  /ػ /1ؿ156 /55
ِّ20غٍُ  /ثٌقق١ـ  /ػ /3ؿ1826 / 1457
 21ثٌّجةذر 63
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ِؼجْ ِضؼذدر :فمذ صى ْٛثٌّقجدجر ٚلذ صى ْٛثألصجٚر ٚلذ صى٘ ْٛذز صؼطٌ ٝقجؽز أِ ٚقٍقز فمج ً أ ٚدجهال أٚ
والششىج ٌٙج
ٍ
()23
ِج٠ؼط ِٓ ٝثٌّجي أٔ ٚق ٖٛإلدطجي فك أ ٚإفمجق دجهً ،فؼٓ عٍّ١جْ دٓ ٠غجس أْ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجْ ٠ذؼظ ػذذ هللا دٓ
سٚثفز إٌ ٝخ١ذش ف١خشؿ ( )24دٚ ،ٕٗ١دٛٙ٠ ٓ١د خ١ذش،
ٔ ٟغجة ،ُٙفمجٌٛث ٌٗ٘ :زث ٌهٚ ،خفف ػٕجٚ ،صؾجٚص ف ٟثٌمغُ،
لجي :فؾّؼٛث ٌٗ فٍ١ج ً ِٓ فٍ ّ
فمجي ػذذ هللا دٓ سٚثفز٠ :ج ِؼؾش ثٌٛٙ١دٚ ،هللا إٔىُ ٌّٓ أدغل خٍك هللا إٌِٚ ،ٟج رثن دقجٍِ ٟػٍ ٝأْ أف١ف ػٍ١ىُ ،فأِج ِج
ػشمضُ ِٓ الششىج ،فئٔٙج عقشٚ ،إٔج ال ٔأوٍٙج ،فمجٌٛث :دٙزث لجِش ثٌغّٛثس ٚثألسك (.)25
ٚػٍٚ ٝؽٗ ثٌضؾذ٠ذ ٌٍّٚقجفظز ػٍ ٝثٌؼذثٌز ِٕٚغ ثٌفغجد فمذ فزّس ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ٌ١ظ ثٌّشصؾ ٟفقغخ ،دً ٚثٌشثؽٟ
أ٠نج ً فمجي ٌ " :ؼٓ هللا ثٌشثؽٚ ٟثٌّشصؾ ٟف ٟثٌقىُ "(.)26
ٚثٌمقز ثٌّؾٛٙسر ف ٟثٌغ١شر ػٓ أد ٟفّ١ذ ثٌغجػذٞ؛ لجي :ثعضؼًّ ثٌٕذ ٟملسو هيلع هللا ىلص ثدٓ ثٌٍضذ١ز سؽالً ِٓ ثألصد ػٍ ٝثٌقذلز؛
فؾجء دجٌّجي فذفؼٗ إٌ ٝثٌٕذ ٟملسو هيلع هللا ىلص؛ فمجي٘ :زث ِج ٌىُ٘ٚ ،زٖ ٘ذّ٠ز أ٘ذ٠ش إٌٟ؛ فمجي ثٌٕذ ٟملسو هيلع هللا ىلص :أفال لؼذس ف ٟد١ش أد١ه ٚأِه
فضٕظش أٙ٠ذ ٞإٌ١ه أَ ال ؟إ
عُ لجَ ثٌٕذ ٟملسو هيلع هللا ىلص خط١ذجً؛ ٌؾؼٛسٖ دخطٛسر ثٌمنّ١ز فمجيِ :ج دجي ألٛثَ ٔغضؼٍّ ُٙػٍ ٝثٌقذلز ف١م٘ :ٌْٛٛزث ٌىُ٘ٚ ،زٖ ٘ذ٠ز
()27
إٌ ،ٟأفال لؼذ ف ٟد١ش أدٚ ٗ١أِٗ فٕ١ظش أٙ٠ذ ٜإٌ ٗ١أَ ال ?.
أِج ػٓ ِغجس العذل فؼٓ ِؾج٘ذ فِ ٟلَ َّْ :ِٗ ٌِ ٛ
ثْ"
"َّللاُ ثٌَّزِ ٞأ َ ْٔضَ َي ْثٌ ِىض َ
ك َْ ٚثٌ ِّ١ضَ ِ
َجح دِ ْجٌ َق ّ ِ
لَجيَْ « :ثٌ ِّ١ضَ ثُْ ٘ َُْ ٛثٌ َؼذْ ُي»
م َغ ْثٌ َؼذْ َي "
" أَ َٚ :ٞ

()31

()29

م َغ ْثٌ ِّ١ضَ ثَْ "
"ٚثٌ َّ
غ َّج َء َسفَ َؼ َٙج ََ َٚ ٚ
َ ٚػ ْٓ ُِ َؾج ِ٘ذٍَ :

ٚثٌؼذي ٘ ٛثٌقىُ دجالعضٛثء

()28

()30

()32

ٚلذ فزّس سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثٌّذسثء ٚثألِشثء ٚثٌمجدر إرث صأ ِّشٚث ِٓ ثٌظٍُ ٚػذَ إلجِز ثٌؼذي ف ،ُٙ١فمجيِ" :ج ِٓ أِ١ش ػؾشر إال
(. )33
٠ؤص ٝدٗ  َٛ٠ثٌم١جِز ِغٍٛال ًال ٠فىٗ ِٓ غٍٗ رٌه إال ثٌؼذي
ٚفزس ِٓ ثلظلن ٚثٌؾٛس :فؼٓ ثدٓ ػّش أْ ثٌٕذ ٟملسو هيلع هللا ىلص لجي« :ثٌظٍُ ظٍّجس  َٛ٠ثٌم١جِز»

()34

ٚػٓ والوساواج أهام الماًىى أػط ٝػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ دسعج ً ٌٓ ٕ٠غجٖ ثٌققجدز ٚأؽ١جي ثٌّغٍّ ٓ١أدذثً ،
فؼٓ ػجةؾز سم ٟهللا ػٕٙج ،أْ لش٠ؾج أّ٘ ُٙؽأْ ثٌّشأر ثٌّخض١ِٚز ثٌض ٟعشلش ،فمجٌٛثُ٠ ِٓٚ :ىٍََّ ُُ فٙ١ج سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟
فمجٌٛث٠ ِٓٚ :ؾضشا ػٍ ٗ١إال أعجِز دٓ ص٠ذ ،فخّ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 22أد ٛثٌقغٓ  /صفغ١ش ِمجصً دٓ عٍّ١جْ  /ػ/1ؿ490
 23أفّذ ِخضجس ِ /ؼؾُ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز  /ػ /2ؿ897
 24فضس ِجػٍ ٝثٌٕخً ِٓ ثٌشهخ صّشث ً  /ثٌفجسثد / ٟثٌققجؿ  /ػ /3ؿ1035
ِ 25جٌه دٓ أٔظ  /ثٌّٛهأ  /ػ/2ؿ2 / 703
 26أفّذ دٓ فٕذً  /ثٌّغٕذ  /ػ /15ؿ9021 /8
 27أَدُ ٛدَ ْى ٍش ُِ َق َّّذُ دُْٓ َخٍَفِ  /أخذجس ثٌمنجر  /ػ/1ؿ57
 28ثٌؾٛس17 ٜ
 29ثٌضجدؼِ ٟؾج٘ذ دٓ ؽذش  /صفغ١ش ِؾج٘ذ /ؿ589
 30ثٌشفّٓ 7
 31ثٌضجدؼِ ٟؾج٘ذ دٓ ؽذش  /صفغ١ش ِؾج٘ذ /ؿ636
 32ثٌشثصِ / ٞمج١٠ظ ثٌٍغز  /ػ / 4ؿ246
 33ثدٓ ثد ٟؽ١ذز  /ثٌّقّٕف  /ػ / 6ؿ 32553 /420
 34ثٌط١جٌ١غ ٟثٌذقش / ٞثٌّغٕذ  /ػ /3ؿ2002/408
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فىٍّّٗ أعجِز ،فمجي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :أصؾفغ ف ٟفذّ ِٓ فذٚد هللا ،عُ لجَ فجخضطخ ،عُ لجي :إّٔج أٍ٘ه ثٌز ٓ٠لذٍىُ ،أٔ ُٙوجٔٛث إرث
عشق ف ُٙ١ثٌؾش٠ف صشوٚ ،ٖٛإرث عشق ف ُٙ١ثٌنؼ١ف ألجِٛث ػٍ ٗ١ثٌقذٚ ،أ ُ٠هللا ٌ ٛأْ فجهّز دٕش دمحم عشلش ٌمطؼش ٠ذ٘ج
(. )35
"
ٚثٌظٍُ ِضؼذد ثألؽىجي ،فّٕٗ ثٌؾشن دجهلل عذقجٔٗ دجٔقشثف ثٌفىش ٚثٌؼم١ذر  ِٕٗٚ،ثٌظٍُ ٌٍٕفظ دجسصىجح ثٌزٔٛح  ِٕٗٚ،ظٍُ
ثٌٕجط دأوً ِجي ثألؽ١شأٚثٌقجفخ ،أ ٚثإلعجءر إٌ ٝثٌٕجط ِجد٠ج ً أِٚؼٕ٠ٛج ً ؛فٙزث ٚػذ هللا عذقجٔٗ ٚصؼجٌ ٝثٌظجٌُ ف ٗ١دجٌمقجؿ
ِٕٗ.
فؼٓ أٔظ سم ٟهللا ػٕٗ لجي :لجي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :ثٌظٍُ عالعز :فظٍُ ال ٠ضشوٗ هللاٚ ،ظٍُ ٠غفشٚ ،ظٍُ ال ٠غفش ،فأِج ثٌظٍُ
ثٌز ٞال ٠غفش فجٌؾشن ال ٠غفشٖ هللاٚ ،أِج ثٌظٍُ ثٌز٠ ٞغفش فظٍُ ثٌؼذذ فّ١ج دٚ ٕٗ١د ٓ١سدٗٚ ،أِج ثٌز ٞال ٠ضشن فمـ هللا دؼنُٙ
()36
ِٓ دؼل "
ٚلجي ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ٌ« :ضؤدّْ ثٌقمٛق إٌ ٝأٍ٘ٙج  َٛ٠ثٌم١جِز ،فض٠ ٝمجد ٌٍؾجر ثٌؾٍقجء ِٓ ،ثٌؾجر ثٌمشٔجء»

()37

ُ٠ٚقزّس ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ثلمضاج ِٓ ثٌقىُ أعٕجء ثٌغنخ فض ٝال٠ظٍُ ف ٟفىّٗ ،فجٌغنخ ّٕ٠غ ثعض١ؼجح ثٌّغجٌز لجي
()38
ملسو هيلع هللا ىلص« :ال ٠قىُ أفذ د ٓ١ثعٕ ٛ٘ٚ ٓ١غنذجْ»
ٚلذ أٌقك ثٌفمٙجء ثٌغنخ دّؾّٛػز ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌضّ٠ ٟىٓ أْ صقٛي د ْٚف ُٙثٌمجمٌٍ ٟمن١ز ِغً ثٌؾٛع ٚثألٌُ ٚثٌؾذغ
ثٌّفشه ٚثٌفشؿ ثٌضثةذ ِٚذثفؼز ثألخذغِٚ، ٓ١ضؼٍك ثٌمٍخ دؾٟء دؼ١ذ ػٓ ثٌمنّ١ز .
ٚصٛػذ دٛث ٍد ف ٟؽٌّٓ ُّٕٙ
أ ِّج ػٓ ِٛمٛع التطفٍف تالوٍزاى ٚثٌظٍُ ثٌقجفً د ٓ١ثٌذجةغ ٚثٌؾجس ٞفمذ ٔ ٝٙهللا عذقجٔٗ ػٕٗ ّ
٠خجٌف ثألِش ،فمجي صؼجٌٌٍّ ًٌ ٠ٚ " ٝطففٚ، )39( "ٓ١لذ ٔضٌش ٘زٖ ثٌغٛسر أٚي لذ َٚثٌٕذ ٟفٍ ٝهللا ػٍ ٗ١إٌ ٝثٌّذٕ٠ز ،فىجْ
أٍ٘ٙج إرث ثدضجػٛث و١الً أٚ ٚصٔج ثعضٛفٛث ٚأفشهٛثٚ،إرث دجػٛث و١الً أٚ ٚصٔج ً ٔمقٛث ( )40فٕضٌش «ٌٍّ ًٌ ٠ٚطفف»ٓ١
ٚثٌؼذي ف ٟثٌذ١غ ٚثٌؾشثء ُ٠طّتٓ ؽّ١غ أفشثد ثٌّؾضّغ إٌ ٝف ّقز ر ِّز ثٌذجةغ ٚر ِّز ثٌّؾضشٞ
وّج أْ ِٓ أؽً هٌع االحتكاس ٚغالء ثألعؼجسلجي ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ «ِٓ ثفضىش ف ٛٙخجهب"(ٚ )41ثٌخجهٝء ٘ ٛثٌؼجفٟ
ثٌّشصىخ ٌٍزٔخٚ ،ثالفضىجس٘ٛثإلِغجن ػٓ ثٌذ١غ فض٠ ٝغٍ ٛثٌغّٓ ٠ٚضنجػف ثٌشدـٚ ،لذ لجي ثٌؼٍّجء دضقش ُ٠ثالفضىجس فٟ
(. )42
ألٛثس ثٌٕجط ٚ،ثٌقىّز ف ٟصقش ُ٠ثالفضىجس دفغ ثٌنشس ػٓ ػجِز ثٌٕجط وّج أؽّغ ثٌؼٍّجء
ٚف ّفض سعٛي هللا ػٍ ٝتشجٍع الزساعح ٌضقق ً١ثألِٓ ثٌغزثةٚ ٟثالوضفجء ثٌزثصٌٍّ ٟؾضّغ فمجي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلصِ« :ج ِٓ ِؤِٓ
٠غشط غشعج أ٠ ٚضسع صسػج فضأوً ِٕٗ دّ١ٙز أ ٚعذغ أ ٚه١ش إال وجْ ٌٗ فذلز"(ٚ )43ف ٟسٚث٠ز «ِٚج أوٍش ثٌؼجف١ز ِٕٙج
ف ٌٗ ٟٙفذلز» ٚثٌؼجف١ز ٘ ٟثٌطٛ١س ثٌطجٌذز ألسصثلٙج.
وّج أٔٗ ؽؾغ ػٍ ٝثٌؼًّ تالتجاسج ؛ٌضأِ ٓ١ثٌذنجةغ ثٌالصِز ٌٍٕجط ٚ،أٚف ٝثٌضجؽش دجٌقذق ٚثألِجٔز ٚٚ،ػذٖ دّشصذز
()44
ثٌؾٙجدر فمجي " "ثٌضجؽش ثألِ ٓ١ثٌقذٚق ثٌّغٍُِ ،غ ثٌؾٙذثء  َٛ٠ثٌم١جِز"

 35ثٌذخجس / ٞثٌقق١ـ  /ػ /4ؿ3475 /175
 36ثٌط١جٌ١غ ٟثٌذقش / ٞثٌّغٕذ  /ػ /3ؿ2223/579
ِ 37غٍُ  /ثٌقق١ـ  /ػ /4ؿ2582 / 1997
ِ 38غٍُ  /ثٌقق١ـ  /ػ /3ؿ1717 / 1342
ِ 39غٍُ  /ثٌقق١ـ  /ػ /3ؿ1717 / 1342
 40ثٌفشثء ِ /ؼجٔ ٟثٌمشآْ  /ػ /3ؿ245
ِ 41غٍُ /ثٌقق١ـ  /ػ/3ؿ1884 /1227
 42ػذذ ثٌشفّٓ ثٌمقطجٔ ٟثٌقضذٍ / ٟثإلفىجَ ؽشؿ أفٛي ثألفىجَ  /ػ/3ؿ124

 43ثد ٟدثٚد ثٌط١جٌ١غ / ٟثٌّغٕذ  /ػ/3ؿ1605 /327
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ٚوجْ ِٓ ِ١ضر ثألٔقجس ثٌؼًّ ف ٟثٌضسثػز١ِٚ،ضر ثٌّٙجؽش ٓ٠ثٌؼًّ دجٌضؾجسر ؛ٌ١ضىجًِ ثٌؼّالْ ف ٟصأِ ٓ١ثفض١جؽجس ثٌٕجط
دؾىً ال٠ذػ ٛإٌ ٝثٌمٍك ٚثٌش٠ذزٚ.لذ لجَ ثٌشعٛي ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ دضؾؾ١غ ثأل٠ذ ٞثٌؼجٍِز ٚثٌقشف١ز ،فمذ ٚمغ ثدٕٗ
ثدشث٘١ٌ ُ١شمغ ِٓ صٚؽز ثٌقذثد ٚوجٔش ِٕٙز ثٌقذثدر ِٓ ثٌّ ٓٙثٌّٕ١ٙز ف ٟثٌّؾضّغ ثٌّ ّى، ٟفمذ ٚسد ِٓ فذ٠ظ أٔظ أْ
ْٓ(٠ؼٕ ٝثٌقذثد)
عٍَّ َُ دخً ػٍ ٝأد ٟع١ف ثٌمَ١
فٍَّ ٝهللاُ َػٍَ َْ َٚ ِٗ ١
سعٛي هللا َ
ِ
ٚوجْ ِظتْشث ً إلدشث٘ ُ١أ ٞوجٔش صٚؽضٗ ِشمؼز ٌٗ (٘ٚ ، )45زث ٠غضذػ ٟثؽضّجػج ً ٚؽٍٛعج ً ِغ ثٌقذثد صؾؾ١ؼج ً ٌٗ.
ٚوجْ ؽّ١غ ثٌققجدز ٌعولىى وٌكسثىى ألٔفغ، ُٙفٙج٘ ٟػجةؾز أَ ثٌّؤِٕ -ٓ١سم ٟهللا ػٕٙج  -صقف فجٌ ُٙفضمٛي :وجْ
(.)46
أفقجح سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػّجي أٔفغٚ ،ُٙوجْ ٠ى ٌُٙ ْٛأسٚثؿ ،فم ٌٛ«:ٌُٙ ً١ثغضغٍضُ" أٌ ٞقنٛس ثٌؾّؼز
ٚلذ ث٘ضُ ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ تالثشوج الحٍىاًٍح فمجي ٚأخز ٠قف«: ُٙثٌفخش ٚثٌخ١الء فْ ٟثٌفَذَّثدِ َٓ٠أً٘ ثٌٛدش،
ٚثٌغىٕ١ز ف ٟأً٘ ثٌغُٕ»
ٚثٌفذّثد ٓ٠لجي أد ٛػذ١ذ ثٌفذثد :ْٚثٌّىغش ِٓ ْٚثإلدً  ُ٘ٚففجر أً٘ خ١الء(ٚ .)47أً٘ ثٌٛدشُ٘ أً٘ ثٌخٚ ُ١ثٌذٛثد ٞألُٔٙ
()48
٠ضخزٚ ِٓ ْٚدش ثإلدً ثٌخُ١
ٚفغ ّ ُٙػٍ ٝسػ ٟثإلدً ٚثٌغُٕ ف١ظ لجيِ« :ج دؼظ هللا ٔذ١ج ً إال سػ ٝثٌغُٕ» ،فمجي أفقجدٗٚ :أٔش؟ فمجئ« :ؼُ ،وٕش أسػج٘ج
()49
ػٍ ٝلشثس٠و ألً٘ ِىز »
ٚثٌم١شثه ؽضء ِٓ أؽضثء ثٌذٕ٠جس ٔ ٛ٘ٚقف ػؾشٖ

()50

٘ٚىزث ٠ى ْٛسعٛي هللا فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُّ لذ ث٘ضُ دجاللضقجد ٚصقم١ك ثألِٓ ثٌغزثة ِٓ ٟخالي ثٌضسثػز ٚثال٘ضّجَ دجٌغشٚر
ثٌقٛ١ثٔ١ز ٚثٌضؾجسر ثٌقجدلز ثٌخجٌ١ز ِٓ ثٌغؼ ٚثالفضىجس
ٌٚضقم١ك ثألِٓ ٚثالعضمشثس ف ٟثٌّؾضّغ الدذّ ِٓ ثالصؾجٖ إٌ ٝثٌٍذٕز ثألعجع١ز ٌذٕجء ثٌّؾضّغ  ٟ٘ٚثألسشجٌ ،ضى ْٛل٠ٛز لجدسر
ػٍِٛ ٝثؽٙز ثٌضقذ٠جس ثٌخجسؽ١ز ٚثٌذثخٍ١ز الدذ ٌٙج ِٓ أْ صىِ ْٛغضمشر ػجهف١ج ً ِٚجد٠جً ،فجصؾٗ ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ إٌٝ
ثٌشؽً
ُ٠قفضٖ ػٍ ٝإوشثَ ثٌّشأر ٚال ٠ضطجٚي ػٍٙ١ج ف١ظٍّٙج دً ٠قغٓ إٌٙ١ج ِضخزث ً ِٓ ٔفغٗ لذٚسر ،ف١مٛي ":خ١شوُ خ١شوُ ألٍ٘ٗ،
ٚأٔج خ١شوُ ألٍ٘٠ٚ )51("ٟمٛي أ٠نج َ "خ١جسوُ خ١جسوُ ٌٕغجةٕ٠ٚ )52("ُٙضمً ػٍ ٗ١ثٌقالر ِٓ ٚفّ١ز ثٌشؽً خ١شثً دضٚؽضٗ
إٌٚ ٝفّ١ز ثٌشؽً خ١شث ُ دذٕجصٗ ف١مٛي  ِٓ ":وجْ ٌٗ عالط دٕجس ،أ ٚعالط أخٛثس ،ثصم ٝهللا ٚألجَ ػٍ ،ٓٙ١وجْ ِؼ ٟف ٟثٌؾٕز
()53
٘ىزث " ٚأؽجس دأفجدؼٗ ثألسدغ .
عتً ِج فك ثٌٌٛذ ػٍ ٝأدٗ١؟
٘ٚج٘ ٛػّش دٓ ثٌخطجح سم ٟهللا ػٕٗ ثٌز ٞصشد ٝفِ ٟذسعز ثٌشعٛي ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ُ :
لجي :أْ ٕ٠ضم ٟأِٗ ٠ٚقغٓ ثعّٗ ٠ٚؼٍّّٗ ثٌمشآْ .

ٌ 44ذخجس/ ٞثٌقق١ـ  /ػ/3ؿ2262 /88
 45ثٌذخجس / ٞثثٌقق١ـ /ػ /2ؿ1303 /83
 46ثٌذخجس / ٞثٌقق١ـ /ػ/3ؿ2071 /57
 47ثٌٙش / ٞٚثٌغش٠ذ ٓ١ف ٟثٌمشآْ ٚثٌقذ٠ظ  /ػ/5ؿ1421
 48ثٌضد١ذ / ٞصجػ ثٌؼشٚط  /ػ /14ؿ329
 49ػذذ ثٌشفّٓ ثٌمقطجٔ ٟثٌقضذٍ / ٟثإلفىجَ ؽشؿ أفٛي ثألفىجَ  /ػ/3ؿ124
 50دمحم دٓ ِىشَ ٌ/غجْ ثٌؼشح/ػ/ 7ؿ 375
 51ثدٓ ِجؽز /ثٌغٕٓ /ػ /3ؿ1978 /148
 52دمحم دٓ ِىشَ ٌ/غجْ ثٌؼشح/ػ/ 7ؿ 375
 53ثفّذدٓ فٕذً  /ثٌّغٕذ /ػ / 20ؿ12594 / 48
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٘ٚزث ثالٔضمجء ٌٍضٚؽز ٠ؾًّ ثٌقفجس ثٌخٍم١ز ٚثٌّؼٕ٠ٛز٠ٚ ،ضفك ِغ لٛي ثٌٕذ ٟملسو هيلع هللا ىلص " :صُٕىـ ثٌّشأر ألسدغٌّ :جٌٙجٌٚ ،قغذٙج،
()54
ٌٚؾّجٌٙجٌٚ ،ذٕٙ٠ج ،فجظفش دزثس ثٌذ ٓ٠صشدش ٠ذثن "
٠ٚضؾٗ سعٛي هللا ػٍ ٗ١ثٌق الر ٚثٌغالَ إٌ ٝصسع ثألًِ ػٕذ سثػ ٟثألعشٖ ٠ٚؼذٖ دجألؽش ثٌؼظ َٛ٠ ُ١ثٌم١جِز ػٍ ٝفؼٍٗ ف١مٛي
ِ " :ج أهؼّش ٔفغه ،فٌ ٛٙه فذلزِٚ ،ج أهؼّش ٌٚذن ،فٌ ٛٙه فذلزِٚ ،ج أهؼّش صٚؽضه  ،فٌ ٛٙه فذلزِٚ ،ج أهؼّش
()55
خجدِه ،فٌ ٛٙه فذلز "
ٚفزّس ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ِٓ إّ٘جي ثألعشر ٚصن١١غ ثألِجٔز فمجي " وفٌٍّ ٝشء ِٓ ثإلعُ أْ ُ٠نّ١غ ِٓ ٠مٛس "

()56

ّ
دقك ثٌٛثٌذ ،ٓ٠فؼٓ ػذذ هللا دٓ ِغؼٛد سم ٟهللا ػٕٗ:
ٚفِ ٟؾجي دٕجء ثألعشر ثٌؾٍّ١ز ثٌغؼ١ذر ثٌّضشثفز الدذ ِٓ ثٌضزو١ش
عأٌش سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٍش٠ :ج سعٛي هللا ،أ ٞثٌؼًّ أفنً؟ لجي« :ثٌقالر ػٍ١ِ ٝمجصٙج» ،لٍش :عُ أٞ؟ لجي« :عُ
()57
دش ثٌٛثٌذ ،»ٓ٠لٍش :عُ أٞ؟ لجي« :ثٌؾٙجد ف ٟعذ ً١هللا»
٠ ٌُٚىضف ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ دشػج٠ز ثألعشر دً ّ ٚؽٗ دجإلفغجْ إٌ ٝر ٞٚثٌمشد، ٝفؼٓ أٔظ دٓ ِجٌه أْ ثٌشعٛي  -ملسو هيلع هللا ىلص
()58
 لجي ِٓ" :أفخ أْ ٠ذغو ٌٗ ف ٟسصلٕٗ٠ٚ ،غأ ٌٗ ف ٟأعشٖ ،فٍ١قً سفّٗ "ٚفِ ٟؾضّغ ِؼشك ٌىجفز ثألػّجي ثٌخط١شر ٚثٌقشٚح الدذ ِٓ ٚؽٛد ثأل٠ضجَ ٚر ٞٚثٌقجؽجس ثٌخجفز فضٛؽٗ ثٌشعٛي ػٍٗ١
ثٌقالر ٚثٌغالَ إٌ ٝثٌققجدز دنشٚسر سعاٌح األٌتام وروي الحاجاخ الخاصح سػج٠ز ِجد٠ز ِٚؼٕ٠ٛز فمجي :
«ِٓ ِغـ ػٍ ٝسأط ٠ض ُ١ال ٠ش٠ذ دٗ إال هللا ػض ٚؽً وجْ ٌٗ دىً ؽؼشر ِشس ػٍٙ١ج ٠ذٖ فغٕجس ِٓٚ ،أفغٓ إٌ٠ ٝض ،ُ١أٚ
()59
٠ضّ١ز وٕش أٔج  ٛ٘ٚوٙجصٚ »ٓ١مُ د ٓ١ثٌٛعطٚ ٝثٌغذجدز "
ثٌْ ٛع َ
طٚ، )60( "ٝر ّوش ثٌٕجط دنشٚسر ص٠جسدر ثٌّش٠ل
فذَؼَ ْ ِٗ ١ثٌ َّ
َ ٚلجيَ« :أََٔج َٚوَجفِ ًُ ثٌَ١ضِ ِ ُ١فِ ٟثٌ َؾَّٕ ِز َ٘ َىزَث» ََ ٚلج َي دِئ ِ ْ
غذَّجدَ ِز َُ ٚ
()61
ٚصفمذ أفٛثٌٗ فمجي  ِٓ« :ػجد ِش٠نج ً ٌُ ٠ضي ف ٟخشفز ثٌؾٕز» ،ل٠ ً١ج سعٛي هللا ِٚج خشفز ثٌؾٕز؟ لجي« :ؽٕج٘ج»
١ٌٚظ رٌه فقغخ دً ثصؾٗ إٌ ٝصسع ثألِٕز ٚثٌطّإٔٔ١ز د ٓ١أً٘ ثٌقٚ ٟثٌضلجق ،فأٚف ٝدجٌؾجس فؼٓ ثدٓ ػّش٠ ،مٛي :لجي
()62
سعٛي هللا فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُّ ِ« :ج صثي ؽذشٛ٠ ً٠ف ٟٕ١دجٌؾجس ،فض ٝظٕٕش أٔٗ عٛ١سعٗ»
()63
ٚفزّس ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ ث٠زثء ثٌؾجس ،فمجي ِٓ« :وجْ ٠ؤِٓ دجهلل ٚثٌ َٛ١ث٢خش فال ٠ؤر ٞؽجسٖ"
عُ ٠ؾذد دٕف ٟوّجي ثالّ٠جْ ػٍ٠ ِٓ ٝؤر ٞؽجسٖ "ٚهللا ال٠ؤِٓٚ ،هللا ال٠ؤِٓٚ ،هللا ال٠ؤِٓ -لجٌٙج عالط ِشثس -لجٌٛثِٚ :جرثن
()64
"ؽشُٖ "
٠جسعٛي هللا؟ لجي" :ثٌؾجس ال٠أِٓ ؽجسٖ دٛثةمٗ" لجٌٛثِٚ :جدٛثةمٗ؟ لجي:
ّ
ٚفشِٗ أؽجس ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ إٌ ٝلن١ز خط١شر  ٟ٘ٚثألِٓ ثٌغزثة ٟمّٓ ٔطجق
ٚدؼذ أْ أؽجس إٌِٛ ٝمٛع ثألرٜ
ّ
()65
ثٌؾجسع ٚثٌقٚ ٟثٌضلجق فمجي ملسو هيلع هللا ىلص «ِج ٠ؤِٓ ِٓ دجس ؽذؼجْ ٚؽجسٖ هج ٍ ٚإٌ ٝؽٕذٗ»
ِ 54غٍُ  /ثٌقق١ـ /ػ / 2ؿ1466 / 1086
 .55أفّذ دٓ فٕذً  /ثٌّغٕذ  /ػ /28ؿ/417سلُ 17180

 .56أفّذ دٓ فٕذً  /ثٌّغٕذ  /ػ /11ؿ/419سلُ 6819
 .57ثٌذخجس/ ٞثٌقق١ـ  /ػ/4ؿ  /59سلُ 3004
ِ .58غٍُ /ثٌقق١ـ  /ػ/4ؿ  /1982سلُ 2557
 59أفّذ دٓ ؽٕذً  /ثٌض٘ذ  /ؿ /21سلُ 113
 60ثٌذخجس/ ٞثٌقق١ـ ػ / /8ؿ /9سلُ 6005
ِ 61غٍُ /ثٌقق١ـ /ػ / /4ؿ /1989سلُ 2568

ِ .62غٍُ /ثٌقق١ـ  /ػ/4ؿ /2025سلُ 2625
 .63ثٌذخجس/ ٞثٌقق١ـ  /ػ/7ؿ  /26سلُ 5185
64أفّذ دٓ فٕذً ِ /غٕذ أفّذ  /ػ / 14ؿ/153سلُ 8432
65ثدٓ ثد ٟؽ١ذز  /ثٌّقٕف ف ٟثألفجد٠ظ ٚثألعجس  /ػ /6ؿ/164سلُ 30359
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ٚفل ػٍ ٝإكشام الضٍف ٚلذ س ٜٚثٌذخجس ٞلٌٗٛ
عُ صٕجٚي ثٌفتز ثألٚعغ ِٓ ر ٞٚثٌؾجس ٚأً٘ ثٌقٚ ٟأٚف ٝدجألفقجح
َّ
فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُّ «ِٓ وجْ ٠ؤِٓ دجهلل ٚثٌ َٛ١ث٢خش فال ٠ؤر ؽجسٖ ِٓٚ ،وجْ ٠ؤِٓ دجهلل ٚثٌ َٛ١ث٢خش فٍ١ىشَ م١فٗ»...
()66

مَ ١فٗ ،ؽجةضَ صُُٗ ٍ١ٌٚ ٌَ ٛ٠ز ،
ُؤِٓ دجهلل ٚثٌَٛ١
ٚف ٟسٚث٠ز أخش ٜلجي فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١ع ٍُّ  ْٓ َِ " :وجْ ِ ٠
ُىشَ َ
ث٢خش فَ ٍِْ ١
ِ
(()68( )67
 ٞػٕذٖ فضُ٠ ٝقْ ِش َؽ ْٗ "
ٚثٌن١جفزُ عالعزُ أ٠جَ ِٚ ،ج دؼذ رٌه ف ٛٙفذلزٌٚ ،ال ِ َ٠ق ًُّ ٌٗ أْ َ٠غْ َِ ٛ
ٚوجْ دٚس ثٌغٕز ثٌٕذ٠ٛز ٚثمقج ً ف ٟتحمٍك الوعاًً األخاللٍح الساهٍح ألدٕجء ثٌّؾضّغ دجالٌضضثَ دجألخالق ثٌمشآٔ١ز وّج ثٌضضَ
دٙج ثٌٕذ ٟػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ومذٚر ٌٍٕجط ،فمذ عتٍش ػجةؾز سم ٟهللا ػٕٙج ػٓ خٍك سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فمجٌش" :
()70
وجْ خٍمٗ ثٌمشآْ " (ٚ )69وجْ ثٌشعٛي ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ٠مٛي «إْ خ١جسوُ أفجعٕىُ أخاللج»
()71
ٚػٕٗ ملسو هيلع هللا ىلص لجي« :إّٔج دؼغش ألصُّ ِىجسَ ثألخالق»
ثٌّٕٛسر ثصؾٗ ثٌ ٝتٌاء أول هؤسسح دٌٌٍح ثمافٍح علوٍح وهً الوسجذ
ِٕٚز ٚفٛي ثٌٕذ ٟػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ إٌ ٝثٌّذٕ٠ز
ّ
فمذ أسعً إٌِ ٝأل دٕ ٟثٌٕؾجس لجةالً ٠" :ج دٕ ٟثٌٕؾجس عجِٕ ٟٔٛدقجةطىُ ٘زث؟" لجٌٛث :ال ٚهللا ال ٔطٍخ عّٕٗ إال ِٓ هللا،
فجؽضشن ثٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ِغ ثٌققجدز ف ٟإلجِز ثٌّغؾذ ٠ ُ٘ٚشصؾضِ ْٚؼٗ «ثٌٍ ُٙال خ١ش إال خ١ش ث٢خشٖ فجغفش ٌألٔقجس
()72
ٚثٌّٙجؽشٖ»
فىجْ ثٌّغ ؾذ ٘ ٛأٚي ِؤعغز إعالِ١ز صؾّغ ثٌّغٍّ١ٌ ٓ١ظ ف ٟفجالس ثٌقالر فقغخٚ ،إّٔج صؾضّغ ف ٗ١فٍمجس ثٌمشآْ
ٚثٌزوش ٚفٍمجس ثٌؼٍُ ٚثٌفمٗٚ ،أ٠نج ً ِؾٍغج ػجِج ً
ٚفٍمجس ٌضذٚثي ثألفذثط ثٌطجسةز ٚثٌؾؤ ْٚثٌّؾضّؼ١ز ثٌؼج ِّز ٚثٌّخجهش ثٌّق١طز دجٌّؾضّغِ ٛ٘ٚ ،ؤعغز أسوجْ فشح صُؼمذ
ف ٗ١ثٌشث٠جس ٠ٚضُ ِٕٗ صغ١١ش ثٌؾٛ١ػ ٚإسعجي ثٌشعجةً ،فجٌّغؾذ ف ٟػٙذ ثٌٕذٛر  ٛ٘:د١ش ٌٍقالر  ٛ٘ٚ،ؽجِؼز صؼٍ١ّ١ز
صشد٠ٛز ٛ٘ٚ ،دثس سػج٠ز وّج ِ٘ٛمش ٌٛصثسص ٟثٌذفجع ٚثٌخجسؽ١ز .
ٚأعّٙش ثٌغّٕز ثٌٕذ٠ٛز ف ٟدٕجء لٛر ٌٍذٌٚز دٙذف ثٌّقجفظز ػٍ ٝسالهح أفشاد الوجتوع هي أي تهذٌذ خاسجً ِٓ خالي دٕجء
لٛر ِغٍ ّقز لجدسر ػٍ ٝسدع ثٌؼذٚثْ ثٌخجسؽٟ
ف١ذ ّٓ١ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ فنً ثٌؾٙجد ف ٟعذ ً١هللا ٚػظ ُ١أؽشٖ ،فمجي« :صىفً هللا ٌّٓ خشػ ِٓ د١ضٗ ،ال ٠خشؽٗ إال
ؽٙجد ف ٟعذ ً١هللاٚ ،صقذ٠ك وٍّجصٗ ،أْ ٠ذخٍٗ ثٌؾٕز ،أ٠ ٚشدٖ إٌِ ٝغىٕٗ ثٌز ٞخشػ ِِٕٗ ،غ ِج ٔجي ِٓ أؽش ،أ ٚغّٕ١ز»
()73

ٚلجي أ٠نج ً "ِ :غً ثٌّؾج٘ذ ف ٟعذ ً١هللا ،وّغً ثٌقجةُ ،ثٌمجةُ ،ثٌذثةُ ،ثٌز ٞال ٠فضش ِٓ ف١جَٚ ،ال فالر فض٠ ٝشؽغ"

()74

ٚلجي « :وً وٍُ ٠ىٍّٗ ثٌّغٍُ ف ٟعذ ً١هللا٠ ،ى َٛ٠ ْٛثٌم١جِز و١ٙتضٙج ،إر هؼٕش ،صفؾش دِج ،ثٌٍ ٌْٛ ْٛثٌذَٚ ،ثٌؼشف ػشف
ثٌّغه»(ٚ )75ثٌىٍُ ٘ ٛثٌؾشؿ ٚثٌؼشف ٘ ٛثٌشثةقز ثٌط١ذز ٚ،وجْ ثٌشعٛي ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ٠ذثفغ دٕفغٗ ػٓ أِٓ
ثٌّغٍّٚ ٓ١وجْ لجةذث ؽؾجػج ف ٟوً غضٚثصٗ  ،فٙزث ػٍ ٟدٓ أد ٟهجٌخ ٠قذعٕج ػٓ ؽؾجػز ثٌٕذ ٟػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ ف١مٛي :
" وٕج إرث فّ ٟثٌذأطٌٚ ،م ٟثٌم َٛثٌم َٛثصمٕ١ج دشعٛي هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فّج ٠ىِٕ ْٛج أفذ ألشح إٌ ٝثٌؼذ.)76( " ِٕٗ ٚ
66ثٌذخجس/ ٞثٌقق١ـ  /ػ/8ؿ  /7سلُ 6018
ف ٌٗ ف ٟثٌ َٛ١ثألٚي دّج ثصَّغغ ٌٗ ِٓ دش ٚإٌطجف ُ٠ٚمذَ ٌٗ ف ٟثٌ َٛ١ثٌغجٔٚ ٟثٌغجٌظ ِج وجْ دقنشصٗٚ ،ال ٠ض٠ذُ ػٍ ٝػجدصِٗٚ ،ج وجْ دؼذ ثٌغالط ف ٛٙفذلز ِٚؼشٚف إْ ؽجء فؼًٚ ،إْ ؽجء
 67لجي ثٌخطجد٠: ٟش٠ذ أٔٗ ٠ضىٍَّ ُ
صشنٚ.لٚ" :ٌٗٛال ٠قً ٌٗ أْ ٠غ ٞٛػٕذٖ فض٠ ٝقشؽٗ" ٠ش٠ذ أٔٗ ال ٠قً ٌٍن١ف أْ ُ٠م ُ١ػٕذٖ دؼذ ثٌغالط ِٓ غ١ش ثعضذػجء ِٕٗ فض٠ ٝن١ك فذسٖ ف١ذطً أؽشٖٚ .أفً ثٌقشػ :ثٌن١ك.
68ثد ٛدثٚد /ثٌغٕٓ  /ػ /5ؿ 575
69ثفّذ دٓ فٕذً /ثٌّغٕذ /ه ثٌشعجٌز  /ػ /42ؿ / 138/سلُ 25302
70ثٌذخجس/ ٞثٌقق١ـ  /ػ/ 8ؿ  /13سلُ 6035
 71ثدٓ فؾش  /فضـ ثٌذجس / ٞػ /6ؿ575
 .72ثٌذخجس / ٞثٌقق١ـ  /ػ/1ؿ/93سلُ 428
 73ثٌذخجس / ٞثٌقق١ـ  /ػ /1ؿ36 /16
ِ 74جٌه دٓ أٔظ /ثٌّٛهأ  /ػ / /1ؿ /350سلُ 905
 75ثٌذخجس / ٞثٌقق١ـ  /ػ /1ؿ237 /59
 76ثٌغٛ١ه /ٟثٌؾجِغ ثٌىذ١ش  /ػ/17ؿ169

Sayfa | 43

www.munzurkongresi.org

ISBN: 978-625-7341-11-0

TAM METİN KİTABI

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Munzur Zirvesi

وّج وجْ ثٌٕذ ٟملسو هيلع هللا ىلص ٠شعً ثٌؼ٠ٚ ْٛ١غضطٍغ فجي ثألػذثء٠ٚ ،غضىؾف أِشُ٘ ِقجٚالً سدّ دأع ُٙلذً ٚف ٌُٙٛإٌ ٝثٌّذٕ٠ز
()77
ثٌّٕٛسر
ّ
ٚلذ دخً ثٌشعٛي ػٍ ٗ١ثٌقالر  ٚثٌغالَ فِ ٟؼج٘ذثس خجسؽ١ز  ،فمذ ػج٘ذ دٕ ٟمّشر ِٓ لذجةً ثٌؼشح ٚأػطجُ٘ ثألِجْ
ػٍ ٝأِٛثٌٚ ُٙأٔفغٚ ،ُٙأْ ٌ ُٙثٌٕقش ػٍ ِٓ ٝسثِِ،ُٙمجدً ٔقشصٗ إرث ِجهٍخ ِٕ ، ُٙوّج ػج٘ذ ثٌٛٙ١د ػٍ ٝفغٓ ثٌؾٛثس
ثٌقشر ِمجدً ثٌّؾجسوز ف ٟثٌذفجع ػٓ ثٌّذٕ٠ز  ،وّج وٍّف ثٌّٙجؽش ٓ٠دفذثء
ف ٟثٌّذٕ٠ز ٚأػطجُ٘ فك ثٌّٛثهٕز ٚثٌضؾجسر
ّ
()78
ػجٔ ُٙ١دجٌّؼشٚف ٚثٌمغو ٚوزٌه وً لذٍ١ز ِٓ لذجةً ثٌّذٕ٠ز ٚ،وً رٌه ِٛعك ف ٟدعضٛس عّ ٟح(فق١فز ثٌّذٕ٠ز )
ثٌٕض١ؾز Sonuç :
٘ ِٓٚزث ثٌذقظ ٔؾذ أْ سعٛي هللا فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُّ لذ أسعِٕٙ ٝجؽج ً ٔذ٠ٛج ً فش٠ذث ً ف ٟثٌضجس٠خ العضمشثس ثأل ِّز ثإلعالِ١ز
ٔٚؾش ثألِٓ ف ٟسدٛػٙج
()79
فؼٓ ثدٓ ػذجط سم ٟهللا ػّٕٙج لجي« :عجفش سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص دِ ٓ١ىز ٚثٌّذٕ٠ز إِٓج ال ٠خجف إال هللا٠ ،قٍ ٟسوؼض»ٓ١
ثٌّٕٛسر إٌ ٝوجفز أسؽجء ثألسك ٠ؼٍٓ ِ١الد صجس٠خٍ ؽذٍ ٠ذ ٌٍذؾش٠ز دقفع ثألِٓ دىً
٘ٚىزث ثٔطٍك ثٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ ثٌّذٕ٠ز
ّ
أؽىجٌٗ ٚأٔٛثػٗ وّج ٠قفع فمٛق ثإلٔغجْ
عُ أػٍٓ ثٌّ١غجق ثٌؼجٌٌّ ٟقمٛق ثإلٔغجْ ف ٟخطذز ثٌٛدثع دجٌضغج ٞٚد ٓ١ثٌذؾش دغل ثٌٕظش ػٓ ثٌٍٚ ْٛثٌؼشق ٚثٌؾٕظ فمجي
ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ:
" ٠ج أٙ٠ج ثٌٕجط ،إْ سدىُ ٚثفذٚ ،إْ أدجوُ ٚثفذ ،أال ال فنً ٌؼشد ٟػٍ ٝػؾّٚ ،ٟال ٌؼؾّ ٟػٍ ٝػشدٚ ،ٟال ألفّش ػٍٝ
أعٛدٚ ،ال أعٛد ػٍ ٝأفّش ،إال دجٌضم ،ٜٛإْ أوشِىُ ػٕذ هللا أصمجوُ ،أال ً٘ دٍغش؟ " ،لجٌٛث :دٍ٠ ٝج سعٛي هللا ،لجي " :فٍ١ذٍغ
()80
ثٌؾج٘ذ ثٌغجةخ "
عُ صجدغ ػٍ ٗ١ثٌقالر ٚثٌغالَ فمجَ دضقش ُ٠ثٌذِجء ٚثألِٛثي ٚثألػشثك د ٓ١ثٌّغٍّ ٓ١فمذ لجي « :فئْ دِجءوُٚ ،أِٛثٌىُ،
ٚأػشثمىُ ،دٕ١ىُ فشثَ ،وقشِز ِٛ٠ىُ ٘زث ،ف ٟؽٙشوُ ٘زث ،ف ٟدٍذوُ ٘زث١ٌ ،ذٍغ ثٌؾج٘ذ ثٌغجةخ ،فئْ ثٌؾج٘ذ ػغ ٝأْ ٠ذٍغ
ِٓ ٘ ٛأٚػ.... )81(»ِٕٗ ٌٗ ٝ
ٚآخش دػٛثٔج أْ ثٌقّذ هلل سح ثٌؼجٌّٓ١

 77ثٌؾٕم١طٟ

/ثؽشؿ صثد ثٌّغضمٕغ  /ػ / 5ؿ137

78ع١ذ عجدك  /ثفمٗ ثٌغٕز  /ػ / 2ؿ 705
 79ثٌؾجفؼ/ ٟثٌّغٕذ /ؿ156
 80ف١ٙخ ػذذ ثٌؾذجس  /ثٌؾجِغ ثٌقق١ـ ٌٍغٕٓ ٚثٌّغجٔ١ذ  /ػ293 /21
 81ثٌذخجس/ ٞثٌقق١ـ  /ػ/ 1ؿ  /24سلُ 67
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DĠN VE ĠNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ: ĠNGĠLTERE ÖRNEĞĠ
Seda Öz
Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü
Mustafa CELAYĠR
Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü
ÖZET
Doğumdan ölüme her türlü ritüelimiz din veya inancımız doğrultusunda gerçekleĢmektedir.
Ġnsanların inançları kendilerinden önceki yaĢamı Ģekillendirdiği gibi, kendi yaĢantılarını ve
sonraki yaĢamları da Ģekillendirecektir. Çok farklı inanç sistemleri olması nedeni ile sabit bir
ritüel, yaĢam tarzı, ibadet ve gelenek yoktur. Bir toplumda tabu, yasak veya günah olarak
nitelendirilen bir olgu baĢka bir toplumda rutin hayatın bir parçası olarak karĢımıza
çıkabilmektedir. Bir toplumda kutsal olarak nitelendirilen bir olgu baĢka bir toplumda sıradan
olarak nitelendirilebilmektedir. Kimi bireyler o toplumdaki baskın dine mensup olup dini
vecibelerini özgür bir biçimde yerine getirip inançlarını özgür bir biçimde yaĢarken kimi
bireyler azınlıkta kalıp içinde bulundukları baskın inanç dıĢında bir inanç sistemine bağlılık
göstermekte ve bir takım sınırlamalarla karĢı karĢıya kalmaktadır. Ġnsanlık tarihi ile eĢzamanlı
ortaya çıktığı düĢünülen din ve inanç, çağlar boyunca insanlığın yaĢamını ĢekillendirmiĢ, kimi
zaman tarihin özgürlüğü akıĢına yön vermiĢ, kimi zaman savaĢlara kaynaklık etmiĢ, kimi
zamansa insan hakları, temel hak ve hürriyetler bağlamında hukukun kapsamına girmiĢtir.
Din ve vicdan, bireyin vicdani bir kanaate sahip olması ve bu kanaatin dıĢa vurulması ile
ilgilidir. Peki, Ġngiltere‟de bu durum nasıldır? Ġngiltere‟de yaĢayan insanlar dini ritüellerini
veya inançlarının gereklerini hangi inanca mensup olmalarından bağımsız bir biçimde
özgürce yerine getirebilmekte midir? Demokrasinin olmazsa olmazlarından din ve inanç
özgürlüğünün yaĢam alanlarında gerektiği kadar yer bulması için çeĢitli sözleĢmeler (Avrupa
Ġnsan Hakları SözleĢmesi, BirleĢmiĢ Milletler Evrensel Ġnsan Hakları Beyannamesi, BirleĢmiĢ
Milletler Din ya da Ġnanca Dayalı her türlü HoĢgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması
Bildirgesi vb.) imzalanmıĢ olmasına rağmen tam manası ile bir din ve inanç özgürlüğü iklimi
yaratılması mümkün olamamıĢtır. Bunun nedenlerine bakılacak olursa; sözleĢmelerde çeĢitli
sınırlılıklar olması, bir takım inançsal ritüellerin baĢka bir inancın özgürlük alanına girmesi,
bazı inançların somut olarak varlığının kanıtlanamaması gibi durumlar karĢımıza çıkmaktadır.
Bunların yanı sıra, bireyler bu özgürlüğü kendi çıkarları veya menfaatleri doğrultusunda
eğriltmeye meyilli olmuĢ, bunun sonucunda da özgürlüklere bazı sınırlamalar getirme ihtiyacı
doğmuĢtur. Bu çalıĢma, insan hakları temelinde, Ġngiltere‟de din ve inanç özgürlüğü üzerine
bir incelemedir. ÇalıĢmanın amacı din ve inanç özgürlüğü kavramlarını açıklamak, bu
kavramların bir hak olarak hayatımızdaki yerini vurgulamak, Ġngiltere‟de din ve inanç
özgürlüğü hakkında bilgi vermek ve örnek olaylarla konuyu incelemektir.
Anahtar Kelimeler : Din, inanç, vicdan, özgürlük, Ġngiltere.
GĠRĠġ
Doğumdan

ölüme her

türlü

ritüelimiz

din veya inancımız

doğrultusunda

gerçekleĢmektedir. Ġnsanların inançları kendilerinden önceki yaĢamı Ģekillendirdiği gibi,
kendi yaĢantılarını ve sonraki yaĢamları da Ģekillendirecektir. Çok farklı inanç sistemleri
olması nedeni ile sabit bir ritüel, yaĢam tarzı, ibadet ve gelenek yoktur. Bir toplumda tabu,
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yasak veya günah olarak nitelendirilen bir olgu baĢka bir toplumda rutin hayatın bir parçası
olarak karĢımıza çıkabilmektedir. Bir toplumda kutsal olarak nitelendirilen bir olgu baĢka bir
toplumda sıradan olarak nitelendirilebilmektedir. Kimi bireyler o toplumdaki baskın dine
mensup olup dini vecibelerini özgür bir biçimde yerine getirip inançlarını özgür bir biçimde
yaĢarken kimi bireyler azınlıkta kalıp içinde bulundukları baskın inanç dıĢında bir inanç
sistemine bağlılık göstermekte ve bir takım sınırlamalarla karĢı karĢıya kalmaktadır.
Ġnsanlık tarihi ile eĢzamanlı ortaya çıktığı düĢünülen din ve inanç, çağlar boyunca
insanlığın yaĢamını ĢekillendirmiĢ, kimi zaman tarihin akıĢına yön vermiĢ, kimi zaman
savaĢlara kaynaklık etmiĢ, kimi zamansa insan hakları, temel hak ve hürriyetler bağlamında
hukukun kapsamına girmiĢtir. Bireylere, düĢüncelerini rahatça açıklama, yayma ve bu
düĢüncelerine uygun olarak yaĢama hakkının; insan haklarının, demokrasinin ve laikliğin
gereği olarak ciddi bir engelle karĢılaĢmadan tanınması, bu durumun bireylere bir lütuf veya
ihsan olarak değil, hak olarak verilmesi gerekmektedir.1
Din ve vicdan özgürlüğü, bireyin vicdani bir kanaate sahip olması ve bu kanaatin dıĢa
vurulması ile ilgilidir.2Peki, Ġngiltere‟de bu durum nasıldır? Ġngiltere‟de yaĢayan insanlar dini
ritüellerini veya inançlarının gereklerini hangi inanca mensup olmalarından bağımsız bir
biçimde özgürce yerine getirebilmekte midir?
Bu çalıĢma, insan hakları temelinde, Ġngiltere‟de din ve inanç özgürlüğü üzerine bir
incelemedir. ÇalıĢmanın amacı din ve inanç özgürlüğü kavramlarını açıklamak, bu
kavramların bir hak olarak hayatımızdaki yerini vurgulamak, Ġngiltere‟de din ve inanç
özgürlüğü hakkında bilgi vermek ve örnek olaylarla konuyu incelemektir.
Birinci bölümde “din”, “inanç” ve “din ve inanç özgürlüğü” kavramlarının tanımlarına
yer verilecek, “din ve inanç özgürlüğü” kavramı ayrıntılandırılacaktır. Ġkinci bölümde tarihsel
olarak din ve inanç özgürlüğü konusu ele alınacak, Ġngiltere‟de din ve inanç grupları hakkında
bilgiler verilecek, din eğitiminin ayrıntıları ele alınacak, Müslümanların ülkedeki konumu ve
yaĢamlarına değinilecektir. Üçüncü bölümde ise Ġngiltere‟de din ve inanç özgürlüğünün
kapsamı ve sınırları açıklanacak, örnek kararlar çalıĢmaya ıĢık tutacaktır.

1

Burhan KUZU, Demokratik Hukuk Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti Türkiye Gönü ü TeĢekkü er
Vakf Sekizinci ĠstiĢare Top ant s Ġstanbu 2000 s.110.
2
Fatma BENLĠ DüĢünce Vicdan ve Din Hürriyetinin ĠH S Bağ am nda Değer endiri mesi” Birikimler
I Ġstanbu 2003. s.59.
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1. TANIMLAR VE HÜKÜMLER
1.1. Din ve Vicdan Hürriyeti
Din ve vicdan özgürlüğü insan hakları kavramı içinde önemli bir yer
tutmaktadır.3 Ġnsan hakları; ırk, renk, dil, din, cinsiyet; ekonomik, sosyal, siyasal statü ve saire
hiçbir ayrım yapılmaksızın sadece insan olmaları dolayısıyla tüm insanların sahip oldukları,
insan onurunu korumayı ve insanın maddi ve manevi geliĢimini amaçlayan vazgeçilemez ve
devredilemez “ideal haklar listesi”dir.4 Ulusal anayasalarda ve uluslararası insan hakları
belgelerinde korunduğu Ģekliyle din ve vicdan özgürlüğünün iki boyutu vardır. Bu özgürlük
öncelikle kiĢilerin dini ve vicdani kanaatlere serbestçe sahip olmalarını, bir dini ya da inancı
kabul veya reddetme konusunda baskı altında tutulmamalarını ve inançlarını açıklamaya
zorlanmamalarını gerektirmektedir. Bu yönüyle din ve vicdan özgürlüğü daha ziyade
bireylerin iç dünyalarına iliĢkin olup, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı dönemlerde
dahi dokunulamayacak mutlak bir koruma sağlamaktadır. Diğer yandan din özgürlüğü
insanlara toplu ya da bireysel ibadetler, dini semboller ve törenler yoluyla dinlerini veya
inançlarını açıklama, açığa vurma hakkını da vermektedir. Bu hak esas itibariyle baĢkalarının
haklarını korumak maksadıyla sınırlanabilmektedir. Din özgürlüğünün kapsamıyla ilgili
tartıĢmalar daha çok dinin açığa vurulmasıyla ilgili alanda yoğunlaĢmaktadır.5
Din ve vicdan özgürlüğü hakkı, 17. yüzyılın sonlarından itibaren Batı‟da siyasi alanda
ön plana geçmeye baĢlamıĢtır. Ardından 1781 tarihli Avusturya Tolerans Emirnamesi, ilk
Alman Anayasalarından 1818 tarihli Baden ve Bavyera Anayasaları “vicdan özgürlüğünden”
bahsetmiĢtir. “Din özgürlüğü” ise Avrupa‟ya 14.08.1830 tarihli Fransız ġartı ile girmiĢtir.
Fransa Katolik Kilisesi‟nin ortadan kalkmasıyla din özgürlüğü devletin anayasal politikası
haline gelmiĢtir. Ardından 17.02.1831 tarihli Belçika Anayasası din özgürlüğünü tanımıĢtır.
“Din özgürlüğü” terim olarak ise ilk kez 04.11.1848 tarihli Fransa Anayasasında yer almıĢtır. 6
Bu geliĢmeler neticesinde dünyada bir kamuoyu oluĢmaya baĢlamıĢ ve bu kamuoyu ilk kez
1941 yılında dönemin ABD baĢkanı Franklin Roosevelt‟in “Dört Özgürlük Demeci”nde yankı
bulmuĢtur.7 Demeçte insanlığın sahip olduğu dört temel özgürlük üstüne kurulacak bir dünya
3

Mustafa ERDOĞAN, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Kitabevi, Ankara, 2007. s.43.

4

Ender Ethem ATAY, Demokrasi ve İnsan Hakları, Tubitay Yayınları, Ankara, 2003. s.10.

5

Zühtü ARSLAN, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara, 2005.

s.3; Şennur AĞIRBAŞLI, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Din ve Vicdan Özgürlüğü”, Türkiye
Barolar Birliği Dergisi, Sayı:101, Yıl:2012. ss.84-89.
6

Walter HAMEL, Din ve Vicdan Hürriyeti, Çeviren: Servet Armağan, 2. Baskı, Yeni Asya Yayınevi, İstanbul,
1981, ss.36-40.
7
ATAY, s.82
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düzeninin gerekliliği dile getirilmiĢtir. Bu özgürlükler söz ve ifade özgürlüğü, vicdan
özgürlüğü, yoksulluktan kurtulma özgürlüğü, korkudan kurtulma özgürlüğüdür.8
Zaman içerisinde din ve vicdan özgürlüğü ikili ve çok taraflı uluslararası veya bölgesel
birçok antlaĢmalarla düzenlenmiĢtir. 1948 yılında BirleĢmiĢ Milletler tarafından kabul edilen
Ġnsan Hakları Beyannamesi‟nde (ĠHEB m.18), 1966 yılında kabul edilen BirleĢmiĢ Milletler
Siyasi ve Medeni Haklar SözleĢmesi‟nde (BM Medeni ve Siyasi Hakla SözleĢmesi m.18),
1981 yılında kabul edilen BirleĢmiĢ Milletler Din ve Ġnanca Dayalı Her Türlüğü
HoĢgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tavsiye Edilmesine Dair Bildiri‟de, 1981 yılında kabul
edilen Afrika Ġnsan Hakları ġartı‟nda, 1989 yılında kabul edilen BM Çocuk Haklarına Dair
SözleĢmesi‟nde (BM Çocuk Haklarına Dair SözleĢme m. 14), 1975 yılında imzalanan
Helsinki Nihai Senedi‟nde, 1990‟da imzalanan Paris ġartı‟nda din ve vicdan özgürlüğü
düzenlenmektedir. Öte yandan diğer antlaĢmalardan farklı olarak uluslar üstü bir niteliğe,
denetim ve yaptırım mekanizmasına sahip Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi de din ve vicdan
özgürlüğü açısından önemli bir yer tutmaktadır.

1.2. Din Kavramı
Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğünde9 “din” kavramı üç farklı tanımla yer almaktadır:
1. Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeĢitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı
sistemleĢtiren toplumsal bir kurum, diyanet
2. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan,
sağlayan düzen
3. Ġnanılıp çok bağlanılan düĢünce, inanç veya ülkü, kült
Cambridge Dictionary‟de10 ise din (religion) kavramının tanımı Ģöyledir:
Bir tanrıya ya da tanrılara olan inanç ya da bir tanrı ya da tanrılara olan özel bir inanç
sistemidir.
1.3. Vicdan Kavramı
Arapça dil kökenine ait olan vicdan kelimesi kelime manası olarak nefsin içsel gücünü
ve yetisini ifade etmekte, duyusal, içgüdüsel, duygusal ve zihinsel pek çok durumu

8

Andrew CLAPHAN, İnsan Hakları, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2010. s.52.
https://sozluk.gov.tr/din (Erişim Tar:21.03.2020).
10
https://dictionary.cambridge.org/religion (EriĢim Tar:21.03.2020).
9
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anlatmaktadır.11 Bunun yanı sıra Türk Dil Kurumuna göre vicdan kavramı; kiĢiyi kendi
davranıĢları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kiĢinin kendi ahlaki değerleri üzerine
dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç olarak tanımlanmaktadır. 12
Cambridge Dictionary‟de13 ise vicdan( conscience) kelimesi ise Ģu Ģekilde
tanımlanmaktadır.
Bildiğiniz ve doğru olduğunu düĢündüğünüz Ģeyleri yapmanız, yanlıĢ olduğunu
düĢündüğünüz Ģeyleri yapmaktan kaçınmanız ve yanlıĢ olan Ģeyleri yaptığınızda kendinizi
suçlu hissetmenize neden olan his.
1.4. Uluslar arası SözleĢmeler Kapsamında Din ve Ġnanç Özgürlüğü
DüĢünce, vicdan ve din hürriyeti; belli bir dinin veya felsefi inancın telkin ve
propagandasını yapma, dine veya felsefi inanca inanma, gereklerini açık bir biçimde yerine
getirme ve nihayet bu dinin esaslarını öğretme ve eğitme serbestliği anlamına gelmektedir. 14
Ġnsan hakları açısından çok hassas bir niteliğe sahip olan bu kavramların tanımlanması ve
korunabilmesi amacıyla tarihsel süreç içerisinde din, vicdan ve düĢünce özgürlüğü konusunda
çeĢitli ulusal veya uluslararası sözleĢmeler imzalanmıĢtır. Bahsi geçen sözleĢmelerden
demokratik hukuk devletlerinin yararlandığı iç hukuk sistemlerinde bu çizilen çerçeve
içerisinde kalmaya çalıĢtıkları görülmektedir. Nitekim Ġngiltere de bu devletler arasında yer
almakta, Ġngiltere‟deki bireyler de bu sözleĢmelerde yer alan haklardan yararlanmaktadır. Din,
inanç ve vicdan özgürlüğü gibi kavramları tanımlayamaya çalıĢan bu sözleĢmelerin bir kısmı
Ģu Ģekilde sıralanabilir:
- BirleĢmiĢ Milletler Evrensel Ġnsan Hakları Beyannamesi
- KiĢisel ve Siyasal Haklar Uluslararası SözleĢmesi
- Medeni ve Siyasi Haklara ĠliĢkin Milletlerarası AntlaĢma
- BirleĢmiĢ Milletler Din ya da Ġnanca Dayalı her türlü HoĢgörüsüzlük ve Ayrımcılığın
Kaldırılması Bildirgesi
- Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı Ġnsani Boyut Konferansı Kopenhag
Toplantısı Belgesi
- Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi
- Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi
11

bdu vahit ĠM MOĞLU Vicdan Kavram n n Psiko-Sosya Tah i i” Akademik İncelemeler Dergisi C:
5 , s: 1, 2010.
12
https://sozluk.gov.tr/din (EriĢim Tar:02.06.2020).
13
https://dictionary.cambridge.org/religion (EriĢim Tar:02.06.2020).
14
BENLĠ s.59.
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Bu sözleĢmeler uluslar arası hukuka ıĢık tutabilmek adına bu kavramları aĢağıda ki Ģekilde
ifade etmiĢ ve insan haklarının uluslar arası boyutta korunabilmesi için bir çerçeve
çizmiĢlerdir.
Din ve inanç özgürlüğü kavramı 1948 tarihli Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟ndeki
18. Maddesinde Ģu Ģekilde kaleme alınmıĢtır. “Herkesin düĢünce, vicdan ve din özgürlüğüne
hakkı vardır; bu hak din ya da inanç değiĢtirme; dinini ya da inancını tek baĢına ya da topluca,
açık ya da özel olarak öğretim, uygulama, tapınma ve anma bağlamında açığa vurma
özgürlüğünü içerir.” Bu sözleĢme uluslar arası hukukun kurucu unsuru niteliğinde
görülmektedir. Çünkü bu sözleĢme üzerinden bütün sözleĢmeler ĢekillenmiĢtir. Ancak bu
belgenin yanı sıra evrensel olmayıp bölgesel nitelik taĢıyan çeĢitli belgelerde de bu kavram
kendisine yer bulmuĢtur. Buna örnek olarak Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları ġartı ve
Amerikan Ġnsan Hakları SözleĢmesi verilebilmektedir. Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları
ġartının 8. maddesinde, “vicdan özgürlüğünün, dinin serbestçe ilanını ve icrasının güvence
altına alındığı ve kimsenin, hukuk ve düzen uyarınca, bu özgürlüklerin kullanılmasını
kısıtlayan tedbirlere maruz bırakılamayacağı” ifadeleri bulunmaktadır. Amerikan Ġnsan
Hakları SözleĢmesi‟nin 12. maddesi ise din özgürlüğü ile ilgili “kendi baĢına veya
baĢkalarıyla birlikte, kamusal alanda veya özel olarak, kiĢinin dinini veya inançlarını açıklama
ve değiĢtirme özgürlüğü, kiĢinin dinini veya inançlarını ilan etme ve yayma özgürlüğü”
ifadelerine yer verilmiĢtir.
Zaman içerisinde, yaĢanan geliĢmeler doğrultusunda Ġnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi‟ndeki 18. madde, evrensel insani ihtiyaçları tam olarak karĢılamada eksik
bulunmuĢ, 1966 tarihli Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası SözleĢmesi‟nin 18. maddesinde
ayrıntılandırılmıĢ ve daha kapsamlı bir özellik kazanmıĢtır:
1. Herkes düĢünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kendi tercihiyle
bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğü ile tek baĢına veya baĢkalarıyla
birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, dinini veya inancını ibadet, uygulama,
öğretim Ģeklinde açığa vurma özgürlüğünü de içerir.
2. Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini kabul etme veya inanca sahip olma
özgürlüğünü zayıflatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz.
3. Bir kimsenin dinini veya inancını açığa vurma özgürlüğü ancak kamu güvenliği,
kamu düzeni, sağlık veya ahlak veya baĢkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla,
hukuken öngörülen ve demokratik bir toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulabilir.
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4. Bu SözleĢmeye taraf devletler, anne-babalar ile mümkünse vasilerin kendi
inançlarına uygun biçimde çocuklarına din ve ahlak eğitimi verilmesini isteme özgürlüğüne
saygı göstermeyi taahhüt ederler.
Bu sözleĢmelerden en fazla öne çıkanlarından biri hiç Ģüphesiz Avrupa Ġnsan Hakları
SözleĢmesi‟dir. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nin 9. maddesinde belirtilen unsurlar
“düĢünce, vicdan ve din özgürlüğüdür ve kapsamı Ģöyledir:
1. Herkes düĢünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç
değiĢtirme özgürlüğü ile tek baĢına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim,
uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.
2.

Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve demokratik

bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da
baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi tutulabilir.
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟ne bakıldığında dini veya inançsal unsurların yer
aldığı tek madde 9. madde değildir. 9. maddenin yanı sıra din ile ilgili baĢka maddeler de
göze çarpmaktadır:
- 14. madde“SözleĢme haklarından yararlanılmasında din veya inanç temeline dayalı
ayrımcılık”:
Bu sözleĢmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din,
siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet,
doğum veya herhangi baĢka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.
- 1 numaralı protokolün 2. maddesi “Dini kanaatler ve eğitim”:
Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında
yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi
dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.
9. maddenin yorumlanmasında ortaya çıkan özel yönler15:
- Zorunlu askerlik hizmeti ve dini inanç
- “Kilise vergisi” ödeme koĢulu
- Kıyafet kuralları
- Mahkûmlar ve dini inanç
15

Jim MURDOCH, DüĢünce Vicdan ve Din özgür üğü”
vrupa Ġnsan Hak ar Söz eĢmesi’nin 9.
Maddesinin Uygu anmas na Dair K avuz Kitap İnsan Hakları El Kitapları Say :9 vrupa Konseyi
Ġnsan Hak ar ve Hukuk ĠĢ eri Gene Müdür üğü Haziran 2007 s.4.
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- Din değiĢtirme
- Bir dini cemaat mensupları arasındaki iç uyuĢmazlıklara müdahale
- Devlet tescili Ģartı
- Ġbadet yerleri üzerindeki kontroller
Yukarıda belirtilen sözleĢmeler içerisinde bireylerin bir takım dini ve inançsal hakları
vardır. Örneğin, din ve inanç özgürlüğü kapsamında bireylerin istedikleri din ve inancı
benimseme, dini bir inanca sahip olmama ve dinlere karĢı ilgisiz olmayı ve aynı Ģekilde dinin
gereklerini yerine getirip getirmeme hakları vardır16. Bir kiĢinin korkutma ya da zorlama
olmadan ve diğer kiĢinin düĢünce özgürlüğüne saygılı davranarak, kendi dinî inancını baĢka
bir kiĢiye tebliğ ve telkinde bulunması da din ve vicdan özgürlüğünün kapsamındadır17. Dinin
gerekleri, bireysel ve toplu ibadetler ile dini ayinlerden oluĢur ve din-vicdan özgürlüğünün
inananlara sağladığı koruma, ibadet ve ayinlerini kamu önünde yapılabilmelerini de kapsar18.
Bütün bu tanımlamalar ve düzenlemelere rağmen Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi vermiĢ
olduğu kararlarda din ve inanç kavramlarının tanımı noktasında net bir tavır ortaya koymamıĢ
dinin tanımını yapmayı kendi görev alanı içerisinde görmemiĢtir19.
Özgürlüklerin yanı sıra bir takım sınırlılıklar söz konusu olduğu görülmektedir.
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nin 9. maddesinin 2. fıkrasında hangi durumlarda din ve
vicdan özgürlüğüne sınırlama getirilebileceği ve sınırlamanın sadece yasayla yapılabileceği
belirtilmiĢtir. Kamu güvenliği ve düzeninin, genel sağlığın veya ahlakın ya da baĢkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, demokratik bir toplumun gereklerine aykırı
olmayacak tedbirlerle özgürlüğe sınırlama getirilebilir. Bu Ģartların her biri mutlak olup,
sınırlama Ģartlarından birinin bulunmaması halinde yapılan müdahale sözleĢmeye aykırılık
teĢkil eder20.
Devletler, din ve vicdan hürriyetini sınırlayan tasarruflarının 9. maddenin 2. fıkrasında
belirtilen meĢru amaçlardan birisini elde etmek için gerçekleĢtirildiğini ispatlamakla
yükümlüdür. Bundan dolayı, din ve vicdan özgürlüğü ancak bu özgürlüğü güvence altına alan
madde metninde belirtilen sınırlı sayıdaki meĢru amaca dayalı olarak sınırlanabilir. Ek olarak,
din ve vicdan özgürlüğü ancak “kamu güvenliğinin, kamu düzenin, genel sağlığın veya
ahlakın, ya da baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda

16

Mustafa ERDOĞ N Anayasa ve Özgürlük Yetkin Yay n ar
nkara 2002 s.140.
AĞIRBAŞLI, s. 91.
18
Akif Emre ÖKTEM, Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü, Liberte Yayınları, Ankara, 2002, s.334.
19
Eda Demirsoy ġIKOĞLU
vrupa Ġnsan Hak ar Mahkemesi Karar ar na Göre Dinse Ritüe Ve
Uygu ama ar n S n r and r mas ” ERÜHFD, C. XIII, S. 2, 2018 s.452
20
ĞIRB ġLI s. 95.
17
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zorunlu olması” halinde sınırlandırılabilir ve devletler bir özgürlüğün sınırlanması sonucunu
doğuran tasarrufun her hangi bir amaç nedeniyle meĢru olduğunu ileri süremezler21.
SözleĢmede yer alan bu sınırlama sebeplerle ilgili en önemli sorun, değinilen kavramların
soyut nitelikli kavramlar olması dolayısıyla içeriklerinin tespitindeki zorluktan dolayı istisna
olmaktan çıkarılarak kural Ģekline getirilebilme tehlikesidir. SözleĢmeye göre üye devletlerin
bu sınırlama sebeplerinin içeriklerinin belirlenmesinde belli bir takdir yetkisine sahip
olmalarına karĢın bu yetki, tüm sınırlama gerekçeleri için aynı esneklikte değildir ve bunun
yanı sıra her somut olaya göre ayrı denetleme yapılmalıdır22.
Sınırlama sebepleri 4 ana baĢlıkta toparlanmıĢtır23:
1. Kamu Güvenliğinin Korunması: Devletin devlet olarak korunması, ayakta
tutulması, iç ve dıĢ saldırılara karĢı korunması kamu güvenliğinin korunması anlamına
gelmektedir. Eğer kamu güvenliği nedeniyle temel hak ve özgürlüklere bir sınırlama
getirilecekse bu sınırlama devlet tüzel kiĢiliğini korumak için yapılmalıdır. Temel hak ve
özgürlüklerle kamu güvenliği arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı ise zor bir konudur, kamu
güvenliğine aĢırı önem vermek temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırabilecek, aksi
durumda ise kamu güvenliği kavramını önemsizleĢtirip reddetme durumu oluĢacaktır.24
2. Kamu Düzeninin Korunması: Anayasa Mahkemesi kamu düzenini, “toplumun
huzur ve sükûnunun sağlanmasını, devletin ve devlet teĢkilatının muhafazasını hedef tutan her
Ģeyi ifade ettiği, bir baĢka deyimle cemiyetin her sahadaki düzeninin temelini teĢkil eden
bütün kurallar” olarak tanımlamaktadır. Kamu güvenliğinin iç ve dıĢ güvenliği kapsaması
yanında kamu düzeni kavramı, iç güvenliği (kolluk faaliyetlerini)kapsar ve halkın günlük
yaĢantısının, güvenlik, sağlık ve huzur içinde devamı için alınan tüm önlemleri ifade eder25.
3. BaĢkalarının Hak ve Özgürlüklerinin Korunması: BaĢkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması amacıyla, insan haklarının sınırlandırılmasındaki ana fikrin altında,
hiç kimsenin kendi hakkını kullanırken, baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin ihlal
edilmemesini sağlama düĢüncesi yer almaktadır26.

21

Ġbrahim Ö. K BOĞLU, Özgürlükler Hukuku Yetkin Yay n ar
nkara 1993 s.188.
Yükse METĠN Gamze SL N
vrupa Ġnsan Hak ar Söz eĢmesi’nde Dernek Özgür üğü”
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBFD, C. XII, S. 3, 2007, s. 280.
23
ġIKOĞLU s.461-463.
24
Bü ent T NÖR Siyasi Düşünce Hürriyeti ve 1961 Türk Anayasası 1. Bask Öncü Kitabevi Ġstanbu
1969, s.146. ; Oktay UYGUN, 1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi Kazanc
Hukuk Yay n ar Ġstanbu 1992 s.125. ; Tayfun KGÜNER Mi i Güven ik Kavram Üzerine Baz
DüĢünce er (Ġngi izce Maka e-nin Özeti)” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi.S. 1-3, 1985, s. 15.
22

25

KGÜNER s. 14-15.
Nihal JAYAWICKRAMA, TheJudicial Application of Human RightsLaw, Cambridge UniverstyPress, 2002, s.
200’den aktaran Ha i K L B LIK İnsan Hakları Hukuku Gözden Geçiri miĢ ve GeniĢ eti miĢ 3. Bask Seçkin
26
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4. Genel Sağlığın ve Ahlakın Korunması: Kamu düzeninin korunması ile genel ahlakın
korunması arasında çok yakın bir iliĢki olsa da genel ahlak kavramı kamu düzeni
kavramından bir yönüyle ayrılmaktadır: kamu düzeninin toplumun maddi dayanaklarının
korunması anlamına gelirken genel ahlakın toplumun etik, manevi dayanağının korunması
anlamına gelmesi noktası. Emniyet güçlerinin genel amacını oluĢturan kamu düzeni
kavramının bir unsuru olan genel sağlık, toplumun bir bütün olarak bulaĢıcı ve yaygın
hastalıklardan uzak tutulması, toplumda bu gibi hastalık tehlikelerinin olmamasıdır27.
Bunun yanı sıra BirleĢmiĢ Milletler Din veya Ġnanca Dayanan Her Türlü
HoĢgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildirinin (25 Kasım 1981) inanç,
düĢünce veya özgürlüğünün içeriği baĢlıklı 6. Maddesi ile de nelerin din özgürlüğünün
kapsamına girdiği sıralanmaktadır:
DüĢünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü bu Bildiri‟nin birinci maddesine uygun
olarak ve birinci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde, baĢka özgürlüklerin
yanında, aĢağıdaki özgürlükleri de içerir:
- Bir din veya inanç ile bağlantılı olarak, ibadet etme veya toplanma ve bu amaç için
gerekli yerleri kurma ve kullanma;
- Gerekli vakıf veya insancıl amaçlı kurumlar kurma ve bunları iĢletme;
- Bir dinin veya inancın törenlerine veya geleneklerine iliĢkin gerekli araçları ve
materyalleri yeterli ölçüde yapma, alma ve kullanma;
- Bu alanla ilgili yayımları yazma, yayınlama ve dağıtma;
- Bir din veya inancın öğretimini, bu amaçlar için uygun yerlerde yapma;
- Bireylerden ve kurumlardan gönüllü mali yardım vermelerini isteme ve alma;
- Bir dinin veya inancın gerekleri ve standartları bakımından uygun olan liderleri
yetiĢtirme, atama, seçme ve yerini alacak olanı belirleme;
- Bir kimsenin dininin veya inancının kurallarına uygun olarak dinlenme günlerine ve
bayram tatillerine ve törenlerine uygun davranma;
- Ulusal ve uluslararası düzeyde, din ve inanç konularında bireyler ve topluluklarla
iletiĢim kurma ve sürdürme.
6. maddenin 3. fıkrası içeriği de göstermektedir ki bireylerin inançları doğrultusunda
çeĢitli mekânları kullanma, sivil toplum kuruluĢları kurma ve örgütlenme, çeĢitli dini
malzemeler üretip kullanma, dini yayım yapma, dini eğitimler verme, bağıĢ toplama gibi bir
takım özgürlükler mevcuttur.
Yay nc k
27

nkara 2013 s. 173.

T NÖR s. 143. ; UYGUN s.131. ; K L B LIK s. 170-171.
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Dokunulmaz bir hak olan din ve vicdan özgürlüğü, öncelikle kiĢinin vicdanına,
manevi iç dünyasına (forum internum)iliĢkin olup, herhangi bir sınırlandırmaya konu olamaz.
Yani kiĢilerin manevi iç dünyasına devletlerin bir müdahalesi söz konusu olamaz. Bu
durumda kiĢi inançları nedeni ile zorlanamaz, kendisine zora dayanan ve serbest iradesini
etkileyen herhangi bir yolla veya dayatma ile bir inancı kabul etmesi veya mevcut inancını
terk etmeye zorlanması söz konusu olamaz.28 Bunun yanı sıra, forum externum adı verilen
kiĢinin ibadet etme, öğretme, kabul edilen uygulamaları ve dini ritüelleri yerine getirme
Ģekillerinde dinin veya inancın açık bir Ģekilde yansıtılmasını sağlayan özgürlüğün dıĢsal
boyutu ise kesin değildir ve orantılılık çerçevesinde sınırlandırılabilir.29 Din ve vicdan
özgürlüğü, dokunulmaz ve kiĢiye bağlı bir haktır. DüĢünce hürriyeti, aynı zamanda düĢünceyi
ifade etme özgürlüğünü beraberinde getirdiğinden, bir bireye “düĢünebilirsin ama özgürce
ifade edemezsin” gibi bir söylemde bulunulamıyorsa, din ve vicdan özgürlüğü de, inanma ve
inandığını, kamu düzenine aykırı olmamak kaydıyla uygulama hakkını da beraberinde getirir.
Ġnanca müdahale edilmesine fiilen imkân bulunmamaktadır çünkü inanç insanın içindedir. Bu
durumda inandığı gibi yaĢama yani ibadet özgürlüğünün din ve vicdan hürriyetinin
kapsamında olduğuna Ģüphe olmamalıdır30.
Peki din veya inanç özgürlüğüne ulaĢmak için neye ihtiyaç vardır? Din inancı
özgürlüğünü kullanmak için, insan hakları belgelerinde izin verilen sınırlamalara tabi olarak,
aĢağıdaki faaliyetleri yürütme özgürlüğünün genel olarak gerekli olduğu düĢünülmektedir31:
- KiĢinin dinini değiĢtirmek, dinini bırakmak ya da ateist görüĢlere sahip olmak ya da
benimsemek,
- KiĢinin inançlarını ifade etmek ve baĢkalarının inançlarını tehdit edici olmayan bir
Ģekilde eleĢtirmek,
- Bir din veya inançla bağlantılı olarak ibadet etmek veya bir araya gelmek ve bu
amaçlar için yer kurmak ve bakımını yapmak,
- Uygun yardım veya insani yardım kurumlarını kurmak ve sürdürmek,
- Bir dinin veya inancın ayinleri veya gelenekleri ile ilgili gerekli makale ve
malzemeleri yeterli ölçüde elde etmek, elde etmek ve kullanmak,
- Bu alanlardaki ilgili yayınları yazmak, yayınlamak ve yaymak,
- Bir dini veya inancı öğretmek,
- Bireylerden ve kurumlardan gönüllü mali ve diğer katkıları talep etmek ve almak,
28
29

ĞIRB ġLI s.89

Osman DOĞRU ti a N LB NT İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi – Açıklama ve Önem-li Kararlar, 2. Cilt,
Lega Yay nc k Ġstanbu 2013 s. 121-122.
30

BENLĠ ss. 64-65.
UN Declaration on theElimination of Discriminationbased on Religion, Article 6.

31
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- Herhangi bir din veya inancın gereklilik ve standartlarının gerektirdiği uygun
liderleri peĢ peĢe eğitmek, atamak, seçmek veya atamak,
-Dinlenme günlerini gözlemlemek ve kiĢinin dini veya inancının ilkeleri
doğrultusunda tatil ve törenleri kutlamak,
-Ulusal ve uluslararası düzeyde din ve inanç konularında bireyler ve topluluklarla
iletiĢim kurmak ve sürdürmek.

1.5. Din ve Vicdan Hürriyetinin Kapsamı
9. madde metninde “DüĢünce, vicdan ve din” ibarelerinin kullanılması potansiyel
olarak geniĢ bir kapsama sahip olduğu fikrini uyandırmakta ise de, uygulamada AĠHM daha
daraltıcı bir yorumu benimsemektedir. Mahkeme Campbell ve Cosans/BirleĢik Krallık
davasında32, 9. madde korumasına giren Ģahsi inançlara iliĢkin kriterleri; “temel sorunlar
üzerinde tutarlı bir yaklaĢımın olması, ikna edicilik, ciddiyet, bağlılık ve önem seviyesine
sahip olması ve insan onuruna saygıyla bağdaĢır nitelikte olması” Ģeklinde belirlemiĢtir.33
Din ve vicdan özgürlüğünün kapsamında inancın açığa vurumu hakkı da önemlidir.
M.9/1‟in lafzından kaynaklanan bu hak “tek baĢına veya topluca” açığa vurulabileceğini
belirtmektedir. Bu doğrultuda sözleĢme organlarının, bu konu hakkındaki görüĢünü ortaya
koyduğu kararlardan biri, Manoussakis ve diğerleri/Yunanistan kararıdır. Davaya konu
olayda, Yunanistan iç hukukunca ibadethane amacıyla kullanılacak yerler için resmi onay
Ģartı arandığından, Yehova ġahidi baĢvurucu izin talebinde bulunmuĢ, izin talebinin
reddedilmesi ve izinsiz ibadethane açmak suçundan mahkûm edilmesi üzerine olay
Mahkeme‟nin önüne gelmiĢtir. Mahkeme, olaya iliĢkin Ģu tespitlerde bulunmuĢtur:
“Kanıtlardan ve baĢvurucular tarafından alıntılanan diğer pek çok davadan anlaĢıldığı ve
Hükümet tarafından da itiraz edilmediği üzere Devlet, Ortodoks olmayan bazı inançlara,
özellikle Yehova ġahitleri‟nin inanç uygulamalarına, sert hatta yasaklayıcı koĢullar
yüklenmesi için (iç hukuk) tarafından sunulan imkânları kullanma eğilimindedir.”. Davaya
konu olan olaya iliĢkin bu yöndeki değerlendirmelerinin ardından m. 9‟un ihlâl edildiğine
karar veren Mahkeme, devletlerin, hangi inanç sistemlerinin meĢru olduğuna ve hangilerinin
meĢru olmadığına karar vermek anlamında bir belirleyiciliğinin olamayacağını vurgulamıĢtır.
Bir baĢka deyiĢle Mahkeme‟ye göre devletlerin, inanç sistemlerinin meĢruiyetini ve bunların

32

7511/76 ve 7743/76 baĢvuru say dava ar a i gi i 23 Mart1983 tarihli karar
http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur/Pages/search.aspx#{"fulltext":["cosans"],"documentcollectionid2":["G
RANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-57454"]} (EriĢim Tar:08.06.2020).
33
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ifade Ģekillerini takdir hakkı bulunmamaktadır.34Bu bağlamda toplu halde ibadet suretiyle
inancını açığa vurma özgürlüğünün etkin bir biçimde varlığından söz edebilmek için,
ibadethanelerin dıĢarıdan gelecek rahatsız edici müdahalelere karĢı da korunması önemlidir.35
Alman hukuku, bu anlamda örnek bir düzenlemeyle, dinî cemiyetlerin ibadet ve
merasimlerini, müzik, futbol ve saire sebeplerle ortaya çıkabilecek rahatsız edici
müdahalelere karĢı korumuĢtur.36
Bütün bunlara rağmen Komisyon ve Mahkeme, bugüne dek, “din” ibaresi ile ne
kastedildiğine iliĢkin net bir açıklama yapmayı gerekli görmemiĢlerdir. Ġçtihatta, geleneksel
dinler olarak nitelendirilebilecek dinler koruma kapsamına giren inanç sistemleri olarak
itirazsız kabul edilmiĢ ve bu inançlar bünyesindeki mezhepler de aynı Ģekilde korumadan
yararlanmıĢtır. Bu inançlar açısından, baĢvurucudan herhangi bir ispat beklenmemekte, inanç
doğrudan maddenin sağladığı koruma kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca Druidizm
gibi daha eski inançlar da, tıpkı Yehova ġahitleri, Scientology, Moon Tarikatı ve Divine Light
Zentrum gibi daha yakın tarihli dini akımlar da bu koruma kapsamına sokulmuĢtur.37
“Bireysel dinler” olarak adlandırılan, kiĢinin inandığı ve fakat belirli bir inanan
sayısına ve de geçmiĢe sahip olmamakla, varlığı konusunda Ģüpheler bulunan, oluĢma
aĢamasındaki inanç sistemlerinin baĢvuruya konu olduğu durumlarda, söz konusu inancın 9.
maddede öngörülen “din ve inanç” kavramı içerisinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği
sorusunun yanıtını bulmak güçleĢmektedir. Bu tip davalarda SözleĢme organları yoğunlukla
söz konusu inancın baĢvurucu tarafından ispatlanması üzerinde durmaktadırlar38. Bir kiĢinin
inancı tarafından güdülenen tüm eylemlerin hukuksal korumadan yararlanacağı söylenemez.
AĠHS‟nin SözleĢmesi'nin 9. maddesi bir kiĢinin dinini veya inancını “ibadet, öğretme ve
uygulamalar” yoluyla ortaya koymasına olanak tanımaktadır. Bir inancı açığa vuran eylemler
arasında sadece, kiĢisel inançlarla ve dinsel itikatlarla "samimi bir biçimde" iliĢkili olan ve
yalnızca bu tür inançlardan veya itikatlardan etkilenen veya güdülenen yani inancın zorunlu
bir uygulaması niteliğindeki eylemler 9. maddenin korumasından yararlanacaktır.39

34

Manoussakis ve Diğer eri/Yunanistan Bn. 18748/91 26.09.1996.
ÖKTEM s.425.
36
HAMEL, s.72
37
MURDOCH s.3.
38
ĞIRB ġLI s.90
39
Sabahattin NAL “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü”, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 4, 2002, s.77;
35

Hande Seher DEMİR, “Vicdani Ret Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 4, Yıl:2011, s.250.
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2. ĠNGĠLTERE’DE KANUNLAR VE ĠÇTĠHATLAR ÇERÇEVESĠNDE DĠN VE
ĠNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ
2.1. Tarihsel GeliĢime Genel BakıĢ
Modern ve demokratik hayatın en önemli ve vazgeçilmez unsurları temel hak ve
hürriyetler üzerine inĢa edilmiĢtir. “Ġnsan hakları” kavramı 2. Dünya SavaĢı‟ndaki geliĢmeler
ve 20. YY‟ın ortaları itibariyle öne çıkmıĢ, evrensel değerler olarak tanımlanmıĢ ve milletlerin
geliĢmiĢlik düzeyini belirleyen öğeler arasında ön sıralara yerleĢmiĢtir.
Ġnsanın salt insan olduğu için sahip olduğu haklardan en önemlilerinden biri de
din/inanç özgürlüğünü kapsamaktadır. Nitekim yukarıda ayrıntıları ile değindiğimiz 10 Aralık
1948 tarihli Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa özelinde ise Avrupa Güvenlik ve
ĠĢbirliği TeĢkilatı, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi çeĢitli toplulukların, Avrupa Ġnsan
Hakları SözleĢmesi‟nin ve Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararlarının katkıları; din ve
inanç özgürlüğünün çerçevesinin çizilmesinde önemli rol oynamıĢtır. Avrupa Ġnsan Hakları
SözleĢmesi, insan hakları acısından uluslararası yargısal denetim mekanizması kazandırması,
bireye sağlanan güvenceyi bir yaptırıma bağlaması özellikleri ile büyük önem taĢımaktadır.40
Bu sözleĢmeler ile birlikte din ve inanç hürriyetinin tanımlanması ve toplum içerisinde farklı
inançlara sahip bireylerin haklarının korunabilmesi uluslar arası boyut kazanmıĢtır. Hiç
Ģüphesiz ki Ġngiltere‟de bu sınırlar çerçevesinde tarihsel süreç içerisinde insan haklarının
korunabilmesi adına bir takım yasal düzenlemeleri iç hukuk sistemine entegre etmiĢtir.
Ġngiltere‟ye bakıldığında, kodifiye edilmiĢ bir anayasanın bulunmadığı fakat devlettoplum iliĢkilerini bir düzene oturtmaya çalıĢan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan
tarihi anayasal metinlerin oluĢturulduğu görülmektedir41.
“How Britain led the world in developing freedom of religion”a göre, dini özgürlüğün
mirasını takip etmek bizi 800 yıldan uzun bir süre öncesine, Ġngiltere Kralı John ile baronları
arasında 1215'te imzalanan Magna Carta‟ya geri götürmektedir ve Ġngiltere‟de geliĢen yedi
temel din özgürlüğü bulunmaktadır:42
- Kutsal yazıları halka açık biçimde okuma özgürlüğü
- Kutsal yazıları devlet müdahalesi olmadan yorumlama özgürlüğü
40

ġeref GÖZÜBÜYÜK Feyyaz GÖLCÜKLÜ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turan
Kitapevi Ġstanbul, 2019, s.11.
41
Hüdai ġENC N Baz vrupa Ü ke erinde Din ve Dev et Ġ iĢki” TBMM Araştırma Merkezi Kas m
2011, s.40.
42
How Britain led the world in developing freedom of religion. Isaac Publishing. 2019.
barnabasfund.org.
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- Ġbadet özgürlüğü
- Dininizi veya inancınızı seçme/değiĢtirme özgürlüğü
- Vaaz verme ve baĢkalarını inançlarınızın gerçeği konusunda ikna etmeye çalıĢma
özgürlüğü
- Ġbadet yerleri kurma özgürlüğü
- Bir kamu sektörü iĢi yürütmek, parlamentoya seçilmek, öğretim ve hukuk gibi
mesleklerde çalıĢmak ya da üniversitede okumak için belirli bir dünya görüĢünü ya da bir dizi
inancı doğrulamak zorunda olmama özgürlüğü.
Ġngiltere‟ de din ve devlet iliĢkilerinin sıkı bir Ģekilde iç içe olduğu görülmekte
nitekim tarihsel geçmiĢe bakıldığında 1689 tarihli Haklar Bildirgesi ve 1701 tarihli Kraliyet
Veraset Kanunu, bir Katolik‟in kral veya kraliçe olmasını yasaklamıĢ çünkü kral ve kraliçe
kilisenin yüce yöneticisi olarak görülmüĢtür.43Günümüz Ġngiltere‟sinde kilise görevlileri kral
ya da kraliçe tarafından atanmakta, devletin resmi kilisesinin üniversitelerde profesörlük
kadroları bulunmakta ve Lordlar kamerasında piskoposlara 26 sandalye ayrıldığı
görülmektedir. Bunun yanı sıra kral ya da kraliçenin tahta çıkma seremonisinde tacın
baĢpiskopos tarafından giydirilmesi ve kraliçenin kilisenin baĢı sayılması din ve devlet
iliĢkisinin boyutunu göstermektedir44.
Bu hususta Ġngiliz hukuk sisteminde süreç içersinde din ve inanç özgürlüğünün
korunabilmesi ve toplumda yaĢayan bireylere yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi
adına bir takım yasal düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Özellikle ayrıntılarına aĢağıda
değineceğimiz Ġnsan Hakları Yasası (Human Rights Act), ile mevcut yasalar Avrupa
SözleĢmesi ile uyumlu hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra EĢitlik Kanunu 2003 ve
2010 (The Equality Act of 2010), Ġbadet Yerlerinin Kayda Alınması Kanunu (Places of
Worship Registration Act 1855) gibi yasalar ile din ve inanç özgürlüğüne yönelik ayrımcılığın
ortadan kaldırılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu yasal düzenlemelerin yanı sıra din ve inanç
kavramlarının bazı mahkeme kararları ile de tanımlanmasının yapıldığı görülmektedir.
Bu genel değerlendirmeler ıĢığında açıkça görülmektedir ki uluslar arası belgeler ile
birlikte BirleĢik Krallıkta olduğu gibi kıta Avrupa‟sında da, din ve inanç özgürlüğü temel
insan haklarından biri olarak kabul edilmiĢtir. Çoğu din, uygulamalarında kolektif bir boyutu
içeriyor olsa da, yirmi birinci yüzyılın baĢından beri din özgürlüğü bireysel bir hak olarak
43
44

ġENC N s.40.
ġENC N s.41.
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görülmeye baĢlanmıĢtır.45 Özellikle yukarıda değindiğimiz 1948 tarihli Ġnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi ile insan hakları önemli ölçüde iyileĢtirilmeye çalıĢılmıĢ özellikle din ve
inanç özgürlüğü de dâhil olmak üzere insan hakları alanında ulusal ve uluslar arası mevzuatlar
takip edilmeye çalıĢılmıĢtır. Fakat 21. yüzyılın baĢlarına gelindiğinde dünya 11 Eylül 2001'de
terör saldırısı ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. 11 Eylül 2001 olayları, bir olayın toplumdaki farklı
din veya inanca sahip azınlıklara karĢı önyargıyı nasıl tetikleyebileceğini göstermiĢtir. Teröre
karĢı yürütülen eylemler, azınlıkların insan haklarını zayıflatmıĢ ve bu topluluklarda
ayrımcılığa neden olmuĢtur.46Ayrıca, dini ayrımcılığın olumsuz etkileri sadece mağdurlar
tarafından değil, toplumdaki herkes tarafından da hissedilmiĢtir. Terörle mücadele için tek
yolun, din özgürlüğünün teĢvik edilmesi ve hoĢgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi
olduğu anlaĢılmıĢtır.47 ġüphesiz ki bu terör eylemlerinin Ġngiltere‟ ye de olumsuz yansıması
olmuĢ farklı dinlerde olanlara yönelik özellikle Müslümanlara karĢı hoĢgörüsüzlük aĢırı
yükseliĢe geçmiĢtir. Bunun yanı sıra Brexit ile birlikte ülkede nefret suçları artıĢ
göstermiĢtir.48
2.2. Din ve Ġnanç Bağlamında Ġngiltere
YaklaĢık 67.839.50049 kiĢiyle dünya nüfusunun %0,87‟sine ve farklı dini gruplara
sahip olan Ġngiltere‟de %59,5 Hristiyan (Anglikan, Roman Katolik, Presbiteryen, Metodist),
%4,4 Müslüman, %1,3 Hindu ve %2 diğer dinlere mensup bireyler mevcuttur. Nüfusun
%7,2‟si inandığı dini açıkça tanımlamazken, %25,7‟si ise kendisini ateist olarak
tanımlamaktadır50.
2011 Resmi Nüfus Konsensüsü verilerine göre kiĢilerin beyan ettiği inançları ve
nüfusları Ģöyledir:
- Hristiyanlık: 37.583.962
- Ġnançsızlık: 16.221.509
- Ġnanç Beyanında Bulunmama: 4.528.323
- Ġslam: 2.786.635
45

Russe S NDBERG Bigger on the Inside? Doctoring the Concept of Re igion and Be ief” under the
Eng ish Law” Time and Relative Dimensions in Faith: Religion and Doctor Who, (Ed.AndrewCrome
and James McGrath), Darton, Longman & Todd, 2013, ss. 235-247.
46
Stephanie FEHR, “Religious Discrimination in Employment- A Comparative Analysis of the Law in
the UK France and Germany with reference to Internationa and Supranationa Law” PhD Thesis
University of Manchester, 2014, s.21.
47
Astana Commemorative Declaration Towards a Security Community(OSCE, December 2010)Point
7<http://www.osce.org/mc/74985?download=true>(EriĢimTarihi: 18.05.2020).
48
https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2018-to-2019
(EriĢim
Tar:22:05.2020).
49
https://www.worldometers.info/world-population/uk-population/ (EriĢim Tar:21.04.2020).
50
https://www.indexmundi.com/united_kingdom/demographics_profile.html (EriĢim Tar:21.04.2020).
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- Hinduizm: 838.394
- Sihizm: 432.429
- Musevilik: 269.568
- Budizm: 261.584
- Jedi: 176.639
- Diğer Ġnançlar: 86.135
Son ikide yer alan “Jedi” inancı 1990‟lı yıllarda ortaya çıkmıĢ, 2001 nüfus sayımında
300.000‟e yakın mensubu olan ancak günümüzde 176.639 mensubu olan bir inançtır51.
2.2.1. Ġngiltere’de Müslümanlar ve Müslümanlık
2001 yılında Ġngiltere‟de kendini Müslüman olarak niteleyen kiĢi sayısı 1,8 milyon
iken 2011 yılında bu sayı 2,7 milyona ulaĢmıĢtır. Bunların %47‟si Ġngiltere doğumlu, %53‟ü
ise (%36 Orta Asyalılar, %10 Afrikalılar, %6 diğer Avrupalılar, %1 diğer ülkelerden gelenler)
Ġngiltere dıĢında doğanlardır52. Türkler Ġngiltere‟deki Müslüman nüfusun küçük bir kısmıdır
ve bunların çoğunluğu Kıbrıs‟tan gidenlerdir53.
Diğer dini inançlara mensup kiĢilerle kıyaslandığında, Müslümanların ekonomik
olarak dezavantajlı oldukları ve iĢsizlik oranlarının yüksek olduğu tespit edilmiĢtir ve bu
durum “Muslimeffect” veya “Muslimpenalty” olarak literatürde yer bulmuĢtur54. Bu duruma
bir de cinsiyet faktörü etki etmektedir. Müslüman kadınlar Müslüman erkeklere oranla iki kat
daha zor iĢ bulabilmekte ve kazançları daha düĢük olmaktadır55. ĠĢsizlik oranının en yüksek
olduğu grup siyahi Müslümanlar, en düĢük olduğu grup ise Hindistanlı Müslümanlardır56.
Ġngiltere Ġslam Konseyi (MuslimCouncil of Britain) ülkede faaliyet gösteren toplam
380 Ġslami kuruluĢtan oluĢmaktadır ve 23/11/1997 tarihinde söz konusu kuruluĢların bir araya
gelmesi ile kurulmuĢtur. Bu konsey, Ġngiliz resmi makamlarının muhatap aldığı bir Ģemsiye
birliktir57. Bu anlatımlardan anlaĢılacağı üzere ülkede hatırı sayılır bir Müslüman nüfusu
bulunmakta ve fakat bu topluluk orijin olarak farklı ülkelerin vatandaĢlarından oluĢmakta
51

https://britanyabilgi.blogspot.com/2017/01/birlesik-krallkta-dinler-ve-inanclar.html(EriĢim
Tar:21.04.2020).
52
http://www.mcb.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/Briefing-13.pdf (EriĢim Tar:23.04.2020).
53
Kadir CANATAN, Avrupa’da Müslüman Azın k ar Ġnsan Yay n ar Ġstanbu 1995 ss.18-19.
54
nthony HE TH ve Jean M RTIN Can Re igious ffi iation Exp ain ‘Ethnic’ Inequa ities in the
Labour Market?” Ethnic and Racial Studies, Vol. 36, No. 6, 2013, ss. 1005-1007.
55
Louis REYNOLDS Jonathan BĠRDWELL Risingthe Top” https://www.demos.co.uk/project/risingto-the-top/ (EriĢim Tar:23.04.2020).
56
http://csi.nuff.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/09/CSI-26-Muslim-employment.pdf (EriĢim
Tar:24.04.2020).
57
http://docplayer.biz.tr/1093112-Din-hizmetleri-baglaminda-ingiltere-dosyasi.html (EriĢim
Tar:24.04.2020).
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haliyle kendi içlerinde de kültürel farklılıklar yaĢamaktadırlar. Bu kapsamda gayrimüslim
ülkelerde yaĢayan Müslümanlar için hiç Ģüphesiz en çok zorlandıkları husus Ġslam hukukunu
kendi sosyal yaĢam alanlarında uygulayabilme arzusudur. Nitekim Ġslam hukukuna
bakıldığında Müslüman bir birey her nerede ve ne Ģartlar altında yaĢıyor olsa da aklı, Ģuuru,
kalbi Ġslami kuralların etkisi altındadır ve bu kurallar günümüz hukuk sistemlerinde algılanan
kuralların ötesinde sosyal yaĢamı yakından ilgilendiren temizlik, ibadet, içki içmeme vs gibi
bütün yaĢam alanını düzenlemektedir. ġüphesiz ki Ġslam hukukunun da aynı konuda
birbirinden farklı hükümlerinin de olduğu görülmekte yani yapısı gereği “çok hukukluluk”
olgusunun bulunduğu bilinen bir gerçektir.58 Yukarıda belirttiğimiz gibi Ġngiltere‟de çok
farklı kültürden Müslümanların bir arada yaĢaması sosyal yaĢamda “Müslüman Çok
Hukukluluğunun” oluĢmasına sebebiyet verecektir.
Ġngiltere de farklı dini grupların kendi inanç sistemlerinin belirlediği hukuk kurallarını
sınırlıda olsa uygulayabildikleri görülmekte, özellikle Müslümanlarda kendi aralarında isteğe
bağlı olmak koĢulu ile evlilik, ekonomik durumlar, ihtilaflı konularda arabuluculuk veya dini
konularda hüküm danıĢma gibi durumlarda Ģeriat kanunlarının uygulanmasını talep etme
hakkına sahiptirler. Nitekim ülke genelinde bu Ģekilde Ģeriat kanunlarını uygulayan 85
civarında mahkeme bulunduğu söylenmektedir.59 Özellikle aile hukuku ilgilendiren konularda
Ġslam hukukunun uygulanmak istenmesi Müslümanlar için büyük önem taĢımıĢtır ve bu
nedenle ülkedeki bazı Müslüman gruplar Ġslam ġahsi Hukukunun (Müslim Personal Laws)
Ġngiliz hukukuna entegre edilebilmesi için mücadele ede gelmiĢlerdir.60 Ġngiliz hukuk
sistemine

bakıldığında

alternatif

çözüm

yollarının

(alternative

dispute

resolution)

uygulanması yönünde eğilim olduğu ve sözleĢme hukukun alanına giren birçok konuda
tarafların mahkemeye baĢvurmadan özel mahkeme kurup uyuĢmazlıkları gidermeye
çalıĢtıkları görülmektedir. Bu kapsamda ülkede Müslümanların Ġslam aile hukukunu
uygulamalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Evlenme, boĢanma, miras, faizsiz
bankacılık, Ġslami eğitim vs gibi konularda Ġslami kurallar uygulanabilmektedir.61 Fakat bütün
bu olumlu geliĢmelere rağmen bazı dini gruplara daha fazla hak ve tolerans sağlandığı
görülmektedir. Nitekim aĢağıda ayrıntısına yer verdiğimiz Irk ĠliĢkileri Yasası bunun açık bir
örneğidir.
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2.2.2. Ġngiltere’de Eğitim ve Din
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi kapsamında Ek Protokolün 2. maddesinde din
eğitimi ile ilgili Ģu ifadeler yer almaktadır: “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.
Devlet eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinden, ana babanın
bu eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefî inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına
saygı gösterir.” BirleĢmiĢ Milletler Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi‟nin 18. Madde. 4
fıkrası, bireyin eğitim hakkının önemine değinmekte ve ana babanın çocuklarının “din
eğitimi” konusunda söz sâhibi olduğunu vurgulamaktadır.
Ġngiltere‟de eğitim 1833 yılına kadar kilise denetiminde olup sonrasında devletin
himayesine alınmıĢtır62. Din eğitimi zorunludur fakat bazı durumlarda muafiyet
sağlanmaktadır ve müfredatın %5‟ini kapsamaktadır. Bu zorunluluk Anglikan Kilisesi‟nin
baskıları ile hayata geçirilmiĢtir. Ġngiltere‟de din eğitimi Anglikanizm ağırlıklıdır, Katolikler
bu duruma itiraz etseler de ülkede resmi mezhep Anglikanizm olduğu için bu itirazlar iĢe
yaramamıĢtır. Din eğitimi içeriğinde bütün dini gruplara (Hristiyanlık, Hinduizm, Yahudilik,
Ġslam, Budizm) yer verilmeye çalıĢılmıĢtır ancak Hristiyanlık din eğitimi müfredatının
%50‟sini oluĢturmaktadır ve bu durum Ġngiltere‟de din eğitiminde adaletsizlikler olduğunu
tartıĢma konusu haline getirmiĢtir63. Din eğitimi alanında 1944 ve 1988 yılında yapılan kanuni
düzenlemeler büyük önem arz etmektedir. 1944 yılında yapılan düzenleme ile kamu
okullarında derslere baĢlarken Hıristiyanlık geleneklerine uygun olarak dua ile baĢlanması
zorunluluk olarak düzenlenmiĢ ve din dersi bu dersleri almak istemeyen herkese resmi
müfredat içinde okutulmuĢtur.64 Benzer Ģekilde 1988 yılında yapılan düzenleme ile de ülkede
dini geleneğin Hıristiyanlık olduğu ve eğitimin bu doğrultuda yapılması gerektiği
belirtilmiĢken, 1996 tarihli Eğitim Kanunu ile de okulların bütün öğrencilere din eğitimi
vermesi gerektiği düzenlenmiĢtir.65
Ġngiltere‟de belirli bir dinî inancı öğretmek için hizmet veren okul sayısı toplam
6.814‟tür. Bu okulların 6.177‟si ilkokul, 637‟si ortaokuldur. Ġlkokul seviyesindeki dinî temelli
okulların en yaygın olanları %26 oranla Ġngiliz kilisesine aittir. Ortaokul düzeyinde en çok
okula sahip olanlarsa %9 oranla Roma Katolikleridir. Hristiyan olmayan okullar,
Ġngiltere‟deki bu okullar arasında azınlık konumunda yer almaktadır. BirleĢik Krallık‟ta
62

Ce a ettin ÇELEBĠ Türkiye ve Ġngi tere nadi i Öğretim Program ar n n KarĢ aĢt r mas ” Konya
Üniversitesi Eğitim Bi im eri Enstitüsü Konya 2012 s.13.
63
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Sihler 1999, Hindular 2008 yılından itibaren okul açmaya hak kazanırken Yahudi okulları,
Ġngiltere‟de modern ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının açılmasından bu yana, yani 20.
yüzyılın ilk yarısından itibaren kurulmuĢtur. Azınlık dinlerine ait okulların dağılımı Ģöyledir:
- Yahudiler: 48,
- Müslümanlar: 27 (yaklaĢık 4.000‟i ilkokul, 7.000‟i ortaokul seviyesinde olmak üzere
11.000‟den fazla Müslüman öğrenci bulunmaktadır),
- Sihler: 11,
- Hindular: 566.
Çok uluslu bir yapıya sahip olunması ve din eğitimi konusunda adaletsizliklerin mevcut
olması beraberinde ülke içerisinde bu konuda tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢtir.
2.3.Yasal Düzenlemeler
Yukarıda ifade ettiğimiz Ģekilde Ġngiltere‟nin çok uluslu bir yapıya sahip olması çeĢitli
dini inançlara sahip bireylerin bir arada yaĢama zorunluluğunu da beraberinde getirmiĢtir. Bu
sebeple din ve inanç hürriyeti Ġngiliz toplumunda büyük bir yer edinmiĢve tarihsel süreç
içerisinde bu kavramlar uluslar arası hukuka uygun olacak Ģekilde iç hukukta yapılan
düzenlemeler ile tanımlanmaya ve korunmaya çalıĢılmıĢtır. Bütün düzenlemelere ve tedbirlere
rağmen çeĢitli dini gruplara yönelik ayrımcılık ve nefret eylemleri tarih boyunca devam etmiĢ
ve etmektedir. Bu ayrımcılık toplumun her alanında görülmüĢ sadece eğitim alanında bu
husus bir sorun olarak kalmamıĢ özellikle iĢ ve çalıĢma hayatında daha büyük ayrımcılık baĢ
göstermiĢtir. Evrensel bir insan hakkı olan din ve inanç hürriyetine yönelik bu ayrımcılık ve
ötekileĢtirme eylemleri toplum içerisinde huzursuzlukların ve kargaĢaların artmasına sebep
olmuĢ ve mahkeme kararlarına yansıyarak iç hukuk sisteminde özgürlükçü adımların
atılmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Yakın tarihe kadar Ġngiliz hukuk sisteminde din ve inanç
özgürlüğüne yönelik herhangi bir yasal düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir. Özellikle
son yirmi yirmi beĢ yıl içerisinde dini ayrımcılığın engellenebilmesine yönelik olumlu
adımların atıldığı görülmüĢ ve son yıllarda yapılan kanunlar bu hususta düzenlemelere yer
verilmeye çalıĢılmıĢtır.
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2.3.1.Ġbadet Yerlerinin Kayda Alınması Kanunu (Places of Worship Registration
Act 1855)
Bu hususta Ġngiliz hukuk sisteminde ilk olarak ele alınabilecek yasal çalıĢma 1855
yılında düzenlenen “Ġbadet Yerlerinin Kayda Alınması” kanunudur. Nitekim bu kanun ile
ülke içerisinde bulunan ve ibadet amacıyla kullanılan binalar, odalar ve tesislerin belli bir
ücret ödenmek Ģartı ile kayda alınması sağlanmıĢtır. Kayıt altına alınan ibadet yerlerine bir
takım mali avantajlar sunulmuĢtur. Bu kanun ibadet amacıyla kullanılan bu yerlerin kayıt
altına alınmasını zorunlu kılmamıĢ fakat evlilikler için kullanılamayacağını ifade etmiĢtir.67
Her ne kadar ibadet yerlerinin kayda alınması ve mali avantajlar sağlayabilmesi adına bir
düzenleme yapılmıĢ ise de bu yasal düzenleme ile din ve inanç kavramlarının tanımlanması
ve bu hususta genel olarak farklı dini inançlara sahip bireylere bir koruma veya özgürlük
tanınması anlamında herhangi bir düzenleme içermemektedir.
2.3.2. Irk ĠliĢkileri Yasası ( Race Relations Act )
Ġlerleyen süreçte sosyal yaĢamda farklı dini inanca sahip bireylerin yaĢadıkları
sorunlar ile birlikte 1976 yılında “Irk ĠliĢkileri Yasası” düzenlenmiĢtir. Bu yasa ile ırksal ve
etnik gruplar koruma altına alınmıĢtır. Fakat din veya inanç ayrımcılığını engelleyen bir
koruma yoktur.Buna rağmen, iki ırksal ve etnik grup Sihler68ve Yahudiler69hem ırksal hem de
dini grup olarak görüldüğünden Irk ĠliĢkileri Yasası kapsamında korunmuĢlardır.Öte yandan,
Müslümanlar

etnik

grup

olarak

görülmediğinden

bu

korumadan

yararlanamamıĢlardır.70Çünkü Müslümanlar farklı ırksal ve etnik kökenlerden gelmiĢtir.Bu
tür bir koruma sadece Sihizm ve Yahudilik gibi etnik veya ırksal azınlıklarla yakından iliĢkili
din mensuplarına uygulanabilmiĢtir.71Müslüman grupların sosyal ve çok uluslu boyutunun
mahiyeti, bu yasaların korunmasının uygulanmasına izin vermemiĢtir. Bu nedenle bu yasal
düzenlemenin de genel anlamda dini gruplara yönelik veya inanç özgürlüğüne yönelik
kapsamlı bir koruma sağladığı söylenemez. Olması gereken hukuk bakımından ve insan
hakları açısından isteneni verdiğini söylemek pek mümkün değildir. Nitekim Müslüman bir
kiĢi bu kimliği sebebi ile kendinse ayrımcılık yapıldığını öne sürme hakkına sahip değilken,
bir Yahudi veya Çingene ya da bir Sih bu hakka sahiptir. Bunun yanı sıra Müslüman birinin
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Ġslam hukukunun gerektirdiği Ģekilde davrandığını öne sürmesi mazeret olarak kabul
edilmezken, Yahudi veya Sih olan birinin dininin gereklerini öne sürmesi kendilerine
doğrudan bir avantaj sağlamaktadır.72 Örnek olarak Sih inancına sahip olan birinin dininin
gereği olarak küçük bir bıçak taĢıması mümkün iken bir baĢkasının aynı bıçakla ile
yakalanması durumunda ceza kanununa göre iĢlem yapılacağı aĢikardır.73
2.3.3. Ġnsan Hakları Yasası ( Human Rights Act )
Yukarıda genel hatları değindiğimiz uluslar arası hukuk kapsamında düzenlenen
belgeler ile evrensel bir insan hakkı olarak kaleme alınmaya çalıĢılan din ve inanç hürriyetinin
Ġngiliz hukuk sistemine yansıması AĠHS‟nin esas alınarak mevcut yasaların bu sözleĢme ile
uyumlu hale getirilmeye çalıĢılması ile vücut bulmuĢtur. Nitekim 1998 yılında düzenlenen
“Ġnsan Hakları Yasası” dokuzuncu maddesi ile din ve vicdan hürriyetine iliĢkin AĠHS‟nin
aynı maddesini bire bir Ġngiliz hukuk sistemine yansıtmıĢtır. Bu yasa ile birlikte toplum
içerisinde yaĢayan bireylerin herhangi bir dine veya inanca sahip olmama hakkı da dâhil
olmak üzere, din veya inanca sahip olma ve bunları kamu alanında veya özel alanda tek
baĢlarına ya da topluca uygulayabilme hakkını mahkemelerden talep edebilecekleri anlamına
gelmektedir.74 Hiç Ģüphesiz ki bu düzenleme ile iç hukukta din ve inanç özgürlüğüne iliĢkin
önemli bir adım atılmıĢ ve vatandaĢlara karĢılaĢacakları ayrımcılıklar noktasında yargı yoluna
baĢvurabilme imkânı sağlanmıĢtır. Bu yasa AĠHS‟nin 9. maddesini aynen iç hukuk sistemine
taĢıdığı 9. Madde de belirtilen sınırlama nedenleri de aynı Ģekli ile hukuk sistemi içerisinde
yer almıĢtır. Yukarıda ayrıntıları ile değindiğimiz sınırlama sebepleri Ġngiliz hukuk sisteminde
uygulanmıĢ ve davalara yansımıĢtır. Nitekim “kamu güvenliğinin korunması” kapsamında
değerlendirilen bir kararda, Budist bir mahkûm hapishaneye dini içerikli bir kitap sipariĢ
etmiĢ, kitaba hapishane yönetimi el koymuĢtur. Bu olay sonucunda mahkûm komisyona
baĢvurmuĢtur. Komisyon, ilgili kitabın bireysel savunma teknikleri ve savaĢ sanatları
konusunda bir bölüme sahip olması nedeni ile hapishane yönetiminin kitaba el koyması ile
sonuçlanan müdahalesinin haklı olduğuna karar vermiĢ, bu müdahalenin kamu güvenliğine
yönelik olduğunu bildirmiĢtir75.
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Ġkinci ve üçüncü örnek karar genel sağlığın ve ahlakın korunması kapsamında
değerlendirilen sınırlamalar ile ilgilidir. Birinde bir motosiklet kullanan bir Sih türbanını
çıkarıp kask takmayı reddettiği için çeĢitli zaman aralıklarıyla birçok kez para cezasına
çarptırılmıĢtır

ve

komisyona

baĢvurmuĢtur.

Motosiklet

sürücülerinin

kask

takma

zorunluluğunun güvenlik için gerekliliğini savunan komisyon, bu baĢvuruda bahsi geçen
durumun din ve vicdan özgürlüğünü ihlal etmediği kararına varmıĢtır. Fakat Ġngiltere
hükümeti bir süre sonra Sihler için motosiklet sürerken kask takma konusunda bir istisnaya
gitmiĢtir76. Sihlerle ilgili bir diğer kararda ise Sih hücrede kalan bir mahkûmdur ve hücresini
temizlemekle yükümlüdür ancak bu yükümlülüğün dini inançları ile çatıĢtığı iddiasındadır
fakat komisyona göre bir Sih üst kastta biri olsa bile hücresini temizlemezse diğer tutukluların
sağlığını tehlikeye attığını belirterek Sih‟in hücresini temizlemesi gerektiği kararına
varmıĢtır77.

2.3.4. Diğer Yasal Düzenlemeler
BirleĢik Krallık‟ta dini ayrımcılığı düzenleyen yazılı hukuk büyük ölçüde
AĠHS‟den78etkilenmiĢ olsa da, din ve inanca dayalı ayrımcılığı yasaklayan ulusal bir yasal
organın oluĢturulması, esasen Direktifin79 uygulanmasıyla tetiklenmiĢtir. Sonrasında 2003
yılında, din veya inanç, engellilik ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa iliĢkin düzenlemeleri
içeren Ġstihdamda EĢitlik (Din veya Ġnanç) Yönetmeliği 80, iĢyerinde din veya inanca dayalı
olumsuz

muamele

ile

mücadele

etmek

amacıyla

BirleĢik

Krallık‟ta

yürürlüğe

konmuĢtur.812003 Ġstihdamda EĢitlik Yönetmeliği, istihdam ve meslek eğitimi82 açısından din
ve inanca dayalı doğrudan ve dolaylı ayrımcılık, taciz ve mağduriyeti yasaklamıĢtır.
Böylelikle bu değiĢiklikler ile birlikte farklı din grupları arasındaki tutarsızlık, 2003'te dine
dayalı ayrımcılığa karĢı korumanın getirilmesiyle tamamen sona ermiĢtir.83Nitekim yukarıda
daha önce belirttiğimiz üzere sosyal yaĢamda din ve inanç hürriyetinin en fazla ihlale uğradığı
alanların baĢında iĢ ve çalıĢma ortamları gelmektedir. Bu sebeple Ġngiltere‟de de iĢ hayatında
76
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farklı dini inançlara sahip bireylerin ayrımcılıklar ile karĢı karĢıya kaldıkları görülmektedir.
Sosyal yaĢamda dini inançların bir sembolü olarak kullanılan bazı kılık kıyafet veya takıların
sorun olarak karĢımıza çıktığı ve Ġngiliz mahkemelerine yansımıĢtır. Özellikle iĢ ve çalıĢma
hayatında bu sembollerin çalıĢanlar tarafından dini inançları gereği kullanılması beraberinde
bir takım sıkıntıları da doğurmuĢtur. Bu konuda üst düzey davalardan biri Eweida - British
Airways davasıdır.84Bu davada, havayollarında check-in personeli olarak görev yapan N.E.
Hristiyan olduğunun bir iĢareti olarak boynunda haç iĢareti taĢımaktadır. Havayolu Ģirketi bu
takıdaki sembolün Ģirketin üniforma prensiplerine aykırı olduğu gerekçesi ile personelin
ücretini keserek onu açığa almıĢtır. Dini inancı nedeni ile açığa alındığı gerekçesiyle BirleĢik
Krallık mahkemesine baĢvurmuĢ, mahkeme tarafından iddiaları reddedilmiĢ ve açığa alınma
kararı desteklenmiĢ, kiĢinin dinini özgürce ifade etme hakkı yeteri kadar önemsenmemiĢtir.
Bunun üzerine Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟ne baĢvuru yapılmıĢ, sonucunda (Ocak
2013) haçın göze çarpmadığına, personelin profesyonel görünümünü olumsuz etkilemediğine
ve haç takmasının diğer kiĢilerin haklarını ihlal etmediğine karar verilmiĢtir. Bu karara
müteakiben BirleĢik Krallık hükümeti mahkemelerin ve iĢverenlerin ilerideki davalarda din
özgürlüğünün önemini nasıl değerlendirecekleri konusunda daha net bir anlayıĢa sahip
olmalarını sağlayacak adımlar atmıĢtır. EĢitlik ve Ġnsan Hakları Komisyonu, kararın bir
açıklamasını yayınlayarak ve çalıĢanlar için bir rehber hazırlanmasını hedeflemiĢtir. Söz
konusu karar ve bu kararın getirdiği standartlar geniĢ çaplı yayımlanarak mahkemelerin ve
hâkimlerin dikkatine sunulmuĢtur.85
Öte yandan, Chaplin - Royal Devon ve Exeter Hastane NHS Vakfı davasında,86bir
hastanın çekmesi durumunda yaralanmaya sebep olabileceğinden dolayı Hristiyan hemĢirenin
zincirli haç kullanmasına izin verilmemiĢtir. Dolaylı ayrımcılık iddiası Eweida ile aynı
gerekçeyle düĢürülmüĢtür. Ancak, Eweida‟dan farklı olarak, dolaylı ayrımcılık iddiası AĠHM
tarafından reddedilmiĢtir. AĠHM, iĢverenin zincir takılması (bu davada davacı boynunda haç
zinciri taĢıyordu) yasağına iliĢkin gerekçesinin orantılı olduğu, çünkü nedenlerinin sağlık ve
güvenlikle ilgili olduğu ve amacının hastalarla ilgilenirken yaralanma riskini azaltmak olduğu
sonucuna varmıĢtır.87 Bu karardan da anlaĢılacağı üzere mahkeme içtihatlarında
sınırlandırmaları gerekçelendirdiğinde olaydan olaya farklı yorumlayabilmekte olay odaklı bir
yol izlemektedir.
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Eweida v British Airways [2010] EWCA Civ 80.
https://www.coe.int/tr/web/impact-convention-human-rights/-/airline-worker-wins-fight-for-religiousfreedom (EriĢim Tar.15.05.2020).
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Chaplin v Royal Devon and Exeter Hospital NHS Foundation RT Case No / 1702886/09.
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Ġngiliz hukuk sisteminde 2010 yılında yürürlüğe giren “EĢitlik Kanunu” ile ülke
genelinde ayrımcılığa iliĢkin genel bir koruma çerçevesi çizilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu yasa ile
dokuz temel ayrımcılık karĢıtı yasa88 ve 1000 yasal düzenleme tek parça halinde
getirilmiĢtir.89 Yani, mevcut ayrımcılık karĢıtı mevzuatın çoğu kaldırılmıĢtır.
Tüm bu yasal düzenlemelere rağmen Ġngiliz hukuk sisteminde ne Direktif ne de
EĢitlik Kanunu, dini ve inancı tanımlamaktadır. Benzer Ģekilde, Avrupa Ġnsan Hakları
SözleĢmesi (AĠHS) veya Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (UDHR) gibi baĢlıca uluslararası
insan hakları belgelerinin de din ya da inancı neyin oluĢturduğunu tanımlamaktan kaçındığı
görülebilir. Din ve inancın tanımlanmasından kaçınmanın çeĢitli nedenleri vardır. Ġlk olarak
din, güvence altına alınan diğer haklardan çok daha karmaĢıktır.90 Dar bir ön tanımın
oluĢturulması tehlikeye yol açmaktadır çünkü özellikle de bu tür inanç ve uygulamaların
çoğulcu devletlerde halkın çoğunluğunun ahlaki düzenine karĢı gelmesi halinde dini inançları
yaygın din söyleminin dıĢında kalan grupların özgürlüğünün görmezden gelinmesi veya
reddedilmesi muhtemeldir.91 Ġkinci olarak, açık bir tanım olmadan, mahkemeler yeni ortaya
çıkan dini ayrımcılığa baĢvurarak daha az tehlikeye düĢmektedir. 92BirleĢik Krallık‟taki
içtihada göre93,AĠHM içtihadının etkisi altında bir çalıĢma tanımının ortaya çıktığı
görülmektedir.94 Tüm bu gerçeklere ek olarak, hem AĠHS hem de 2010EĢitlik Kanunu, “din
ve inanç” için koruma sağlamaktadır. Bu nedenle, dini ve din dıĢı arasındaki belirli bölünme
çizgisinin çizilmesine gerek yoktur ve hümanizm ve ateizm gibi inançlar da kapsama
alınacaktır.95
2.4. Ġngiltere’de Mahkeme Ġçtihatlarında Din ve Ġnanç Kavramaları
Ġngiltere‟de hâkimlerin önlerine gelen davalarda din ve inanç kavramlarına yönelik bir
tanımlama yaptıkları görülmektedir. Nitekim 2010 EĢitlik Kanunu yürürlüğe girene kadar
88

The Equal Pay Act 1970, the Sex Discrimination Act 1975, the Race Relations Act 1976, the
Disability Discrimination Act 1995, the Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003, the
Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003, the Employment Equality (Age)
Regulations 2006, the Equality Act 2006 Part 2, the Equality Act (Sexual Orientation) Regulations
2007.
89
The Equality Act 2010.
90
T. Jeremy GUNN The Comp exity of Re igion and the Definition of Re igion” in Internationa Law”
Harvard Human Rights Journal, 16, 2003, ss.189-190.
91
Celia G. KENNY, “Law and the rt of Defining Re igion” Ecclesiastical Law Journal, 16(1) 2014,
s.18.
92
VICKERS, s.14.
93
Grainger plc v Nicholson [2009] UKEAT 0219/09/ZT
94
X and Church of Scientology v Sweden 16 D & R 68 (1978); X v Austria 26 D & R 89
(1981);Omkarananda and the Divine Light Zentrum v UK 25 D & R 105 (1981);Pendragon v UK (1998)
EHRR CD 179;ISKCON v UK 76A D&R 90 (1994);Arrowsmith v UK (1980) 19 D & R 5; H v UK 16
EHRR CD 44 (1993); Carolyn Evans, Freedom of Religion under the European Convention of Human
Rights (OUP 2001) Chapter 4.
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yüksek mahkeme düzeyinde bir din tanımı bulunmamaktadır. Ancak R (Hodkin ve diğerleri
uygulamasında) - Registrar General of Births, DeathsandMarriages (Doğum, Ölüm ve Evlilik
Genel Sicil Müdürlüğü)96davasında BirleĢik Krallık Yüksek Mahkemesi 1855 Ġbadet
Yerlerinin Kaydı Kanunu bağlamında bir din tanımı getirmiĢtir.97Buna rağmen, 2010 EĢitlik
Kanunu kapsamında doğrudan uygulanabilir din tanımı getirilmemektedir ancak yine de
ayrımcılık bağlamında atfedilebilecek açık yasal din tanımlarından biridir.98Hodkin
davasında, Lord Toulsondini „insanların evrendeki yerini ve sonsuzlukla iliĢkisini açıkladığı
ve hayatlarını inanç sistemiyle iliĢkili olan ruhsal anlayıĢa uygun Ģekilde nasıl yaĢamaları
gerektiğini öğrettiği iddia edilen, bir grup inananın sahip olduğu ruhani veya laik olmayan bir
inanç sistemi‟ olarak tanımlamıĢtır. "Ruhsal veya laik olmayan", hislerle algılanabilen veya
bilim uygulamalarıyla doğrulanabilenlerin ötesine geçen bir inanç sistemini kastetmiĢtir. Bu
tür bir inanç sistemi üstün bir varlığa inancı dahil edebilir veya etmeyebilir ancak insanlığı
doğası ve evrenle iliĢkisi hakkında hislerle veya bilimle edinilebilenlerden daha fazlası olduğu
inancını bünyesinde barındırmıĢtır. Tanımlayıcı değil, açıklayıcı bir formül olması
amaçlanmıĢtır.99Pek çok din ve inanca koruma sağlamak için listenin bariz Ģekilde tanımlayıcı
olmadığı açıktır. Dini veya inancı tanımak amacıyla resmi listeler oluĢturan bazı Avrupa
ülkeleriyle yapılan geniĢ yaklaĢım kıyaslamalarından biridir.100
Bu

mevcut

hukuk

sisteminde

yazılı

hukuk

kapsamında

inanç

tanımı

bulunmadığından, inanç tanımının içtihat yoluyla oluĢturulması gerekmektedir. TartıĢmanın
baĢladığı en önemli davalardan biri Graingerplc – Nicholson davasıdır.101Hakim Burton, her
birinin inanç tanımına bir sınır olarak değerlendirilebileceği beĢ kriter getirmiĢtir. Bunlar:
• Ġnanca gerçekten sahip olunması gerektiği,
• EriĢilebilir bilginin mevcut durumuna iliĢkin bir görüĢ veya bakıĢ açısı değil, inanç
olması gerektiği,
• Ġnsan yaĢamı ve davranıĢına iliĢkin ağır ve önemli bir yön hakkında bir inanç
olması gerektiği,

96

R (on the application of Hodkin and another) v Registrar General of Births, Deaths and
Marriages[2013] UKSC 77.
97
VICKERS, s.20.
98
Ibid. s.20.
99
R (on the application of Hodkin and another) v Registrar General of Births, Deaths and Marriages
[2013] UKSC 77 [57].
100
Equality and Human Rights Commission Report, Religion or Belief: is the law working?, (2016) 20
<https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/religion-or-belief-report-december-2016.pdf>
(EriĢimTarihi 16.05.2020).
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• Belirli düzeyde ikna edebilirlik, ciddiyet, anlam bütünlüğü ve öneme sahip olması
gerektiği,
• Ġnsan itibarına uygun olarak demokratik bir toplumda saygıdeğer olması ve
baĢkalarının temel haklarıyla çatıĢmaması gerektiğidir.
Hakim Burton tarafından getirilen bu beĢ kriter, siyasi inanç ve bilim temelli felsefi
inançları kapsayacak kadar geniĢtir.102Ancak, kriterlerin mahkemeler tarafından farklı
yorumlanmaya

açık

olduğu

ve

bazılarının

uygulamada

belirsiz

olduğu

Ģüphe

götürmemektedir. EĢitlik Kanunu kapsamında „inancın‟ yorumlanmasına iliĢkin içtihadın yeni
emsal davalarla faydalı bir Ģekilde geliĢtirilebileceği ileri sürülmüĢtür.103
Bütün bu yasal düzenlemeler ve içtihatlar Ġngiliz hukuk sisteminde din ve inanç
özgürlüğü açısından önemli geliĢmeler olarak görülmektedir. Nitekim çok uluslu ve birden
fazla dini grubun bir arada yaĢadığı bu ülkede temel insan hak ve özgürlükleri içerisinde
büyük öneme sahip din ve inanç hürriyetinin uluslar arası hukuka uygun bir Ģekilde
sağlanabilmesi kolay olmamaktadır. Nitekim din veya inanç özgürlüğü hakkı, sadece inançlı
bireyler ve dini topluluklar için değil, inanmayanlar veya dinle ilgilenmeyenler için de değerli
bir haktır. Birçok ülkenin anayasasında korunduğu gibi, uluslararası insan hakları
sözleĢmelerinde de temel bir hak olarak güvence altına alınmıĢtır. Temel bir hak olan din
veya inanç özgürlüğü hakkında anlaĢma sağlamak nispeten kolaydır ancak bu hakkın
kapsamı, yani neleri içerdiği, konusunda uzlaĢma sağlamak son derece zordur. Bu konuda
uzlaĢma sağlamanın zorluğu BirleĢmiĢ Milletler Ģemsiyesi altında yapılması kararlaĢtırılan
“Her Türlü Dini Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası SözleĢme‟nin hala
yapılamamıĢ olmasından da açıkça görülmektedir.104 Kapsamı ve içeriği tartıĢma konusu olan
din ve inanç özgürlüğü konusunda hak arayıĢları kimi zaman olumlu sonuçlanmıĢ, kimi
zaman ise iddialar reddedilmiĢ ve baĢvuru sahibinin istediği yönde sonuç alınamamıĢtır.
Ġngiltere‟de din ve inanç özgürlüğü konusunda yapılan baĢvurular kimi zaman olumlu
sonuçlandığı gibi, kimi zamanda sınırlama sebepleri daha ön plana çıkmıĢtır. Yukarıda
değindiğimiz mahkeme kararlarında her ne kadar Hıristiyan, Sih, Budist inançlarına sahip
kiĢilerin karĢılaĢtıkları durumları belirtmiĢ isek de, diğer dini gruplara ait birçok ayrımcılık
olayının da yaĢandığı ve Ġngiliz hukuk sistemine yansıdığı görülmektedir. Nitekim AĠHS
102

Equality and Human Rights Commission Report, Religion or Belief: is the law working?, (2016) 20
<https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/religion-or-belief-report-december2016.pdf>(EriĢimTarihi 16.05.2020).
103
Equality and Human Rights Commission Report, Religion or Belief: is the law working?, (2016) 20
<https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/religion-or-belief-report-december2016.pdf>(EriĢimTarihi 16.05.2020).
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madde 12 evlenme hakkı ile ilgilidir: Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, bu hakkın
kullanımını düzenleyen ulusal yasalara uygun olarak evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir.
AĠHM‟ne yapılan bir baĢvuruda 21 yaĢında Müslüman bir Ġngiliz erkeğin 14 buçuk yaĢında
Müslüman bir kız ile dini nikâhla evlenmesi konusu vardır. Kızın 16 yaĢından küçük
olmasının yanı sıra ailesinin de rızası bulunmamaktadır. 21 yaĢındaki damat, 16 yaĢından
küçük bir kız ile cinsel iliĢkiye girdiği için Ġngiltere kanunları doğrultusunda cezaya
çarptırılmıĢtır. Erkek, sözleĢmenin 9. maddesinin ihlal edilmesi gerekçesiyle Ġnsan Hakları
Komisyonu‟na baĢvuruda bulunmuĢ, Ġslam dininde buluğ yaĢından itibaren kızlara evlilik izni
verildiğini ileri sürmüĢ ve aldığı cezanın “dini açığa vurma özgürlüğünü ihlal ettiğini
belirtmiĢtir. Komisyon ise, konuyu sadece sözleĢmenin 9. maddesi açısından değil, evlilik
hakkını düzenleyen 12. maddesi açısından da incelemiĢtir. Komisyon bu iki madde
bakımından baĢvuruyu açıkça temelsiz görerek kabul edilemez bulmuĢtur. Komisyona göre,
9. madde din tarafından belirlenen her davranıĢı güvence altına almadığı gibi, 12. madde,
devletlere evlilik kurumunu kurallarını belirlemek konusunda takdir yetkisi tanımaktadır105.
Diğer bir davada (Arrowsmith v BirleĢik Krallık ) baĢvurucu askerlere broĢür dağıttığı
için hüküm giymiĢ bir pasifisttir. Ülkenin belirli bir bölgesindeki toplumsal karmaĢa ile ilgili
hükümet politikalarını eleĢtiren bu broĢürler, siyasi olguların değerlendirilmesinde kullanılan
araçların Ģiddet içermemesini kapsamamaktadır. Pasifizm fikrini beyan eden ve Ģiddete karĢı
duran bir inanca bağlılığın kabulünü isteyen bir kamusal açıklamanın “pasifist inancın olağan
ve kabul gören bir açıklama biçimi” olarak görülebileceğini kabul etmiĢ olan Komisyon,
sadece söz konusu broĢürlerin, baĢvurucunun kendi pasifist değerlerini değil, hükümet
politikasına yönelik eleĢtirel görüĢlerini ifade etmesi nedeniyle, bunların dağıtımının,
pasifizm inancından kaynaklanıyor olsa da, 9. madde kapsamında bir inanç “açıklaması”
olarak nitelenemeyeceğine kanaat getirmiĢtir.106
Tüm bu anlatımlardan ve kararlardan anlaĢılacağı gibi demokratik hukuk devletlerinde
uluslar arası sözleĢmelere uygun olacak Ģekilde korunmaya çalıĢan din ve inanç özgürlüğü
bütün yasal düzenlemelere rağmen toplumda problemlere yol açmaktadır. Nitekim Ġngiliz
hukuk sisteminde de yapılan düzenlemelerin din ve inanç özgürlüğü noktasında tam olarak
istenileni veremediği toplumda ayrımcılık ve tahammülsüzlük eylemlerinin devam ettiği
görülmektedir.

105

ġIKOĞLU s 488.
BaĢ. No. 7050/75 rrowsmith – Bir eĢik Kra k (1978) DR19.
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SONUÇ
Din ve inanç özgürlüğü, tarihsel olarak güvence altına alınan ilk haklardandır ve
temeli bireysel haklara, insan onuruna, insan kutsallığına ve vicdana dayanmaktadır. Ġnsan
haklarının mihenk taĢı olan din ve inanç özgürlüğü, özgür ve demokratik toplumlarla
yakından iliĢkilidir.
Bireyi, devletin dine ve inanca iliĢkin bir baskısı olursa bunu koruyan din ve inanç
özgürlüğünün içsel alanı mutlak niteliktedir ve devletler din ve inanç özgürlüğünü askıya
alamazlar.
“Din ve inanç özgürlüğünün çok kültürlü toplumlar için taĢıdığı önem göz önüne
alındığında, Ġngiltere gibi farklı etnik ve dini gruplara ev sahipliği yapan bir ülke için bu
kavramın yaĢamın her boyutunda ne denli büyük bir rol oynadığı tartıĢılmaz bir gerçekliktir.
Demokrasinin olmazsa olmazlarından din ve inanç özgürlüğünün yaĢam alanlarında
gerektiği kadar yer bulması için çeĢitli sözleĢmeler (Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi,
BirleĢmiĢ Milletler Evrensel Ġnsan Hakları Beyannamesi, BirleĢmiĢ Milletler Din ya da Ġnanca
Dayalı her türlü HoĢgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirgesi vb.) imzalanmıĢ
olmasına rağmen tam manası ile bir din ve inanç özgürlüğü iklimi yaratılması mümkün
olamamıĢtır. Bunun nedenlerine bakılacak olursa; sözleĢmelerde çeĢitli sınırlılıklar olması, bir
takım inançsal ritüellerin baĢka bir inancın özgürlük alanına girmesi, bazı inançların somut
olarak varlığının kanıtlanamaması gibi durumlar karĢımıza çıkmaktadır. Bunların yanı sıra,
bireyler bu özgürlüğü kendi çıkarları veya menfaatleri doğrultusunda eğriltmeye meyilli
olmuĢ, bunun sonucunda da özgürlüklere bazı sınırlamalar getirme ihtiyacı doğmuĢtur.
Din ve inanç özgürlüğü ele alındığında sadece inananlar değil, inanmayanlar için de
geçerli olması gereken bir dizi özgürlük karĢımıza çıkmaktadır. Örneğin 2011 Resmi Nüfus
Konsensüsü verilerine göre kiĢilerin beyan ettiği inançlarına bakıldığında baskın nüfusa sahip
olan Hıristiyanların sayısı 37.583.962 iken kendini inançsız olarak tanımlayan kiĢilerin sayısı
16.221.509‟dur ve bu sayı Hıristiyanlıktan sonra en fazla nüfusa sahip Müslümanların
sayısından (2.786.635) çok fazladır. Herhangi bir dine veya inanca bağlı olmayan kiĢi sayısı
bu kadar çok olmasına rağmen din eğitimi Ġngiltere müfredatında zorunlu dersler arasında yer
almıĢ ve eğitim alanında bazı dini gruplara pozitif ayrımcılık yapılmıĢtır. Bunun yanı sıra din
ve inanca dayalı bu ayrımcılık yaklaĢımlarının sadece eğitim alanında bir problem olarak
karĢımıza çıkmadığı iĢ ve çalıĢma hayatında da büyük sorunlar doğurduğu görülmüĢtür. Bu
nedenler ile olması gereken hukuk bakımından korunma altına alınmaya çalıĢılan evrensel bir
insan hakkı olan din ve inanç özgürlüğü açısından Ġngiltere‟de birçok yasal düzenleme
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yapılmaya çalıĢılmıĢtır. ġüphesiz ki 1998 Ġnsan Hakları Yasası bu hususta büyük bir paya
sahiptir. Yasa, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nde belirtilen insan haklarını iç hukukta
yürürlüğe koymuĢtur. Bunun ile birlikte getirilen diğer düzenlemeler ile de insan hakları
bakımından olumlu adımlar atılmıĢtır. Ülke de dini gruplara sınırlı olsa da kendi inançlarının
gerektirdiği hukuk kurallarını uygulayabilmelerine müsaade edilmesi insan hakları açısından
büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuda Müslüman bireylerin Ġslam hukuku çerçevesinde
sosyal yaĢamlarını düzenleyebilmeleri ve evlenme, boĢanma, finans, miras vs gibi konularda
Ģeriat

kurallarının

uygulanmasını

isteyebilmeleri

de

olumlu

bir

geliĢme

olarak

değerlendirilmektedir. Özellikle 2007 yılında yürürlüğe giren Tahkim Kanunu ile de Ģeriat
mahkemelerinin kanunileĢtiğini savunanlar bile olmuĢtur107. Bunun yanı sıra ülkede bazı dini
gruplara hem özel yaĢamlarında hem de kamusal alanlarda daha fazla tolerans gösterilmesi,
daha fazla hak tanınması durumu ise Ġngiliz devletine dini gruplar arasında ayrımcılık yaptığı
gerekçesi ile eksi olarak yazılmıĢ ve eleĢtirilmiĢtir. Bütün bunlara rağmen Ġngiliz geleneğine
bakıldığında dini gruplara arasındaki bu ayrımcılık uygulamasının zamanla son bulma
ihtimalinin mümkün olduğu söylenebilmekte nitekim geçmiĢte düĢman olarak görülen
Yahudilerin Ģimdilerde topluma tamamen entegre oldukları kültürlerini, dinlerini gizlemeden
yaĢadıkları ve devletin üst kademelerine geldikleri görülmektedir. Bu nedenle özellikle
Müslümanlar içinde dezavantajlı durumların avantajlı duruma çevrilebilmesi imkânsız
değildir. Fakat her Ģeye rağmen sosyal yaĢamda insanların bazı olayları bir kıvılcım bilip
farklı dini ve etnik gruplara yönelik nefret eylemlerinin arttığı görülmektedir. Bu nedenle her
ne kadar yasal düzenlemeler yapılsa da asıl olan toplum içerisinde bir arada yaĢayan farklı
görüĢte ve inanıĢta insanların birbirilerine karĢı hoĢgörü ve saygı çerçevesinde
yaĢayabilmelerini sağlayabilmektir.
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TASARIM BECERĠ ATÖLYELERĠ: KURULUġ NEDENLERĠ VE ZORLUKLARI
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Özet:
2023 Eğitim Vizyonu‟nda en çok öne çıkan baĢlıklardan biri öğrencilerimizin hem
fiziksel hem de düĢünsel ihtiyaçlarını desteklemeyi hedefleyen tasarım beceri atölyeleridir.
Bu belgede sıkça vurgulanan teknolojiye uyum, eğitim ekosisteminin tüm bileĢenleri ile
tasarlanması, nitelik devrimi, 21. YY becerileri (yaratıcılık, iletiĢim, takım çalıĢması vb.) ve
rutinin dıĢında etkinlikler gibi hususlar tasarım beceri atölyelerinin karakterini yansıtmaktadır.
Teori ve pratiği bir araya getirecek olan tasarım beceri atölyeleri, öğrencilerimizin bütüncül
geliĢimlerine hizmet ederek onları geleceğe taĢımaya odaklıdır. Bu çalıĢmanın amacı tasarım
beceri atölyeleri ile ilgili iki önemli konuya ıĢık tutmaktır. Bunlardan birincisi bu atölyelere
neden ihtiyaç duyulduğu, ikincisi ise bu atölyelerin kurulumunda yaĢanan zorluklardır.
Öncelikle teorik olarak nasıl bir atölye profilinin ideale yakın olduğu betimlenmeye
çalıĢılacaktır. Örneğin, mevcut eğitim uygulamalarımızın niteliğini arttırıcı özelliklere sahip
olması gereken atölyelerimiz tasarlanırken, öğrencilerimizin ilgi alanları ve yetenekleri,
okulun fiziki yapısı, görev alacak olan öğretmenlerin bilgi ve yetenekleri de göz önüne
alınması gereken öğelerdir. Son zamanlara kadar mesleki eğitim okulları ve Bilim Sanat
Merkezleri bünyesinde olan atölyeler, artık ilkokuldan baĢlayarak tüm okullara yayılacaktır.
ÇalıĢmamızda bu yaygınlaĢtırmaya neden ihtiyaç duyulduğu tartıĢılacaktır. Yeni bir uygulama
olduğu için kurulumda da çeĢitli zorluklar (okullardaki mekanların uygunluğu, bütçe, dizayn
vb.) karĢımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri AraĢtırma GeliĢtirme
birimlerinin ve okul idarecilerinin görüĢleri doğrultusunda atölyelerin kurulum sürecinde
yaĢanan zorluklar değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Tasarım beceri atölyesi, Eğitim, 2023 vizyonu.
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Design-Skill Labs: The Needs and Challenges of Establishment
Abstract:
One of the most prominent topics in the 2023 Education Vision is the design-skill labs
that aim to support both the physical and intellectual needs of our students. Matters that are
frequently emphasized in this document such as adaptation to technology, designing the
educational ecosystem with all its components, qualification revolution, 21st century skills
(creativity, communication, teamwork, etc.) and activities outside of routine reflect the
character of design-skill labs. Design-skill labs, which will bring theory and practice together,
are focused on carrying our students to the future by serving their holistic development. The
aim of this study is to shed light on two important issues related to design-skill labs. The first
is why these workshops are needed, and the second is the challenges experienced in the
establishment of these labs. First, we will try to describe theoretically what kind of lab profile
is close to the ideal. For example, while designing our labs that should have features that
increase the quality of our current educational practices, the interests and abilities of our
students, the physical structure of the school, and the knowledge and abilities of the teachers
who will be assigned are also elements that should be taken into consideration. The labs,
which were within the scope of vocational education schools and Science and Art Centers
until recently, will now spread to all schools starting from the primary school. In our study,
why this dissemination is needed will be discussed. Since it is a new application, we
encounter various difficulties in installation (suitability of the places in schools, budget,
design, etc.). Therefore, the challenges experienced during the establishment process of the
labs will be evaluated in line with the opinions of the Research and Development Units of the
Provincial Directorates of National Education and the school principles.
Keywords: Design-skill labs, Education, 2023 vision.
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1. GiriĢ
Sürekli değiĢen ve geliĢen dünyaya ayak uydurabilmenin yegane koĢulu eğitimdir. Tıpkı
dünya gibi eğitim de değiĢim göstermekte, yeniliklere ve çağın gereksinimlerine ayak
uydurmak için evirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, bu evrimi tüm ayrıntıları ile
sunan, felsefi bir altyapıya sahip, erken çocukluk eğitiminden hayat boyu öğrenmeye kadar
geniĢ bir yelpazeyi ele alan, geleneği kapsarken dijital içerik ve becerilerin geliĢimine de
vurgu yapan, veriye dayalı yönetimden okul finansmanına kadar öznesi ve nesnesi eğitim olan
her türlü içeriği açımlayan, konu alanına yaparak ve yaĢayarak öğrenmeyi de alan bir “2023
Eğitim Vizyonu” belgesi yayımlanmıĢtır. 23 Ekim 2018‟de BeĢtepe Millet Kongre ve Kültür
Merkezi‟nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı büyük yankı uyandırmıĢ,
2023 Eğitim Vizyonu belgesi ülkemizde eğitim ile ilgilenen herkesin baĢucu kaynağı haline
gelmiĢtir.
Kouzes ve Posner‟a (2012, 18-29) göre vizyon, geleceği yaratan güçtür. Vizyon belgeleri
ise “bir kurumun orta ve uzun vade hedeflerinin ortaya konulduğu teĢvik edici metinler”
olarak tanımlanmıĢtır (Hamarat ve Arkan, 2018: 4). 2023 Eğitim Vizyonu da eğitimimizin
geleceğini yaratmak için hazırlanmıĢ; Ulusal Dijital Ġçerik ArĢivi‟nin oluĢturulması, Yeterlilik
Temelli Değerlendirme Sistemi‟nin kurulması, Okul GeliĢim Modeli‟nin hayata geçirilmesi
gibi hedefler belirlenmiĢtir. Belirlenen hedefler, sonuç yerine süreç odaklı geliĢim, esnek ve
modüler bir müfredat, yeni bir ölçme değerlendirme sistemi gibi konuları da içine alan
bütüncül bir dönüĢümün gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu hedeflerin yanı sıra, 2023
Eğitim Vizyonu‟nun en çok dikkat çeken ve yankı uyandıran hedefleri arasında “TasarımBeceri Atölyeleri”nin (TBA) kurulması da yer almaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu‟nda ilk
olarak “Ġçerik ve Uygulama” baĢlığında karĢımıza çıkan bu kavram, daha önceki baĢlıklarda
yer alan “nitelik devrimi, takım çalıĢması, bilgiden beceriye taĢınan müfredat, mizaç ve
yetenek temelli bir tanım yaklaĢımı, bilgi transferi yerine hissetme-düĢünme-yapma
becerilerini tetikleyen yöntemler, ezberi aktarma devrinin sonlanması” gibi çeĢitli ifadelerde
yansıma bulmuĢtur.
Gündoğan ve Can‟a (2020: 855-865) göre, tasarım beceri atölyelerinin, daha önce
güncellenen eğitim programlarında da öğrencilerin becerilerinin geliĢtirilmesi ve onların
hayata hazırlanması için önemli olduğu vurgulanmıĢ, bu atölyeler milli eğitimin yeni yol
haritasında da önemli bir yer tutmuĢtur. Yaptıkları çalıĢmada sınıf öğretmenlerinin görüĢleri
doğrultusunda TBA‟lar ile ilgili vardıkları sonuçlardan bazıları Ģu Ģekildedir:
- Atölyelerin amacına yönelik görüĢler: somutlaĢtırma, el becerisi geliĢtirme, eğlenme
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- ĠĢlevselliğin sağlanmasına yönelik görüĢler: yönetimden beklentiler, öğretmenden
beklentiler, veliden beklentiler ve zaman gerektirme
- Öğrenciye katkı boyutuna yönelik görüĢler: geliĢim dönemleri bakımından (motor,
zihinsel, sosyal), benlik algısı bakımından (kendini tanıma, özdenetim), meslek seçimi, okula
olumlu tutum geliĢtirme, boĢ zamanları değerlendirme
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ġekil 1. TBA‟ların 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde dağılımı
TBA kavramı, 2023 Eğitim Vizyonu‟nda toplamda 16 cümlede yer almıĢ, bunların 11
tanesi direkt TBA olarak, 5‟i de “bu” iĢaret sıfatı ile belirtilmiĢtir (bu atölyeler). ġekil 1‟den
de anlaĢılacağı üzere, TBA‟ların en çok bahsedildiği bölüm “Ġçerik ve Uygulama”
bölümüdür. Bu bölümde atölye kavramının geçtiği cümleler, tüm belgede geçen cümlelerin
%56,5‟ini içermektedir. Bunu %18,75 ile “Temel Eğitim” bölümü izlemektedir. TBA‟ların
karĢımıza çıktığı diğer bölümler ise %6,25‟lik pay ile Özel Yetenek, Ortaöğretim, 2023
Eğitim Vizyonu Takvimi ve Altyapı Reformları‟dır.

ġekil 2. TBA eĢdizim
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EĢdizim (collocation) açısından bakıldığında öne çıkan kavramlar ilgi, yetenek, geliĢim,
üretim/üretkenlik, yapma, etkileĢim, yapılandırma, yaĢam, ihtiyaç, dönüĢüm, problem çözme,
eleĢtirel düĢünme, takım çalıĢması, çoklu okuryazarlık ve pratiktir. Bu kavramlar bize temel
olarak TBA‟ların içeriği ve kuruluĢ amaçları konusunda aydınlatıcı fikirler sunmaktadır.
TBA‟lar konusundaki genel algı buralarda STEM, robotik vb. çalıĢmalar yapıldığı yönündedir
ancak 2023 Eğitim Vizyonu‟nda anlatılan TBA‟lar ve eĢdizimlilikte karĢımıza çıkan
kavramlar bu algının eksik olduğunu ve TBA‟ların bundan çok daha fazlası olduğunu
anlatmaya yetmektedir. Mısırlı (2020) TBA‟ları “öğrencilere kendilerini yaratıcı olarak ifade
edebilecekleri fırsatların ve araçların sunulduğu öğrenme ortamları” olarak tarif etmektedir.
Yani TBA‟lar, çocukların ilgi alanlarına göre kendilerini rahatça ifade edip yaratılıĢlarındaki
yetenekleri fark ederek bunları geliĢtirdikleri yerdir. Youtuber olmak, ahĢap oymak, fotoğraf
öekmek, senaryo yazmak, oyuncu olmak, spor yapmak, yemek piĢirmek, resim çizmek, bez
bebek yapmak, Ģiir yazmak vb. etkinlikler için istekli olan öğrencilerimizin tümüne hitap
etmelidir (Bkz. ġekil 3).

ġekil 3. Ġlköğretim ve Ortaöğretim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen TBA‟lar
Tasarım beceri atölyelerini 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ele alan bu çalıĢmanın
temeli gözlem, görüĢme, doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanılması
bakımından nitel araĢtırma temeline dayanmaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu bir bütün olarak
incelenmiĢ, içerik olarak bu belgede geçen TBA‟lar belirlenmiĢtir. 2019-2020 eğitim öğretim
yılı içerisinde Tunceli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nce kurulması planlanan TBA‟lar göz önüne
alınarak yapılmıĢ olan bu çalıĢmada, farklı illerden (NevĢehir, KahramanmaraĢ, Diyarbakır)
TBA kurulumunda yer almıĢ Ar-Ge biriminde görev yapmakta olan öğretmenlerimizin
yaĢadığı sorunlar da sorulmuĢtur.
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Genel olarak 2023 Eğitim Vizyonu‟na yönelik yönetici ve öğretmen görüĢlerini içeren
çalıĢmalar yapılmıĢ olmakla birlikte (Doğan, 2019; Kurt ve Duran, 2019; Köç ve Ünal, 2018),
tasarım beceri atölyelerini ele alan çalıĢmalara henüz yeteri kadar yer verilmediği
düĢünülmektedir. Bu nedenle bu çalıĢmanın, henüz yeni bir uygulama olması bakımından,
Vizyon Belgesi‟ne iliĢkin araĢtırmaların, yaygınlaĢtırma sürecine katkı sağlayacağı
düĢünülmekte, TBA‟lar ile ilgili yapılacak çalıĢmalara örnek teĢkil etmesi ve planlanan
TBA‟lara ıĢık tutması beklenmektedir. Henüz proje aĢamasında olan TBA‟lar için yaĢanması
muhtemel sorunlar ile ilgili bir bilgi kaynağı olması ve TBA projeleri ile ilgilenen
meslektaĢlarımız için öngörü açısından bir dayanak olması bakımından önemli bir çalıĢma
olduğu düĢünülmektedir. TBA‟lar ile ilgili bir çerçeve çizdiği için de bu konuda henüz yeterli
bilgiye sahip olmayan eğitim paydaĢları için de bir kaynak niteliği taĢımaktadır. Özetle, bu
çalıĢmada amacımız hem TBA‟ların ne olduğu ve gerekliliği ile ilgili bir çerçeve çizmek hem
de TBA projelerinde karĢımıza çıkan veya karĢılaĢılması muhtemel sorunlara dikkat
çekmektir.
2. Bulgular
ÇalıĢmamızda bulgular, TBA‟ların neden gerekli olduğuna ıĢık tutan bir bölüm ile TBA
projelerinde karĢılaĢılan sorunları yansıtan bir bölüm olarak iki bölümde incelenmiĢtir.
2.1. TBA’ların KuruluĢ Nedenleri
- “TBA‟lara neden ihtiyaç duyuldu?” sorusunun cevabı 2023 Eğitim Vizyonu ıĢığında
saha çalıĢmaları ve deneyimler doğrultusunda maddelendirilmiĢtir:
- Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik geliĢimlerine katkı sunmak
- Öğrencilerimize yaĢam becerileri kazandırmak, öğrenilen bilgileri yaĢam becerisine
dönüĢtürmek
- Okul bahçelerini yeniden tasarlayarak yaĢam alanlarına dönüĢtürmek
- Öğrencilerimizin sahip olduğu yetenek kümeleriyle iliĢkili becerilerini uygulama
düzeyinde ve tüm öğretim kademelerinde kazandırabilmek
- Bilim, sanat, spor ve kültür odaklı, çocuklarımızın el becerilerini kullandığı, mesleklerle
iliĢkilendirilmiĢ mekanları yapılandırmak
- Çocuklarımızın kendisini, çevresini ve meslekleri tanımasına yardımcı olacak;
bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıktığı yerler sunmak
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- 21. yüzyıl becerilerini (eleĢtirel düĢünme, takım çalıĢması, problem çözme, üretkenlik
vb.) kazandıracak somut mekanları düzenlemek
- EtkileĢimi, derinleĢmeyi, kiĢiselleĢtirmeyi, üretimi öne çıkaran bir müfredata zemin
oluĢturmak
- Öğrenilen, ölçülen ve pratik arasındaki uyumu güçlendirmek
2.2. TBA’lar ve Zorluklar
Tüm eğitim paydaĢları için yeni bir oluĢum olması itibariyle, TBA‟ların kuruluĢ
aĢamasında çeĢitli zorluklar ve sorunlar da karĢımıza çıkmaktadır. Bunların baĢlıcalarını Ģu
Ģekilde sıralayabiliriz:
- Nereden baĢlanacağının bilinememesi: Daha önce bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi
olunmadığı için ilk adımı atmak ve atılacak adımları planlamak yaĢanılan en büyük
zorluklardan biridir.
- Atölyenin kurulacağı alan: Okul binalarımız inĢa edildiği süreçte TBA‟lar henüz
gündemde olmadığından uygulamaya konulması için alanlar belirlenmemiĢtir. Tüm
okullarımız en az bir adet TBA‟ya ev sahipliği yapmak istese de bazı okullarımızda maalesef
uygun mekan bulunmadığından atölye ile ilgili herhangi bir çalıĢma yapılamamıĢtır. Bazı
TBA‟ların olmazsa olmazlarından biri de lavabodur ve bu gereksinim de bazı okullarımızda
sorun oluĢturmaktadır çünkü TBA için belirlenen alanın su tesisatına ve gider borularına
uzaklığı kurulumu zorlaĢtırmaktadır. TBA‟ların tüm öğrencilerin eriĢimine uygun olması
planlanırken eski okul binaları -engelli öğrencilerimiz için yapılandırılmadığı için- sorun
teĢkil etmektedir ve zorunlu olarak giriĢ katta bir alan belirlenmesini gerektirmektedir.
- Hangi TBA‟nın kurulacağına karar verilmesi: TBA‟ların etkililiği ve gerekliliğine
inanan öğretmenler beklendiği üzere kendi branĢlarına uygun bir TBA kurulmasını
istemektedir ancak alan, bütçe gibi yetersizlikler nedeniyle her branĢa uygun TBA
kurulamamaktadır. Bunun yanı sıra, TBA seçimi yapılırken öğrencilerimizin ilgi alanları da
göz önüne alınmalıdır ve bu yelpaze oldukça geniĢtir. Tabii ki seçilen atölye için uygun
eğitimcinin bulunabilmesi de bir sorundur. Örneğin bir okulumuz sinema atölyesi
istemektedir ancak bu atölye için gerekli donanım, bilgi birikimi, sertifika gibi özelliklere
sahip eğitimci olmadığı için baĢka bir alana yönlenmek zorunda kalınmıĢtır. ġiĢman‟ın da
belirttiği gibi eğitimin niteliği ve kalitesi büyük ölçüde öğretmenlerin niteliğiyle doğru
orantılıdır ve gerek hizmet öncesinde, gerekse hizmet içinde, iyi bir biçimde yetiĢtirilmesi
eğitim kalitesi yönünden önem taĢımaktadır (2017: 189).
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- Atölye tasarımı ve uygulanması: En çok sorun yaĢanılan alanlardan biri de atölyenin
tasarımı ve uygulanmasıdır. Bakanlığımız tarafından hazırlanan Ģartnameler bağlayıcıdır ve
yaklaĢık maliyetler hazırlanırken alınan fiyat teklifleri arasında çok büyük farklar vardır.
Yüklenici firma bulmak da bir o kadar zordur. Yeni bir alan olduğu için hem çok fazla
seçenek yoktur hem de istenilen düzeyde profesyonel firmalar bulmak sorundur. Özellikle
iletiĢime geçilen, bilgi ve teklif istenilen firmaların bir kısmı geri dönüt vermemektedir ve bu
da sürenin uzaması anlamına gelmektedir.
- Bütçe/ödenek: Fırsat eĢitliği olması açısından uygun alanı olan her okula TBA yapılmak
istenmektedir ancak tadilat, donanım, dekor, malzeme gibi kalemler bazı okulları için
kuruluma engel teĢkil etmektedir. Buna ek olarak, sürdürülebilir bir atölye için sürekli
temrinlik malzeme gibi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır ve bunun için ödenek bulunmamaktadır.
Sürekli geliĢim içinde olduğumuz bu süreçte teknolojik geliĢmelere uyum sağlamak için
atölyelerin de güncellenmesi gerekmektedir ve bu da maliyeti yüksek bir kalemdir.
3. Sonuç, TartıĢma ve Öneriler
2023 Eğitim Vizyonu belgesinin tanıtım toplantısı ile birlikte bir anda tüm eğitim
paydaĢlarının dikkatini çeken TBA‟ların, sadece mesleki eğitimde değil, eğitimin tüm
kademelerinde ve farklı okul türlerinde yer alması gerekliliği gündeme oturmuĢtur. Daha önce
mesleki eğitim, BĠLSEM ve özel okullarda karĢımıza çıkan atölyelerin tüm okullarda
yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bu çalıĢmalar için 2023 Eğitim Vizyonu‟nda
belirtilen takvim Ģu Ģekildedir:

ġekil 4. 2023 Eğitim Vizyonu‟nda TBA takvimi

Ġlk kez 2023 Eğitim Vizyonu‟nda karĢımıza çıkan TBA kavramı ġekil 4‟ten de
anlaĢılacağı gibi 2018 yılından 2022 yılına kadar takvimlendirilmiĢtir. Bu zaman aralığının
uzun tutulmasının nedeni bu alanda yeni oluĢumuzdur. Tüm eğitim paydaĢları için soru
iĢaretleri ile dolu olan bu süreçte hem TBA kavramı hem neden onlara ihtiyaç duyulduğu hem
de kuruluĢta karĢımıza çıkan ve çıkması muhtemel olan sorunlar zamanla belirlenmiĢ ve
çeĢitli çalıĢmalar yürütülmüĢtür.
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Bu çalıĢmada öncelikle TBA‟lar ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılmıĢ, TBA‟ların
2023 Eğitim Vizyonu‟nda nasıl bir dağılım gösterdiği incelenmiĢtir ve görülmüĢtür ki
TBA‟ların en çok bahsedildiği bölüm %56,5‟lik bir oranla “Ġçerik ve Uygulama” bölümüdür.
TBA‟ların anlatıldığı cümleler belirlenmiĢ ve bu kavramın hangi diğer kavramlar (ilgi,
yetenek, geliĢim, üretim/üretkenlik, yapma, etkileĢim, yapılandırma, yaĢam, ihtiyaç, dönüĢüm
vb.) ile beraber kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Bu eĢdizim öğeleri bizlere TBA‟ların
niteliklerini sergilemektedir. ÇalıĢmamızın bulguları iki ana baĢlıkta toplanmıĢtır: TBA‟ların
kuruluĢ nedenleri ve zorlukları. Temel olarak Tunceli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde
kurulan TBA‟lar göz önüne alınarak belirlenen bu bulgular baĢka illerdeki Ar-Ge çalıĢanı
öğretmenlerimiz ile de görüĢ alıĢ veriĢinde bulunarak desteklenmiĢ, TBA‟ların kuruluĢ
sürecinde yaĢanılan zorlukların sadece Tunceli özelinde karĢılaĢılan sorunlar olmadığı, genel
olarak benzer sorunlarla karĢılaĢıldığı ortaya çıkarılmıĢtır.
Bu çalıĢma TBA‟lar ile ilgili soru iĢaretleri olan tüm eğitim paydaĢları için hazırlanmıĢ,
genel bir çerçeve çizilerek TBA‟ların ne olduğu, neden onlara ihtiyaç duyulduğu ve hangi
sorunlarla karĢılaĢılabileceğine ıĢık tutmak amaçlanmıĢtır.

KAYNAKLAR
2023 Eğitim Vizyonu (2018). Alındığı URL:
http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
Doğan, S. (2019).2023 Eğitim Vizyonu belgesine iliĢkin okul yöneticileri ve öğretmen
görüĢleri.

Cumhuriyet

Uluslararası

Eğitim

Dergisi,

8(2),

571-592.

https://doi.org/10.30703/cije.550345
Gündoğan, A. & Can, B. (2020). Sınıf öğretmenlerinin tasarım-beceri atölyeleri hakkındaki
görüĢleri,

Turkish

Studies

-

Education,

15(2),

851-876.

https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40357
Hamarat, E. & Arkan, A. (2018). 2023 Eğitim Vizyon Belgesi‟nde gelecek becerileri. Seta
Perspektif, 222, 1-7.
Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2012). The leadership challenge: How to make extraordinary
things happen in organizations (5th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Köç, A., & Ünal, O. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 2023 Eğitim Vizyonuna Yönelik
GörüĢlerinin Ġncelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 1 (2), 65-79.
Alındığı URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jirss/issue/41711/502356
TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 89

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Kurt, M., & Duran, E . (2019). 2023 Eğitim Vizyonuna ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri.
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni YaklaĢımlar Dergisi (IJONASS), 3(1), 90-106.
Alındığı URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/46969/586351
Mısırlı, E. (2020, 26 Ağustos). “Tasarım-Beceri Atölyeleri Nedir? Ne Olmalıdır?” Alındığı
URL: https://medium.com/@efemisirli/tasarim-beceri-atolye-30fa4936cc50
ġiĢman, M. (2017). Eğitim Bilimine GiriĢ. Ankara: Pegem A Yayınları.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 90

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

RENGĠN DĠYALEKTĠĞĠ
THE DIALECTIC OF COLOR

Hülya Parlakkalay
Afyon Kocatepe Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0002-2355-3260

ÖZET
Renk nedir ve renk var mıdır? Renk aslında yoktur, maddelerden yansıyan ıĢık örtüsüdür.
Renk, ıĢığın kırılması sonucu oluĢan bir duygu ve algılayana göre değiĢen izafi niteliğe sahip
bir olgudur. GüneĢ ıĢığı, renk ve görme duyusu açısından yaĢamın en temel kaynağıdır.
Mekan algımızı ortaya çıkartan derinlik ve gölge gibi etmenler de ıĢıktan türemiĢtir. Renk,
resim ve sanat tarihinin en temel elemanıdır. Ġnsan, mağaradan bu güne kadar oluĢturduğu
bütün kültürlerde renge fiziksel, psikolojik ve toplumsal anlamlar yüklemiĢtir. Aynı zamanda
gösterge bilimsel açısından yaĢamı düzenleyen, yaĢamın birçok yönünü belirleyen bir
etkendir. Ġnsan kültürel, zihinsel bütün aktivitelerinde renge özel anlamalar yüklemekle
birlikte, her kültür kendi değerleri doğrultusunda rengi yeniden yorumlamıĢ ve bu doğrultuda
yaĢamı yeniden kurmuĢtur. Ġnsan yaĢamında rengin önemi ve etkinliği bu derecede önemli ve
değiĢken iken; renge sabit, değiĢmez, objektif bir yaklaĢım doğru değildir. Özellikle resim
sanatı tarihi içinde Empresyonizm ile birlikte nesnelerin sabit, değiĢmez, objektif, real bir
renginin olmadığını, nesnelerin üzerine düĢen ıĢık tayfının rengine sahip olduğu bilgisine
eriĢilmiĢtir. Optik yasaların ve renk dünyasının yeniden keĢfi; akıĢkan, titreĢen bir dünya
algısını oluĢturmuĢ, ıĢık ve renk baĢlı baĢına bir inceleme konusu olmuĢtur. Geleneksel resim
anlayıĢında olduğu gibi ıĢıklandırma aracı olmaktan öteye geçmiĢtir. Empresyonizmle birlikte
ıĢık ve renk araç değil, baĢlı baĢına bir „değer‟ olarak ele alınmıĢtır. Sanatçılar, rengi sanatsal
ifade biçimlerinde bazen araç bazen de salt duygusal değer olarak ele almıĢlardır. Genel
anlamda her renk genel geçer objektif bir yaklaĢımla ele alınmasına karĢın, rengi duygusal
açısından ele aldığımızda rengin izafi niteliği ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢmanın amacı farklı
tarihsel-sanatsal dönemler ve sanatçı eser örneklemeleri ile rengin izafiyetini sorgulayarak
rengin diyalektik yapısını incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Renk, IĢık, Rengin Ġzafiyeti, Rengin Diyalektiği, Empresyonizm
ABSTRACT
What is color and is there a color? Color actually does not exist; it is a cover of light reflected
from matter. Color is an emotion formed as a result of refraction of light and a phenomenon
with a relative quality that changes according to the perceiver. Sunlight is the main source of
life in terms of color and sense of sight. Factors such as depth and shadow that reveal our
perception of space are also derived from light. Color is the most fundamental element of
painting and art history. Human beings have attributed physical, psychological and social
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meanings to color in all the cultures they have created from the cave to this day. It is also a
factor that organizes life from a semiotic point of view and determines many aspects of life.
Although people attribute special meanings to color in all their cultural and mental activities,
each culture has reinterpreted color in line with its own values and reconstructed life
accordingly. While the importance and effectiveness of color in human life is so important
and variable; stable, unchangeable and objective approaches to color are not correct.
Especially with impressionism in the history of painting, it has been learned that objects do
not have a fixed, unchangeable, objective, real color, and that they have the color of the light
spectrum falling on the objects. Rediscovery of optical laws and the world of color has
created a fluid and vibrating perception of the world, and light and color have become a
subject of study in their own right. It has gone beyond being an illumination tool as in the
traditional painting understanding. With impressionism, light and color are not considered as
means but as 'value' in their own right. Artists have used color in their artistic expression,
sometimes as a tool and sometimes as a pure emotional value. In general, although each color
is handled with a general objective approach, when we consider the color in terms of
emotional, the relative quality of the color emerges. The aim of the study is to examine the
dialectical structure of color by questioning the relativity of color through different historicalartistic periods and artist works.
Keywords: Color, Light, Relativity of Color, Dialectic of Color, Impressionism
GĠRĠġ
IĢık, dünyayı algılamamız için, cisimlerden yansıyarak içinde bulunduğumuz doğanın mekana
dönüĢmesini sağlamaktadır ve algıladığımız her renk bizim yaĢadığımız mekanı algılanabilir
kılmaktadır. Rengin izafiyeti olmasaydı bir ıĢık huzmesi olan beyaz içinde zamansız ve
mekansız olarak yaĢamsal devinimden azade olurduk, renkler bizim izafi algılarımız,
korkularımız ve hazlarımız gibi kiĢilik özelliklerimizin oluĢumuna da sebep olmaktadır.
Ġnsanoğlu var olduğu günden beri ıĢığı onun türevi olan rengi sorgulamıĢtır renk nedir
sorusunun cevabının kafamızda bazı cevapları vardır ıĢık, pigment gibi tümden gelim
cevapları vardır ya felsefi olarak renk nedir?
Ġnsanoğlunun doğayı algılamak için kullandığı en önemli yetisi görme duyusudur. J. Berger
“Görme sözcüklerden önce gelir” der (Berger, 1993, s.7). Ġnsan görme duyusu ile varlıkları,
mekanları, olayları ve zamanı ayırt edebilir. Doğayı görsel olarak algılayabilmemizin en temel
etkeni renktir, renk maddeler cisimler ve mekanlar arasındaki farkı görsel olarak algılamamızı
ve yaĢamsal faaliyetlerimizi ona göre organize etmemizi sağlar.
Özellikle Empresyonist sanatçıların önemle üzerinde durdukları „görmek‟, varlık ve dünya ile
yeni bir bağ kurmaktır. Ġsmail Tunalı‟nın da Piet Mondiran‟dan aktardığı gibi “bütün resim
tarihi (biz buna, sanat tarihi de diyebiliriz), bir „görme‟ tarihidir. Görme değiĢince teknik de
değiĢir. „Görme‟ ise, insanın dünya ile bağlılığını gösterir” (Tunalı, 1989, s. 46). Bu varlık
kavrayıĢı ıĢık ve renk gibi elemanlarla tamamen duyulara dayanmaktadır. Resim sanat
tarihinde her resim baĢlangıçta optik bir karakter taĢıyarak ıĢık ve renk duyumlarına
dayanmaktadır.
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Göz ile beyin sistemi arasındaki iletiĢim doğanın insanlara sunduğu bu duyusal iĢlem
insanlığın en ilkel kabilelerden en modern toplumlara kadar genel geçerliliği olan yaĢamsal
mekanları, objeleri anlama, gözlemleme, kavrama ve kopyalama süreçleriyle kendilerini
geliĢtirmiĢ, ihtiyaçlarını karĢılamıĢ ve insan olarak duygularını sezinlemeyi, resmetmeyi ve
aktarmayı baĢarmıĢtır.
1. Renk nedir?
Renkler madde midir? IĢık madde değildir. IĢık fotondur ve kütlesi yoktur. Bir enerjidir bu
yüzden renkler de madde değildir. Renk, belirli bir dalga boyundaki ıĢığın gözümüzdeki
retinaya etkileyerek oluĢturduğu sübjektif bir duyumdur. Bir objeden kırılarak yansıyan ıĢığın
etkisiyle -sıcaklık, soğukluk vb- cisimler ya da mekanlar hakkından genel geçerlilik algıları zehirli- yanıcı- dar- geniĢ vb- algılar oluĢur.
Renk üzerine birden çok tanımlama yapılmıĢtır. Teknik bir ifadeyle renk; “ıĢığın, kendi öz
yapısına veya cisimler tarafından yayılma Ģekline bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etkidir.”
(Meydan Larousse, 1992, s. 486) Bu etki insanın zihinsel ve duygusal dünyasında etkiler
oluĢturmaktadır. Diğer bir tanıma göre ise renk; kaynaktan ya da cisimden yansıyan ıĢığın,
gözdeki ağ tabaka üzerine düĢtüğünde uyandırdığı duyumdur. Beynin görme duyusu yoluyla
gelen ıĢıksal etkilere karĢı duyarlılığı ve bu etkileri değiĢik biçimlerde algılamasıdır. (Grolier
International Americana, 1993, s. 202)
Genel bir ifadeyle renk; herhangi bir kaynaktan gelen ıĢığın göz aracılığıyla insanda meydana
getirdiği duyum ve algılamanın niteliksel halidir (Temizsoylu, 1987, s. 10). Fiziksel boyutta
renk; farklı titreĢimdeki ıĢık dalgalarından oluĢmaktadır. IĢık ve renk dalgalarının tümünün
uzunlukları birbirinden çok farklıdır. Görme organı olan göz; bu dalga titreĢimlerini, renk
sinirleri vasıtasıyla beyne göndermektedir. Böylelikle; renk kavramının meydana gelmesi
sağlanmaktadır. Sonuç olarak gözde renkler belirmektedir (Çağlarca, 1993, s. 2). Psikolojik
tanıma göre ise renk; “ıĢığın dalga uzunluğuna göre, göz vasıtası ile insanda uyandırdığı bir
duygudur. Ġnsanların ise bu hisse dayanarak sarı, yeĢil, mor gibi solar spektrumu teĢkil eden
bölümlerin karakter ve hüviyetini ayırt etmek üzere kullandığı terimlerin genel adıdır.”
(Kalmık, 1950, s.10).
2. Rengin Tarihinden Ġlk Örnekler
Renk, hepimizden daha yaĢlı bütün varlıkların kullandığı bir dildir. Renk, insan yaĢamında
yüzyıllarca oluĢmuĢ bir bilinç sistemi olarak; dünya üzerinde var olmuĢ bütün kültür ve dil
sayısı kadar geleneksel renk sistemleri oluĢturmuĢtur. Her kültür renkle kendine özgü biçimde
hem dil açısından hem de kültür açısından bir iliĢki kurmuĢtur. Renk, modernizemle birlikte
maddi karĢılığının dıĢına çıkmıĢtır. Isaac Newton‟un renk teorisi, modern renk anlayıĢının
çıkıĢ noktası olmuĢtur. Bu gün ise pigment ya da sentetik boyaların ötesinde, bilgisayar
teknolojisi ile her Ģeyin mümkün olduğu retina ekranlarımız vardır.
IĢık hakkında farklı dönemlerde farklı kuramsal yaklaĢımların ve teorilerin olduğu
bilinmektedir. Bunlar Paltonla baĢlayan görmenin; gözden nesnelere gönderilen ıĢınlar
sayesinde gerçekleĢtiği ile ilgili açıklamalarıyla baĢlayan süreç; üç yüzyıl içinde önemli ıĢık
kuramları ortaya çıkmıĢtır. Bunlardan biri Isaac Newton‟un “ıĢığın parçacık kuramı”; ıĢığın
küçük parçacıklardan oluĢtuğunu kabul eden kuramı diğeri; Christiaan Huygens tarafından
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IĢığın dalga boyu teorisi gerçekleĢtirilmiĢtir. Thomas Young‟dan Albert Einstein‟a kadar ıĢık
ve renk teorileri bilimsel ve sanatsal anlamda hem fiziksel kanunları hem de renk felsefi
açısından büyük değiĢime uğramıĢtır.

ġekil 1. Newton‟un optik diyagramı

“Newton'un Kraliyet Cemiyeti'ne gönderdiği orijinal mektubundan alınan illüstrasyon (1
Ocak 1671 [Jülyen takvimi]). S, güneĢ ıĢığını temsil eder. BC ve DE düzlemleri arasındaki
ıĢık renkli. Bu renkler, GH panelinde güneĢ ıĢığı oluĢturmak için yeniden birleĢtirilir” (ġekil
1) (URL 1).
Renkler insanın yaradılıĢtan itibaren kendini koruma ve duygularını ifade etme araçlarından
biri olmuĢtur. Ġnsanlar mağara tasvirleriyle baĢlayarak Mısır, Aztekler‟den ve Rönesans‟a
kadar ıĢık ve renk üzerine çeĢitli çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢlerdir. Ġnsanlar ilk pigmentleri ve
boyalarını; toprak, hayvansal yağ, kömür, kireç gibi doğal materyaller kullanarak
yapmıĢlardır. Ġlkel dönemde sarı, kırmızı ve kahverengi renklerle birlikte görüntü boĢluğu
olan siyah kömürden ve ıĢık huzmesi olan beyazı ise kireçten elde etmiĢlerdir. Altamira
mağara resimleri, Paleolitik insanın mağara duvarlarını resimlemede kömür, hermatit,
demiroksit, manganez oksit ve toprak, yağ ve kili bir arada kullanarak çizimleri
renklendirdikleri görülmektedir (ġekil 2). Bu dönemin insanlarının, doğal oluĢumlar içinde
gördüğümüz çizimleri ve boyamaları ile doğal mekanı renk ve biçimlerle yeniden yaratmıĢ
oldukları görülmektedir. Bu mekanlardaki eserlere dönem insanının günlük yaĢamı hakkında
bilgi veren, aynı zamanda onların duygusal ve düĢünsel ifade biçimlerinin dili olarak
yaklaĢılmıĢtır.

ġekil 2. Painting of a Bison (c.15,000 BCE) From the Altamira Cave Complex.

Bu resimlerde siyah, kırmızının çoğu tonu, toprak tonlarından saman sarısına kadar birçok
sıcak renk görülmektedir. Bu renklerin neredeyse tümü çürümeyen doğal minerallerden
yapılmıĢtır. Renkler demir bakımından zengin aĢı boyası, hematit ve götit kırmızıları, sarıları
ve kahverengileri üretirken, mangan siyahları meydana getirmiĢtir. Renklerin betimlenen
canlıların doğadaki renklerine uyumlu seçildiği görülmektedir. Ġnsanlar biçimleri doğal
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yüzeyden ayırmak ve renkli yüzeyi biçimlemek için konturlarda siyahı kullanmıĢlardır. Bu
yaklaĢım bize Antik Mısır‟ı anımsatmaktadır. Antik Mısır resimlerinde de konturlar dikkat
çekicidir ve yine konturlarda siyah ya da koyu renkler kullanılmıĢtır (ġekil 3).

ġekil 3. Mısır Resim Sanatı Örneği

“Renk, Eski Mısır adı “iwen” olarak ifade edilmiĢtir. Bir maddenin veya insanın doğasının
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiĢ ve terim, birbirinin yerine geçecek Ģekilde renk,
görünüĢ, karakter, varlık veya doğa anlamına gelebilmektedir. Eski Mısır‟da benzer renkteki
öğelerin benzer özelliklere sahip olduğuna inanılmamıĢtır” (Boddy-Evans, 2021).
Sembolik anlatımın hakim olduğu Antik Mısırda hemen hemen her Ģeyin bir sembolü vardır.
Bu semboller renkler için de oldukça zengin biçimde ifade aracı olarak kullanılmıĢtır.

ġekil 4. Palette for painting of Vizier Amenemopet ca. 1427–1400 B.C.

Mısır, rengin çok önem taĢıdığı bir ülkedir. Antik Mısır‟da bu günün palet düzeninde
pigmentlerin seramik kaplara yerleĢildiği görülmektedir (ġekil 4). “Yararlanılan temel renkler
çok fazla değildir bu renklerin; siyah, beyaz, kırmızı, sarı, mavi, yeĢil olduğu görülmektedir.
Renkler birbiri ile karıĢtırılmamaktadır ve renkler 18. Hanedanla birlikte renk sayısı artmıĢ
olmasına rağmen basit ve belirgin renkler kullanılmıĢtır. Renkler birbirine karıĢtırılmıyor ve
nadiren bir renkten diğerine geçiliyor. Mısır Sanatında renk, her zaman kullandığı halde onu
belirleyen çizgidir ve renk, hiçbir zaman bilgi aktarmanın tek aracı olmamıĢtır. DıĢ çizgiler zıt
renklerden seçilmiĢ ve genellikle de siyah kullanılmıĢtır. Boya maddeleri, renkleri
değiĢmeyen veya solmayan, doğal olarak bulunan minerallerden elde edilmiĢtir” (BoddyEvans, 2021). Mağaradan antik medeniyetlere oradan günümüze kadar rengin öyküsü, ıĢıkrenk ve insan üçgeninde geliĢerek ve her dönem yeniden keĢfedilerek anlam kazanmıĢtır.
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3. IĢık-Renk ĠliĢkisi
Sanat tarihi boyunca ıĢık ve rengin ele alınıĢı her dönem farklı ifade biçimlerini yansıtmıĢtır.
“IĢık bir resim elemanı olarak Batı resmine Masaccio ile girmiĢ ve resmin temel
elemanlarından birisi olmuĢtur” (Tunalı, 1989, s. 49). Empresyonizme gelinceye kadar bütün
yaklaĢımlar ıĢığı bir „araç değer‟, Empresyonizmle birlikte ıĢık araç değil, baĢlı baĢına bir
„değer‟ olarak ele alınmıĢtır. Ve ıĢık, reel ıĢıktır yani yedi renkten meydana gelen güneĢ
ıĢığıdır. Algısal sürecin baĢlangıcı olan ıĢık (güneĢ ıĢığı), doğanın en temel elamanıdır ve
doğa bütün renklerin birini etkilediği bir tayflar akıĢı olarak renkli ıĢık olarak algılanmıĢtır.
Optik yasaların ve rengin dünyasının keĢfi; akıĢkan, titreĢen bir dünyanın keĢfini beraberinde
getirmiĢtir. Ġzafiyet Teorisi ile zaman, mekan, hareket birbirinden ayrılmaz, birbirine bağlı
izafi olaylar olduğu ve özel görelik kuramı ile de bu olayların gözlemciye bağlı olarak
değiĢebileceği ifade edilmiĢtir. Resim sanatında da katı formlar erimiĢ ve ıĢık ve rengin
titreĢimlerinde erimeye baĢlamıĢtır. IĢık baĢlı baĢına bir inceleme konusu olurken, geleneksel
resim anlayıĢında olduğu gibi ıĢıklandırma aracı olmaktan öteye geçmiĢtir.
Irvin D. Yalom, “Nietzsche Ağladığında” adlı eserinde bedeni kaplayan derinin görünümü
katlanılabilir hale gelmesini vurguladığı gibi: "Kemikleri, eti, bağırsakları ve kan damarlarını
kaplayan deri nasıl insan görünümünü katlanabilir hale getiriyorsa, ruhun ajitasyonu ve
ihtirası da kibirle kapatılmıĢtır; Kibir, ruhu kaplayan deridir" (Yalom, 1998, s. 91). Renkte
nesneleri bir örtü gibi kaplayarak algılanabilir olmasını ve estetik açıdan değer kazanmasını
sağlamaktadır. Rönesans sanatında rengin maddenin, doğanın, nesnelerin bir özelliği olarak
„örtü‟ gibi kavranması nesneyi renksiz düĢünememeyi gerektirmektedir. Oysa Empresyonizm
ile birlikte ıĢık ile nesnelerin bütünleĢmesi her an değiĢen bir renk atmosferi içinde
gerçekleĢmektedir. Böylece nesnelerin sabit, değiĢmez, objektif, real bir renginin olmadığını,
nesnelerin üzerine düĢen ıĢık tayfının rengine sahip olduğu bilgisine eriĢilmiĢtir. Bunun en
güzel örneği Monet‟nin “Rouen Katedral” serisinde görülmektedir (ġekil 5).

ġekil 5. Claude Monet, Rouen Cathedral Paintings, 1892-94

Monet, sabit değiĢmez bir nesne olarak katedrali seçmiĢ ve onu farklı ıĢık ve hava koĢulları
altında resimlemiĢtir. Anlık renk ve ıĢık duyumları, nesneyi zaman kavramı ile
iliĢkilendirmektedir. Bu eserler zamana, mekana ve gözlemcinin algısına göre değiĢen renk ve
renk iliĢkileri açısından rengin izafiyetinin kanıtı niteliğindedir. Sanatçıların doğa
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görüntülerini birebir betimlemeyi, “mimesis”i (taklit) reddetmesi; zihinsel dönüĢümün
baĢlangıcı ve inanç algısının ötesini gösteren elektromanyetik dalgalar gibi buluĢlar dıĢ
gerçeklik ve insan algısının sınırlarının da sorgulanmasına neden olmuĢtur (Öndin, 2009, s.
30).
4. Renk Algısı ve Rengin Ġzafiyeti
Renk, günlük yaĢam gereksinimlerinden sanatsal değerlendirmelere kadar çok geniĢ bir alanı
kapsamaktadır. Fizyolojik ve psikolojik değiĢik etki güçlerine sahip olan renk, değiĢken ve
göreceli etki güçlerinin yanında temelde belli yasalara bağlıdır. Ġçinde yaĢadığımız çevreye
bağlı olarak psikolojik, fiziksel ve görsel etkilere maruz kalırız. Bu fiziksel çevre mekannesne, biçim-renk iliĢkilerinden oluĢmaktadır. Görsel algıma ve renk olgusu, ıĢık ve özdeksel
renk karıĢımları hepsi temelde algılama olgusu içinde toplanmaktadır. Algılama nedir?
“Algılama” Halil Akdeniz‟in aktarımı ile Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: “… Nesnelerin,
özellikleri ve iliĢkileriyle duyu organları üzerine etkisi sonucu duyusal bir bütünlük içinde
oluĢan görüntüleridir. Algılama, genetik olarak duyum temeli üzerinde oluĢur, bununla
birlikte duyumların basit bir bileĢimi değil, duyumsal yansımanın yeni bir kalitesidir. …
Algılama kendi bütünlüğü içinde objektif gerçeğin görsel görüntüsünü oluĢturur, bunda;
yalnızca dıĢ görüntü ve yüzeysel iliĢkiler, tek baĢınalık ve rastlantı değil, bunlarla birlikte iç
özellikler, genel ve zorunlu iliĢkiler de kapsanır” (alıntılayan Akdeniz, 1982, s.4).
Rengin fiziksel ve kimyasal gerçekliğine karĢın rengin psiko-fizyolojik gerçekliğinin önemi
üzerinde durulmuĢtur. Josef Albers, rengi göreceliği en yüksek olan sanat aracı olarak
görürken rengi neredeyse hiçbir zaman fiziksel durumundaki gibi algılamayacağından söz
eder (Akdeniz, 1982, s.9). Algılarımızın önemli bir bölümünün görme duyusu ile beyne
aktarıldığını düĢündüğümüzde çevremizle ilgili bilgilerimiz görme duyumuzun bize sağladığı
bilgiler doğrultusunda Ģekillenmektedir. Buradan çıkarılabilecek bir diğer sonuç;
algıladıklarımızın (gördüklerimizin) duygu ve düĢüncelerimizi, duygu ve düĢüncelerimizin de
gördüklerimizi etkilemekte olduğudur. Algılamada salt görsel bilgiyi değil o bilginin beyinde
iĢlenmesi gerekmektedir. Retinayı beynin bir uzantısı olarak düĢünerek, görme “algılama”
retina ve beynin etkileĢimi sonucu gerçekleĢmektedir. Bu etkileĢim bizde aynı zamanda
duygusal bir etki oluĢturmaktadır.
Albert Einstein‟ın fizik kuramını, “Özel Görelilik Kuramı” olarak da bilinen “Ġzafiyet
Kuramı” açıkladığından bu yana bütün varlıklar ve varlığın fiziksel olayları izafi olarak ele
alınmıĢtır. Bu teori ile zaman, mekan ve hareket gibi olayların birbirinden bağımsız olmayan
ve birbirine bağlı izafi bir bütünlük olduğunu iddia edilmiĢtir. Bu bağlamda renk, psikolojik
sistemde beynimizde izafi bir duyum olmaktadır. Rengin kiĢiden kiĢiye değiĢen duygusal
algısı da tamamen izafidir.
“Dünyanın renk sistemi de kalımlı, değiĢmez değildir, Ģu ya da bu yolda yorumlanabilir.
Renklere tek baĢına bakılabileceği gibi, bağlantıları ve hareketlerine de bakılabilir” (Wölfflin,
1990, s.68). Sanat tarihi boyunca görüntünün tasviri adına renk biçimin emrine verilmiĢtir,
Constable, Turner ve Delacroix ile baĢlayan biçimden bağımsızlaĢan renk; Empresyonizm ile
birlikte titreĢen ve hareket algısı içinde resimde yer almaya baĢlamıĢtır. Delacroix yayınladığı
Journal (Günlük) yaptığı giriĢ metninde yerel bir rengin ıĢık renkten ayırma konusundaki
tutumu “Renk olarak rengi, ıĢık olarak renkle uzlaĢtırmak zorundayız” (Sérullaz, 1983, s. 9)
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diyerek Empresyonistlere yaklaĢtığını göstermiĢtir. Böylece resim sanatında gün ıĢığının
etkisi, titreĢimlerle dolu parlak renklerden oluĢan lekeci yaklaĢıma dönüĢmeye baĢlamıĢtır.
Her sanatsal dönemin kendine özgü renk algısı ve renge yaklaĢım açısından ifade dili
yaratmıĢ olduğunu söyleyebiliriz. KuĢkusuz fotoğrafla birlikte açılan yeni ufuklar, ıĢığın ve
yansımaların ani etkileri sanatçıların nesnelere bakıĢ açısında değiĢimlere neden olmuĢtur.
Siyah-beyaz baskılar veren fotoğrafın aksine ressamlar parlak ve değiĢik renklerle ıĢığın
etkilerinden yararlanarak anı yakalamaya çalıĢmıĢlardır.
Renk gibi doğrusal perspektifte öğrenilir, bir çocuk eğer Ģablonlar ona öğretilememiĢse
doğrusal perspektifi resimlerinde kullanmaz, renkler de çocuk için Ģablonların dıĢındadır, bir
ağacı mavi boyayabilir (ġekil 7). Bir demir yolunu göğe uzanan bir merdiven gibi çizebilir,
yolu daralmıĢ göstermez (ġekil 6). Gerçekte de yol daralmaz bu gözün bir yanılsamasıdır.
Çocuk burada da gerçekçi yaklaĢmamıĢ mıdır? Gözün yanılsamalı algısı, gerçeği tanımlarken
yetersiz kalmaktadır. Yol örneğinde olduğu gibi, gerçekte daralmayan yolu neden daralır
gösteririz? Ve bu yanılsama, yansıtmaya dayalı doğa görüntülerinde bir gerçeklik ölçüsü
olarak ele alınmaktadır. Renklerin yerel kullanımları da hayal gücünü sınırlandırmaktadır.

ġekil 6. Çocuk Resmi

ġekil 7. Çocuk Resmi

Renkleri kendine özgü bir biçimde kavrayan Van Gogh için renk neydi? Vincent Van
Gogh‟un Theo‟ya yazdığı mektuplarında “Gerçek ressamlar yerel renkler kullanmayanlardır
“der (Van Gogh, 2015, s.155). Ona göre ressamların yerel renkleri kullanmalarında sıkıntı
yoktur fakat o bunun ötesinde bir Ģeyler aramaktadır. Birçok mektubunda renklerden farklı
biçimlerde söz eden Van Gogh “Her geçen gün Ģuna daha çok inanıyorum ki, en önce doğa ile
boğuĢmayan insanlar hiçbir zaman baĢarıya ulaĢamıyorlar” diyerek doğanın öneminden
bahseder (s.139 ). Renklerin kendi adlarına konuĢtuklarını “Renk kendi baĢına bir Ģey
anlatır”(s.157) diyerek kesin bir dille belirtmiĢtir. Renklerin kendi baĢına bir Ģey anlatıyor
oluĢu sanatçının duygu dünyasında oluĢan etkilerden kaynaklanmaktadır. Kendisi için bir
sonbahar peyzajını, doğadan bağımsız sarı tonların oluĢturduğu bir senfoni olarak düĢünmüĢ
Ģöyle eklemiĢtir: “Pek çok Ģey, hatta her Ģey, tonların, aynı ailedeki tonların sonsuz çeĢitliliği
benim algılamama bağlı” (s.156). Algıya bağlı olan renk, sadece retina düzeyinde
gerçekleĢmemektedir. Algılarımız duygu dünyamızın bir yansıması ya da göstergesi biçimde
de iĢlemektedir. Sanatçı kobalt rengin harika oluĢundan ve rengin objelerin çevresinde
atmosfer yarattığından (s.165) bahsederek öznel renk algısının ne kadar önemli olduğunu ve
onda oluĢan duyguyu vurgulamıĢtır. Renklerin özünün kuramlarla ya da kuramlarla
açıklanamayacağı, renklerin doğada hareketleri ile tanımlanabileceği ve bizde oluĢturduğu
duygu önem kazanmaktadır. Renk diyalektiği açısından sanatçıların bakıĢı salt görünenin
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değil görünmeyenin görünür kılınmasına yönelik estetik kaygıların yeniden düĢünülmesini
zorunlu kılmaktadır; içinde olunan düĢünsel ve duygusal atmosferle doğrudan iliĢkilidir.
SONUÇ
Sartre‟ın “Güzel örtülü bir çeliĢkidir” sözünden yola çıkarak, her seferinde elimizden kayan,
uçucu, her tanımlamada eksik kalan güzel, ıĢık ve renk gibi kavramları, indirgemeci bir
yaklaĢımla kavramanın güç olduğunu söyleyebiliriz. Estetik kaygıların zamana göre değiĢimi
dikkate alındığında, örtülü oluĢu devam eden sanatsal ve bilimsel keĢiflerin bitmemiĢ
oluĢunda, çeliĢkili yapısı izafi niteliğinden kaynaklanmaktadır.
Sanatçılar dünyayı anlama ve anlatmakla yükümlü kiĢiler olarak renk konusunda her dönem
farklı ifade biçimleri geliĢtirmiĢ ve rengi kendi sanatsal biçimlerinde bazen araç bazense tek
değer olarak ele almıĢlardır. Estetik adlı kitabında; “Sanatçının bir ayrıcalığı varsa, o da son
derece geliĢmiĢ bir görme ve gösterme yeteneğine sahip olmasıdır” diyen AfĢar Timuçin,
sanatın düĢünsel etkinlik alanında sanatçının görme yetisinin önemini vurgulamıĢtır. Görme
neden önemli ve sanatçı bunun nasıl yapar? Öncelikle sanatçılar doğa gözlemlerinde oldukça
çileci ve disiplinli çalıĢan insanlar olarak doğada var olan oluĢları nedenleri, iliĢkileri ve
sonuçları ile ele alarak çalıĢırlar. “Her gerçek sanat eseri de bir bilgi bileĢimidir” (Timuçin,
1993, s. 9-21). Renk, bir bilgi alanı olarak sanat tarihinin en temel unsurudur ve hatta tüm
resim tarihine rengin tarihi bile diyebiliriz. Renk bilgi alanıdır ancak salt bir bilgi alanı da
değildir. Burada gözden kaçan konu rengin aynı zamanda bir duygu alanı olduğudur.
Canlı varlıkların gözü, ıĢık ve rengin aynası, hayatın bütün yansımalarının toplandığı yerdir.
Doğaya yaratıcı gözle bakan insanın zamanla doğadan uzaklaĢması bazı sorunları da
beraberinde getirmiĢtir. “Ġnsan doğa içinde iken bir “karĢı-doğa” yaratmıĢtır” diyen Fischer,
insanın çalıĢarak hem duyusal hem de üst-duyusal yeni gerçeklik türü yarattığını ifade etmiĢtir
(Fischer, 1993. S.31). Nesnelerin iliĢkileri, madde ve moleküler yapısı, ıĢık, foton üzerinde
çalıĢan insanın zihninde yeni bir gerçeklik “üst-doğa”/“zihin” yaratarak, doğa olaylarını
anlayabilmemiz için bunların nasıl olduğunu da öğrenmemiz gerekmiĢtir. Doğanın biçimleri
sanatın her zaman ilgisi içinde olmuĢtur. Estetik açıdan biçime yönelmekteki temel amaç,
biçimin yapısı ve onda saklı olan bilgiye eriĢmek olmuĢtur. Ġlkel insan maddeyi yöneten
bilimsel yasaları bilmeden günlük yaĢamı içinde bunları gözlemiĢ ve deneyimlemiĢtir. Parçalı
bir bütünlük içende algılanan doğa ve doğa olayları insanın bilimsel ve sanatsal ilerlemesi
sonucunda her Ģeyin birbirine bağlı olduğunu bir bütünün parçaları olarak iĢleyen bir doğa
bilincine eriĢilmiĢtir. Bu bağlamda renkte, ıĢığa ve ıĢığın yasalarına bağlıdır. Sanatçı duyuları
kaydetme aracı gibi doğayla konuĢan, maddenin ardında yatan düĢüncenin temsilini
gerçekleĢtirirken zaman ve mekandan bağımsız retina seviyesini aĢan görmeye dair
alıĢkanlıkların kırılması; Duchamp‟ın retinayı hedef alan yaklaĢımı yıkmaya yönelik
çalıĢmaları, Freud‟un gözün ardında yatan bilinçaltına yöneliĢi gibi görünenin ardındaki
görünmeyene yönelim, görme biçimlerindeki Ģartlanmanın yıkılması renk alanında Newton‟la
baĢlayan süreç ve fotoğraf makinasının bulunuĢu ile insanın görüĢleri tümüyle değiĢmiĢtir.
Tunalı tarafından estetik bilginin açık seçik olmayan duyusal bilginin bilimi olarak (Tunalı,
1984, s. 17) tanımlanması; estetik bir değer olan rengin de bulanık yansımalı bir bilgi olduğu
düĢüncesi ile sanat tarihi boyunca rengin ve ıĢığın temel prensipler ve teoriler etrafında
TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 99

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

düĢünülmesi yanında sanatçıların renge öznel yaklaĢımlarını görebilmekteyiz. Bu da bize her
Ģey gibi rengin algılama ve alımlama sürecinde öznel dolayısı ile izafi ve diyalektik bir süreç
içinde düĢünülmesi gerektiğini göstermektedir. ÇağdaĢ estetik, estetik tavrın obje‟ sinin
bireysel-duyusal bir görünüĢ olduğunu kabul etmiĢtir (s.47). Sezgiler olmadan bir kavramın
meydana gelmesi olanaksız, kavramların da sezilere dayandığını düĢündüğümüzde bize
bireysel olan bir bilme biçimini ve bunu inceleyen biliminde estetik olduğunu ifade eden
Tunalı‟ dan yola çıkarak estetik algılamada görme duyumunun estetik bir yaĢantısı vardır
dolayısıyla rengin duyumsal/duygusal bilgisi sanat eserinde görülebilmektedir (s. 51).
Bu kavrayıĢ sadece duyumsal değil aynı zamanda duygusal bir kavrayıĢla gerçekleĢmektedir.
Edvard Munch‟un “Çığlık” adlı eseri bu türlü bir kavrayıĢın en iyi örneklerinden birisidir.
Sanatçı bu eser için günlüğünde Ģunları ifade etmiĢtir: “Yolda iki arkadaĢımla yürüyordum,
güneĢ batıyordu, birdenbire gökyüzü kan kırmızısına büründü, kendimi tükenmiĢ hissederek,
durakladım ve parmaklıklara yaslandım, koyu mavi fiyordun ve Ģehrin üzerinde kan ve dil
Ģeklinde alevler vardı, arkadaĢlarım yürümeye devam ettiler ve ben korku içinde tir tir
titreyerek kalakaldım, doğanın içinden geçen sonsuz çığlığı, içimde hissettim” (Hodge, 2018.
s. 33). Munch‟un karĢılaĢtığı manzaranın ve renklerin onda oluĢturduğu görsel duyumu ve
aynı zamanda da duygusal yansımasını iki biçimde açıklayabiliriz. Birinci kavrayıĢ gerçeğe
yönelen bir algıdır, duyulur algıdır. Ġkincisin de ise birinciye bağlı irreal, tinsel bir varlık
düzenini, duygusal bir kavramayı görebilmekteyiz.
Munch‟un bu sembolik anlatımının altında gerçeği yeniden yoğurma isteği olabileceğini
düĢünebilir miyiz? Ya da belki de birçok insanın “hoĢ” ve “güzel” bulacağı bu manzara
Munch için doğanın çığlığına neden dönüĢmüĢtür? Onun sübjektif tinsel algısı, kiĢisel
duyumları ve düĢünceleri eseri ve eserin ortaya çıkıĢındaki temel itki olarak öne çıkmaktadır.
Elimizde bir eser “Çığlık” ve üzerine yazılmıĢ bir metin var, buradan yola çıkarak antik
Mısır‟ın sembolik dili gibi Kuçuradi‟nin de ifade ettiği: “insan kavramını derinleĢtiren ve
geniĢleten” zaman ve mekandan ayırarak aynı gerçeklerin farklı yorumları halis sanat
yapıtının baĢarısıdır demiĢtir (Kuçuradi, 2020, s.59). Bu baĢarılı sanat eseri “Çığlık” zamanını
aĢarak, renklerin sanatçı üzerinde yarattığı duygunun resimsel ifadesine dönüĢmüĢtür.
Renkler belli durum ve duyumları uyandırma gücüne sahip olmasının yansıra, içinde
bulunulan duyguların renkle ifade edilmesini de sağlamaktadır. Munch örneğinde her iki
durumu da görebilmekteyiz. Her rengin genel geçer objektif bir anlamı olmasına karĢın, rengi
öznel yaklaĢımlar açısından ele aldığımızda çok farklı sonuçlara ulaĢabilmekteyiz. Örneğin
beyaz renk, birçok kültürde temizliği, yeni baĢlangıçları, masumiyeti simgelerken, bu rengi
bir kefen üzerinde düĢündüğümüzde siyahtan daha ölümcül algılanacaktır. KızarmıĢ bir
gökyüzü de çığlığa dönüĢebilmektedir. Ġnsan beyninin uyarıcı olarak renge ihtiyacı vardır ve
insan renkle düĢünmektedir. Ġnsanın rengi algılaması ve onda uyandırdığı duyum tamamen
öznel, duygusal, izafi ve değiĢken bir biçimde ifade edilebilir. Renk üzerinde oluĢturulmuĢ
teoriler rengin nasıl oluĢtuğunu açıklayabilir fakat önemli olan rengi bizim nasıl
duyumsadığımızdır. Bilim insanları ve sanatçılar makineler üreterek algı sınırlarımızın
ötesinde görünmeyeni görünür kılmaya çalıĢmaktadırlar. Günümüz dijital çağ açısından doğal
olanla yapay olanın birlikte çalıĢtığı bir dönemde rengin geleceği; veri resimler ve heykeller
üretmek, verilerden pigment yapılabilir mi? gibi soru ve düĢünceleler ıĢığında rengin
gelecekte insan yaĢamındaki yeri ve rolünün tamamen değiĢeceğini ifade edebiliriz.
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ABSTRACT
This Study aims to include the historical places, regional cuisine, games and natural and
cultural riches of Usak in social studies course books. In the study, document review was used
as a data collection method. In the first phase of the research, we collected information about
Usak through conducting a resource review. Then, the consideration of including natural and
cultural riches of Usak in social studies course books was evaluated in accordance with expert
opinion. The characteristics of these natural and cultural riches that distinguishes Usak from
other provinces were taken into account. It was found as a result of the study that riches as
Ulubey Canyon, Tasyaran Valley, Ancient City of Blaundus, The Montanist Monastery of
Pepuza, Ancient City of Mesotimolos, Tarhana, Jereed, The Karun Treasures, Usak Carpets
and Rugs, Usak Sugar Factory and Ataturk and Ethnography Museum may be included in
social studies course books.
Keywords: Usak, social studies, historical sites, naturel and culturel riches

1. INTRODUCTION
Usak, which hosts a cultural heritage including tarhana, jereed, carpets and rugs and a
historical heritage as Ataturk and Ethnography Museum, The Karun Treasures and Sugar
Factory as well as natural wonders as Ulubey Canyon, Tasyaran Valley, Ancient City of
Blaundus and Montanist Monastery of Pepuza, may be considered as one of the important
provinces of Anatolia waiting to be discovered.
It is known that Usak's earliest recorded name was Temenothyrai, which is one of the ancient
cities of Phrygia. The name, first appearing as Ussak in the 19th century, means “Poet/Folk
Singers” and the city has been named like this until recently. It was granted city status on July
15, 1953, by-law no. 6129, and has been known as Usak since then. The city measures 5341
square meters with five districts as Esme, Banaz, Sivasli, Ulubey and Karahalli, bordered by
Afyonkarahisar to the east, Manisa to the west, Kutahya to the north and Denizli to the south
(Gurboga, 1999: 7-8).
There are several stories about the city‟s name. According to these stories, Mende Village was
a town located in the south and it was called Menos. When the Oghuz Turks landed here, they
captured Menos and named it Mende. At that time, Usak was not occupied and Mende was
used as a dairy farm of the local lord. Every time the lord, who placed his sons in the farm,
went to the dairy, he left his words with his sons as “I am going to Usak”. This word, which
had been repeated many times, came until today as a district name (Solak, 2001: 6-7).
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Usak, a city rich in human activities and economics, has hosted many civilizations throughout
history. Historical process is given chronologically as follows: Egypt: 2700-1900, Hittite:
1800-1180, Phrygia: 1200-670, Lydia: 670-547, Rome: 133-395, Byzantine: 395-1453,
Seljuk: 1040-1308, Germiyan Principality: 1302-1428, Ottoman Empire: 1281-1922 and
Republic of Turkey 1923- ... (Shahan, 2018: 2).
Many works have been revealed about Usak, which hosted various civilizations. This study
aimed to include the historical places, regional cuisine and naturel and cultural riches of Usak
in social studies course books.
2. METHOD
Research Model
In this study, document review method, which is a qualitative research method, was used. In
this method, it is aimed to analyze the materials providing information about the targeted
cases and facts (Yıldırım and Simsek, 2008: 187). Documentation review, according to
Bowen (2009: 27), is defined as a systematic review and examination of printed and
electronic materials.
Data Collection Tool
Data collection tools consist of graduate dissertations, books, articles and papers written about
Usak. In addition, social studies course books taught in 5th, 6th and 7th grades in schools
affiliated with the Ministry of National Education were also used to collect data.
Data Collection and Analysis
In collecting the data, the first literature review was made. The process of collecting
information based on evidences by making use of various sources on any subject and carried
out in order to fill the gaps in the literature is called literature review (Timmins and McCabe,
2005: 41-42). Then, riches in Usak to be included in the course books was decided by three
academicians who are experts in the field of social studies. The riches and under which topic
they would be included in the 5th, 6th and 7th grade course books published for 2019-2020
academic year were determined by the experts. Content analysis method was used during data
analysis. The aim of content analysis is to examine the data in greate detail and to clarify the
data and concepts (Tedmen, Palancı, Kandemir and Dundar, 2014: 733).
Scope and Limitations
The research was limited to Usak province since it was aimed to include its characteristics as
historical places, regional cuisine and games and natural and cultural riches in social studies
course books. In addition, since the study focused on the 5th, 6th and 7th grade course books,
other grades were not included in the suggestions.
3. RESULTS AND COMMENTS
In this chapter, information was given about cultural riches as Ulubey Canyon and Tasyaran
Valley, historical sites as Ancient City of Blaundus (Pheasant), Montanist Monastery, Ancient
City of Mesotimolos (Lydia King) and Karun Treasures, regional cuisine as Tarhana, regional
textiles as Usak Carpets and Rugs, and Usak Sugar Factory and Ataturk and Ethnography
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Museum. In addition, units subjecting these historical sites, cultural riches, regional cuisine
and textiles to be included under which topics in the course books were mentioned.
Ulubey Canyon Nature Park
Ulubey Canyon, located in stream valley of Kazanci, which is a branch of Banaz River and
drains the waters of Usak, is one of the interesting geosites in terms of showing the relations
between vertical ground movements and fluvial erosion. Hill of Yeniasar, which is located in
Ulubey Canyon and has a magnificent view, is 716 metres high. A castle was built on the Hill
of Yeniasar, which attracts more and more tourists each passing day due to this feature, and
its surroundings were sheltered. (Polat and Guney, 2013: 463).

Visual 1-2. Ulubey Canyon Nature Park (https://www.ulubeyweb.com/index.php/kultur-tourism/tourism002 22.07.2020).

Ulubey Canyon, which is the second longest canyon in the world, after the Grand Canyon in
Arizona in the USA, consists of a main canyon along Ulubey and Banaz Streams and dozens
of small canyons. In the canyon, which is reached by climbing down dirt roads, group hikes
are organized on the determined road. Activities as balloon rides, paragliding, cliff climbing
and raft sports can also be performed in this area provided that necessary arrangements are
made and precautions are taken (www.ulubey.gov.tr/ulubey-kanyonlari/ access date:
21.07.2020).
Ulubey Canyon, which exhibits visual feasts to its visitors with the increasing number of
tourists day by day, may be included in the 5th grade course books under the unit "Culture
and Heritage: Wonders Around Us” and the unit of “Production, Distribution and
Consumption: Financial Activities Around Us”, and the 6th grade course books under the unit
“I Produce and Consume Consciously: Resources and Financial Activities of Our Country”
topic of tourism.
Tasyaran Valley
Tasyaran Valley is one of the most interesting natural wonders of Anatolia, which consists of
hard rocks eroded by Imren Stream for thousands of years, is unique in our country and
surprises those who see it. It is 45 kilometers away from the city center, at a air distance,
located in Ulucak Village (Polat and Deniz, 2017: 206).
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Visual 3-4. Tasyaran Valley (https://yoldaolmak.com/tasyaran-vadisi.html 22.07.2020).

As the importance of the valley, which is located on the Usak - Kula Highway, increased day
by day and it gained status as a nature park, places such as picnic areas, pergolas, grocer,
viewing terrace and toilets were built around the area. These shapes indented deeply by the
stream are beautiful enough to inspire both painters and sculpters.
Tasyaran Valley, which attracts people‟s attention in recent years since it is a high-potential
tourist destination subjected to paintings and postcards, may be included in the 5th grade
course books under the unit “Culture and Heritage: Wonders Around Us” and “Production,
Distribution and Consumption: Financial Activities Around Us” topic of tourism, and the 6th
grade course books under the unit “I Produce and Consume Consciously: Resources and
Financial Activities of Our Country”.
Ancient City of Blaundus (Sulumenli)
The ancient city of Blaundus, located within the borders of Sulumenli Village of Ulubey
district, is built on a high plain surrounded by cliffs on three sides. The settlements, which
began in the Hellenistic period, continued until the Roman period. The city showed
tremendous growth and development especially during the Flavian period in the 1st century
BD. However, the earthquake occurred in the 60s caused extensive damage to the city. Then,
in 396, city walls were built to provide protection from external attacks issued in the laws of
Arcadius (Karahan, 2015: 125-126).

Visual 5-6. Ancient City of Blaundus (https://yolcu360.com/blog/blaundus-antik- city-usak-attractions/
22.07.2020).

The City, located in Sulumenli Village of Ulubey, which is 40 km away from Usak, is under
first degree protection status. The city, which is known to be founded by Alexander the Great,
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offers an enormous visual feast to its visitors with its castles, theatres, temples, stadiums and
rock tombs and contributes to cultural tourism (Karahan, 2015: 127).
The Ancient City of Blaundus, which we think is of great importance in terms of shedding
light on the past, may be included in the 6th grade course books under the unit “I Produce and
Consume Consciously: Resources and Financial Activities of Our Country” topic of tourism
and the 7th grade course books under the unit “Population In Our Country: Human
Settlements from Past to Present”.
Montanist Monastery
It was discovered by the staff under the leadership of Prof. Peter Lampe from Heidelberg
University and Prof. William Tabbernee from USA in the late 1900s and early 200s as a result
of excavations and surface surveys conducted near Karayuplu Village in Karahalli district,
and it was reported that it would be important to evaluate certain findings within the scope of
missionary activities to obtain reliable results. The team carried out the excavations reported
that the Ancient City of Pepuza, which was called “New Jerusalem” and mentioned as the
center of a Christian cult in the Bible, and Montanist Monastery were discovered, which was
also interpreted as the discovery of Montanism which is named as the 7th lost sect in the
world (Sisman, 2001: 4).

Visual 7-8. Montanist Monastery (https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g674849-d12527318Reviews-Pepuza_Antik_Kenti-Usak_Usak_Province.html 22.07.2020).

Montanist Monastery, which is of importance in terms of archaeology, history and religious
practices, may be included in the 6th grade course books under the unit “I Produce and
Consume Consciously: Resources and Financial Activities of Our Country” topic of tourism,
and the 7th grade course books under the unit “Population In Our Country: Human
Settlements from Past to Present”.

Ancient City of Mesotimolos (The Lydian King)
The Ancient City of Mesotimolos, located in the eastern part of Lydia and the western side of
Phrygia, covers places such as Esme, Gure and Ulubey today. In particular, the west region of
Gure is considered Lydia. Kaletepe Tump, rock tombs, cisterns, stairs, secret underground
roads, Duzkoy Tumulus, Kapikaya (rock tombs) and Bekisli Kaya (Cave) are located in the
area. Kaletepe Tump and the various artifacts around it have been partially destructed by
natural and human factors. Mediterranean climate, which is semi-arid and semi-humid, poor
vegetation coverage and deep and frequent cracks on the native rocks were considered as the
factors causing disintegration and erosion. In addition, excavations conducted by hunters,
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shepherds and treasure hunters were also considered to increase the level of destruction
(Ceylan, 2007: 66).

Visual 9-10. Ancient City of Mesotimolos (The Lydian King) https://www.arkeolojikhaber.com/haber-usakmesotimolos-antik-kenti-kesfedilmeyi- bekliyor-1900/ 22.07.2020).

The Ancient City of Mesotimolos, located on important trade routes, is usually a castle
settlement. Kaletepe Tump, in particular, is the most recognizable settlement of the city
(Ceylan, 2007: 74).
The Ancient City, which sheds light on history and offers a visual feast to its enthusiasts, may
be included in 5th grade course books under the unit of "Culture and Heritage: Learning
About Civilizations", the topic of Lydians, and 6th grade course books under the unit of "I
Produce and Consume Consciously: Resources and Financial Activities of Our Country", and
7th grade course books under the unit of “Population In Our Country: Human Settlements
from Past to Present”.
The Karun Treasures
Usak Museum of Archaeology was founded in 1965 and opened in 1970. The museum
exhibits artifacts covering the period from 5000 years ago to the Byzantine period, including
the Karun Treasures of The Lydians, coins from the Hellenistic Period, offering and funerary
steles of the Roman period, and the findings from Seljuks period. Karun Treasures were
brought to Usak Museum of Archeology in March 1996 and opened to visitors on June 28,
1996. Built on 994 square meters of land, the museum has 33600 archaeological artifacts and
approximately 15,000 people visit the museum every year (Solak, 2001: 284).

Visual 11-12. The Karun Treasures (https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/karun-hazineleri-yeni-muzesinde/1136587
22.07.2020).
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It contributes greatly to city tourism and many tourists are fascinated by it. Some of the
outstanding pieces of the treasure, which contributes significantly to city tourism, includes a
winged seahorse brooch, gold earrings, gold hollow spools, necklace with acorn-shaped
pendants, necklace with geometric shapes, double-headed snake bracelet and gold tassel
necklace.
Karun Treasures, which is one of the favorites of historical artefacts enthusiasts and has high
tourism potential may be included in the 5th grade course books under the unit “Produce,
Distribution and Consumption: Financial Activities Around Us” topic of tourism.
Usak Carpets
Carpet is a term refers to weft surfaced weaving with a velvety structure obtained by knotting
the yarn in different ways, which has a different pattern due to interlacing of warp and weft
threads during the weaving process, and cutting it in a line (Gullu and Catır, 2017: 1286).
When we look at the history of weaving, we see that it has existed from the early stages of
history until today. It is known that weaving in Anatolia started in the early years during
Lydian and Phrygian era, and it is one of the oldest Turkish arts. It is known that the art of
carpet was brought to Usak by the nomads who migrated from Central Asia and its production
took place within city boundaries (Gullu and Catır, 2017: 1286).
Usak Carpets were later brought to Izmir and discovered by the British, who came to the city
for trade purposes. The carpets, which were also discovered by countries such as The
Netherlands, Austria-Hungary and Prussia, started to be imported to European countries
(Perdahcı, 2011: 279). “Cintemani and Bird Carpets”, which are classified as “White
Grounded Usak Carpets” and seen in the paintings of European artists in the 16th and 17th
centuries, have started to be exhibited in museums and private collections in Turkey, Europe
and USA (Korkmaz, 2010: 21).
The most well-known works among Usak Carpets are as follows: "medallion carpet" inspired
by book volumes, "starlight carpet" due to its geometric shapes, "bird carpet" due to leaf
composition reminiscent of a bird (Orhantekin, 2019: 23).

Visual 13-14. Usak Carpets (https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/usak/nealinir/usak-halilari 22.07.2020).

Usak Carpets, one of the symbols of our cultural riches, may be included in the 5th grade
course books under the unit of “Culture and Heritage: Cultural Riches”, the topic of
traditional handicrafts and “Global Relationships: Tourism and International Relations”, and
the 6th grade course books under the unit of “I Produce and Consume Consciously:
Investment and Marketing”, and the 7th grade course books under the unit of “Journey In
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Turkish History: I Live With My Culture”, emphasizing its contribution to national economy
and international relations.
Usak (Esme) Rugs
Patterned covers, which are considered as a variation of plain weave usually made of hair,
wool and cotton yarns, used as a ground cloth that is woven in looms using wool thread such
as fabric, are called rugs. The difference between rugs and carpets is that rugs are woven
without piles and knots using thinner fabrics (Semin, 2019: 27).
It is seen that rugs, which are one of the weaving arts and have been made for a very long
time in Yoruk and Turkmen tradition, have extremely high production rates in Esme district
of Usak. Esme, which has hosted many civilizations throughout history as a settlement of
Yuruks and Turkmen, has played an important role in the revival and development of
weaving in recent years. These world-famous rugs, which continue to be produced today, are
important due to their unique motifs that cannot be found in other regions. Rug Festival takes
place every year in Esme district within the scope of cultural and art activities for the revival
and development of weaving (Semin, 2019: 96-97).

Visual 15-16.Usak (Esme) Rugs (http://esme.gov.tr/esme-kilimi 22.07.2020).

Rugs are an inseparable part of Turkish culture from birth to death since they are placed on
top of the cradle of newborns and on top of the coffin during funerals. Usak (Esme) Rugs, that
have certain reputation in the field and each of which is very valuable with their unique
characteristics, have gained almost a spectacular value since people who weave them also
imprint their feelings, thoughts, beliefs and yearning.
Usak (Esme) Rugs, one of our cultural riches, may be included in the 5th grade social studies
course books under the unit of “Culture and Heritage: Cultural Riches”, the topic of
traditional handicrafts and “Knowing Our Culture”, and in the 6th grade course books under
the unit of “I Produce and Consume Consciously: Investment and Marketing”, and in the 7th
grade course books under the unit of “Journey in Turkish History: I Live With My Culture”.
Tarhana
Tarhana is a traditional food left to ferment with a mixture of wheat, yeast, yoghurt, various
vegetables and spices such as tomatoes, onions, red pepper, salt and mint (Cimer, 2018: 4-5).
It is known over a wide geographical area including Central Asia, Anatolia and the Balkans;
has different forms of production and cooking; continues to exist from the past to the present,
and provides the connection between traditional and modern food cultures. It is a nutritious
soup which is practical to make due to its powder form, cooked by boiling in water with oil
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and tomato paste. Due to this feature, it is also considered as the origin of ready-made soups
(Ozdemir, 2016: 5).
Tarhana, which is called by different names due to its ingredients and cooking methods, is
also the regional flavor of many nations. Kishk, for instance, from Egypt, Lebanon, Jordan
and Syria, kushuk from Iraq, tahonya/talkuna from Finland and Hungary and trahana from
Greece are similar to the recipe known in our country (Cekal and Aslan, 2017: 125).
Although the production processes are similar in Turkey, most of which are homemade, they
differ in terms of the ingredients. For example, tarhana cooked in the Central Anatolia
(Konya, Karaman, Ankara) have more flour while wheatmeal is more preferable in
Southeasten Region (Gaziantep, Kahramanmaras). Tarhana produced in the Aegean region
(Denizli, Kutahya, Usak) is separated from others due to the use of various vegetables and
long fermentation period (Yazıcı, 2016: 3-4).

Visual 17-18. Tarhana (https://www.rejital.com/projelerimiz/usak-tarhanasi-satis-tarhana-com-en/ 22.07.2020).

This traditional flavor, which is especially identified with Usak, stands out due to its
nutritious and satisfying properties. It has been consumed for many years since it does not
contain addivities such as colorants, sweeteners and preservatives.
Usak-style tarhana, which is considered one of our local and cultural riches, may be included
in the 5th grade course books under the unit of "Culture and Heritage: Cultural Riches”, the
topic of our traditional cuisine, and in the 6th grade course books under the unit of “I Produce
and Consume Consciously: Investment and Marketing, since it is the only recipe that has been
officially registered.
Jereed
It was first played as a war game on horses to use weapons such as spears and bayonets more
efficiently against enemies, and started to be introduced as a show sport and game in which
players must follow certain rules (https://www.usak.bel.tr/sayfa/cirit/ access date: 21.07.2020).
There are different opinions about the history of jereed which is known as Turkish sport.
According to some historians, jereed was first played by the Seljuks and introduced to
Anatolia, which was maintained by Mamelukes and Ottomans. Some also mention that it was
played by Turkic states in the Balkans in the 8th and 10th centuries. Another theory suggests
that jereed has been played by Turks since Ergenekon (Karcıoglu, 2017: 174).
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There are some provinces that have jereed teams and host shows and games as Erzincan,
Manisa and Usak. There are approximately 40 teams affiliated with the Turkish Federation of
Traditional Suports, 4 in Manisa, 6 in Erzincan and 40 in Usak as of July 3, 2016. As the data
suggest, Usak is the one that has the greatest number of teams in Turkey. In addition, since
players from Manisa and Usak are located close to the racecourses in Izmir, Istanbul and
Adana, they are more advantageous in terms of buying jereed horses (Karcıoglu, 2018: 170).

Visual 19-20. The Game of Jereed (https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/usakta-eglencenin-adirulelesscirit,CfMhYf6r0UaA0hYHwG0TpQ /t_PGtTsrqUm_aQeTcigp9Q 22.07.2020).

Usak is one of our rare regions which maintain the tradition of jereed. This tradition, which is
considered as an inheritance, continues voluntarily in Usak with the amateur spirit (Ciftci,
2011: 87). This equestrian team sport has been identified with the city especially in recent
years.
It may be included in the 5th grade course books under the unit “Culture and Heritage:
Cultural Riches”, the topic of traditional handicrafts and “Culture and Heritage: Knowing Our
Culture”; in the 6th grade course books under the unit “Our Values and Us: What Makes Us
Who We Are”, and in the 7th grade course books under the unit “Journey in Turkish History:
I Live With My Culture”.
Usak Sugar Factory
The establishment of sugar factories, which aimed to develop our country both financially and
socially, also regarded the development of agriculture and farmers. It is seen that these
factories made a huge contribution to the elimination of unemployment as well as
manufacturing development (Simsek, 2018: 1137-1138).
The first four sugar factories established to produce sugar in Turkey are as follows: Usak
(1926), Alpullu (1926), Eskisehir (1933) and Turhal (1934). Usak Sugar Factory is the first
whose establishment was completed. The manufacturing operations started in December 1926
due to water shortages. Alpullu Sugar Factory, which was more advantageous to provide
water, started the production in October 1926. However, as mentioned, Usak Sugar Factory
was the first to complete its investment. It was founded by Nuri Seker on April 19, 1923 with
a capital of 600,000 liras of Turkish Incorporated Company of Usak Terakki-i Ziraat
(Guvemli ve Karayaman, 2017: 11).
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Visual 21-22. Usak Sugar Factory
(https://tr.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Fak_%C5%9Eeker_Fabrikas%C4%B1 22.07.2020).

Usak Sugar Factory, which is important for being the first sugar factory in Turkey, may be
included in the 7th grade course books within scope of technology, unit of "Economy and
Social Life: Technology and Changing World".
Ataturk and Ethnography Museum of Usak
The building, built by the Caftanci family in 1910, was used for 3 days as a headquarter by
Commander-in-Chief Mustafa Kemal Ataturk, Ismet Pasha, Asim Gunduz Pasha, Nurettin
Pasha and Kemalettin Pasha, who came to Usak from Kutahya on September 2, 1922, after
the Victory of August 30. Commander-in-Chief Mustafa Kemal Ataturk, who met with
Commander-in-Chief Trikoupis taken captive took his gun and sword in this building.
However, Mustafa Kemal Ataturk treated his prisoners with Turkish hospitality rather than a
captive. The building, which was nationalized in the mid-1970s, was opened for visitors as
Ataturk and Ethnography Museum on September 1, 1978 (MCT., 2007: 46).

Visual 23-24. Usak Ataturk and Ethnography Museum (https://www.mekan360.com/sanaltur_usakethnography-muzesi_1023.html 22.07.2020).

The museum is a two-storey wooden building which hosts local and ethnographic materials,
historical Usak Carpets, Esme Rugs, old weapons, old clothes and other artifacts on the
ground floor. The upper floor is arranged as Ataturk Museum which includes coffee tables,
armchairs and mirrors from that period as well as Ataturk‟s bedroom and his clothes.
Usak Ataturk and Ethnography Museum, which has importance in terms of hosting Ghazi
Mustafa Kemal Ataturk, the founder of the Republic of Turkey, and capture of Greek
Commander-in-Chief Trikoupis, may be included in the 7th grade course books under the unit
“Living Democracy: Ataturk and Democracy”.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 113

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

4. DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATION
When we review the works written about Usak, there are several that reveal its history,
regional cuisine and natural and cultural riches. Polat and Guney (2013) published their work
about Ulubey Canyons, Polat and Deniz (2017) about Tasyaran Valley, Karahan (2015) about
The Ancient City of Blaundus (Pheasant), Fatih (2001) about Montanist Monastery, Ceylan
(2007) about The Ancient City of Mesotimolos (Lydia King), Solak (2001) about Karun
Treasures exhibited at Usak Museum of Archaeology while Gullu and Catır (2017) and
Korkmaz (2010) and Orhantekin (2019) studied on Usak Carpets, Semin (2019) studied on
Usak Rugs, Cimer (2018), Ozdemir (2016), Cekal and Aslan (2017) and Yazıcı (2016)
studied Tarhana, Ciftci (2011) studied on jereed, Simsek (2018) and Guvemli and Karayaman
(2017) studied on Usak Sugar Factory, and The Ministry of Culture and Tourism (2007)
revealed a piece about Ataturk and Ethnography Museum.
What distinguishes the study from others and makes it original is that there are no studies
aimed to include historical sites, regional cuisine and games, natural and anthropic wonders
and cultural heritage of Usak in social studies course books, and its effort to fill the gap both
in the literature and practice.
When social studies course books of 5th, 6th and 7th grades are examined, it is observed that
there is barely any information about the City of Poet Singers, Usak, which is rich in terms of
historical, natural, cultural and regional heritage although they mention many provinces,
districts and towns within the scope of local history. According to the results of the study,
which aimed to include historical places, regional cuisine and games, natural and anthropic
wonders and cultural riches of Usak, it was found that:


Ulubey Canyon, Tasyaran Valley, Ancient City of Mesotimolos, Karun Treasures, Usak
Carpets and Rugs, Jereed and Tarhana may be included in the 5th grade social studies
course books.
 Ulubey Canyon, Tasyaran Valley, Ancient City of Blaundus, Montanist Monastery, City
of Mesotimolos, Usak Carpets and Rugs, Jereed and Tarhana may be included in the 6th
grade social studies course books.
 City of Blaundus, Montanist Monastery, City of Mesotimolos, Usak Carpets and Rugs,
Jereed, Usak Sugar Factory and Ataturk and Ethnography Museum may be included in the
7th grade course books.
According to the results, the following recommendations were suggested:






Usak Municipality may first introduce these values to people of Usak by increasing the
number of videos promoting the historical places and artifacts, regional cuisine and games
and natural and historical riches of Usak, and thus raise awareness towards protecting
these natural and cultural riches among local people.
Usak Provincial Directorate of National Education may provide scientific and visual
works such as books, articles, papers, posters and brochures promoting the historical
places, historical artifacts, regional tastes and games and natural and cultural riches of
Usak.
In cooperation with other universities, Usak University may organize excursions
promoting the historical places and artifacts, regional tastes and games and natural and
historical riches of Usak.
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Institutions and organizations such as Governor of Usak, Usak Municipality, Usak
University and Usak Provincial Directorate of National Education may contribute to the
development of Usak through building a collaborative system for its development and
promotion as well as carrying out sample projects.
 International symposiums may be hosted by Usak University to promote the historical
places and artifacts, regional tastes and games and natural and cultural heritage of Usak.
 The number of studies revealing the historical places and artifacts, regional tastes and
games and natural and cultural heritage of different regions, similar to the present study,
may be increased.
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1916 TÜRKĠSTAN ĠSYANINDA MANAPLARIN ROLÜ
Ömer KarataĢ
Dr. Öğretim Üyesi
ORCID NO: 0000-0001-7177-8547
ÖZET
Türkistan‟ın kadim ahalisi etno-etnik siyasi ve sosyal yapı içinde yaĢamlarını devam
ettirmekte iken bölgeye 18. yüzyılın ikinci yarısıyla beraber Çarlık Rusya‟sı geldi. Çarlığın
Türkistan Bölgesinde yayılma siyaseti neticesinde önce Kazak Cüzlerini ardından Türkistan
Hanlıklarını, kulana geldikleri yanına alma, yalnızlaĢtırma ve bölme siyasetiyle 19. yüzyılın
son çeyreğine kadar kendi lehlerine ilhak ve iĢgal etti. ĠĢgal sonrası bölgeyi sömürmeye
baĢladı.Türkistan bölgesinde çarlığın sömürü siyaseti sonucunda 1916 yılında burada yaĢayan
gayr-ı Ruslar tarafından isyan hareketi baĢlatıldı. Türkistan‟daki Kırgız toplumunun zengin ve
asilzade tabakasına mensup olanlara “Manap” adı verilmektedir. Bu manaplar ellerindeki arazi,
para ve gücü kayıp etmemek için Rus idarecilerle iĢbirliği yapmaktaydılar. Böylece isyanın
akıbetinde manapların sahip oldukları bilgi ve tecrübe Rusların isyanı yardımcı güç oldu.
Bu çalıĢmada, Kırgız toplumunun zengin ve asilzade tabakasına mensup olan manap
zümresinin Türkistan isyanı öncesi ve isyan sırasındaki tavrı Rus arĢiv belgelerine dayalı olarak
ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Çarlık, Ġsyan, Manap.
THE ROLE OF MANAPES IN THE 1916 TURKESTAN REVOLUTION
ABSTRACT
While the ancient inhabitants of Turkestan were continuing their lives in the ethno-ethnic
political and social structure, Tsarist Russia came to the region in the second half of the 18th
century. As a result of the policy of the Tsarism's expansion in the Turkestan Region, it
annexed and occupied the Kazakh Juzes first, then the Turkestan Khanates, until the last
quarter of the 19th century, with the policy of recruiting, isolating and dividing them. After
the occupation, he began to exploit the region. As a result of the exploitation policy of the
tsarism in the Turkistan region, a rebellion movement was initiated by the non-Russians living
here in 1916. Those who belong to the rich and noble strata of the Kyrgyz community in
Turkestan are called "Manap". These manaps collaborated with the Russian administrators in
order not to lose their land, money and power. Thus, the knowledge and experience of the
manaps in the aftermath of the rebellion helped the revolt of the Russians.
In this study, the attitude of the manap clan before and during the Turkestan uprising will be
discussed based on Russian archive documents.
Keywords: Turkestan, Tsarism, Rebellion, Manap.
GiriĢ
Tarih boyunca Türkistan bölgesini tarif etmek için çeĢitli dlandırmalar dönemsel
olarak bazı değiĢiklikler göstererek günümüze kadar gelmiĢtir. Kullanıma sunulan
adlandırmaların ortaya çıkmasında bölgede yaĢayanların, bölge sınır komĢularının, bölgeye
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gelen yabancı milletlerin etkisi ve katkısı vardır. Ayrıca siyasi, ekonomik, kültür ve yaĢam
biçimleri de bu duruma katkıda bulunur. Yine bölgenin kapsadığı alanın çeĢitli toplumsal
olaylar sonrasında daralması ya da geniĢlemesi kullanıla gelen adlandırmaları
değiĢtirebilmektedir.
Türkistan; Farsça‟da “Türk” terimine “istan” mekân zarfının eklenmesiyle vücuda
gelmiĢtir1. Vücuda getirilen bu kavram Farsça‟da ْ صشکغضجTorkestān olarak yazılmakla beraber
mana itibariyle Türklerin oturduğu yer anlamına gelmektedir. Arapça‟da ise  دالدثٌضشنBilad alTürk Ģeklide yazılan Türkistan kavramı Türk ülkesi diye adlandırılan coğrafi ve tarihi bölgeyi
tarif etmek için kullanılmıĢtır2.
Türkistan‟ın bugünkü sınırları güneyde, Kunlun, HindikuĢ, Firuz Kuh, Barabamis,
Hazar MeĢhed, Allahu Ekber, Kopet Dağ, Astarabad, sahilindeki Gürgan Nehri; batıda, Hazar
Denizi, Bükey Çölü ve Yayık Nehri; kuzeyde Ural Dağları‟nın güneyinden Aral-ĠrtiĢ‟i
besleyen alanların kuzey yamaçları, Altay Dağları‟nı güney yamaçları; doğuda Moğolistan
Altayları‟nda “Burcunköl”de 93 derece boylam, 47,50 derece enlemden, doğu TiyenĢan‟da
43-90 derece “Karlıktav” Dağları‟ndan “Bulungur”a ve oradan da güney batıya doğru
“Kuruktağ” ve “Ustuntağ” üzerinden “Kunlun”un (Karanlık Dağ) Prejivalski adı verilen
“Arkatağ” sınırına, yani 50-97 enlem ve boylamdan 32-89 dereceleri arasındaki sahadır. Bu
geniĢ ülkenin, Afganistan Türkistan‟ı hariç olmak üzere, yaklaĢık coğrafi alanı ise 5.308.516
Kilometre kare olup bunun eski Batı Rus Türkistan‟ı, Buhara ve Hive‟si 1.989.816, Doğu
(Çin) Türkistan‟ı 1.118.812, Kazak Sahra vilayetleri 1.806.687 ve Cungarya‟sı da 383.300
kilo metre karedir3. Togan‟ın günümüz sınırlarını çizdiği Türkistan Bölgesinin tarih boyunca
geçirdiği siyasal olaylar neticesinde farlı kavramlarla adlandırıldığına da değinmiĢtir.
Yukarıda adına ve coğrafi sınırlarına değindiğimiz Türkistan‟da etno-etnik siyasi
yapıdaki halklar tarihi süreç içerisinde yaĢamlarını sürdürmektedirler. Ġnsanlık tarihi boyunca
coğrafik özellikler, doğa olayları, siyasi hadiseler, politik kararlar gibi diğer baĢka sebepler
toplumların sosyal, ekonomik, kültürel ve dini yaĢam biçimlerini belirlemektedir. Bu ve
benzeri geliĢmeler, diğer halklarda olduğu gibi, Türkistan halklarının da yaĢam biçimlerini
belirlemiĢtir. Bu bağlamda Türkistan bölgesi, coğrafyanın sağladığı faydalar, ticaret yolları
üzerindeki stratejik konum, Ġran, Rusya, Çin ve diğer devletlerle olan sınır komĢuluğu ve
ticari iliĢkiler neticesinde bünyesinde pek çok farklı etnik kökene ait halklar barındırmaktaydı.
Türkistan‟daki bu halkları; Tacik, Özbek, Karakalpak, Kıpçak, Türkmen, Sart, Kırgız, Kazak,
Kuramin, Tarançi, Tatar, Dungan, Moğol-Çinli, Kalmık, Rus ve az sayıda Hint, Fars, Yahudi,
Arap, Afgan ve Çingeneler olarak sıralayabiliriz.
Coğrafyanın da etkisiyle göçebeler yaylak-kıĢlak arasında eskiden beri süregelen
yaĢam biçimine sahipti. Türkistan bölgesinde Kırgızlar ve Kazaklar bu yaĢam biçiminin öncü
temsilcileriydi. Onlar belirledikleri alanlara kendilerini ve hayvanlarını doyurmak için
mevsimsel olarak hareket etmekteydiler. Göçebeler, genelde nehirlerin aktığı alanların
sahillerine hayvanların ot ve su ihtiyacını karĢılamak için tercih ederdi. Mesela Isslık Kul
uyezdindeki göçebe Kara Kırgızlar Haziranda Tekese nehrini ve bu nehrin vadisini
canlandırmaktaydı. Kasım ve Ocak aylarında ise Kırgızlar atlarını kıĢlak için buraya
1

Recep Albayrak, Afganistan Türkleri, Berikan Yay., Ankara, 2004, s.28.
Cevat R. Gülsoy, 'Türkistan', Türk Ansiklopedisi, C. 32, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1983, s. 309.
3
Ahmet Zeki Velidi Togan, “Türkistan” Ġsmi Sınırları ve Yüzölçümü Hakkında, Türkistan‟ın Bağımsızlığına
Hizmet Eden “Yeni Türkistan”dan SeçilmiĢ Makaleler(1927-1931), Ayaz Tahir Türkistan Ġdil-Ural Vakfı,
Ġstanbul 2005, s.37.
2
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getirirdi4. Talas nehri Kırgız steplerinin güneydoğusunu sulayan nehirdir. Ayrıca Talas‟ın
sahilleri ormanlarla kaplıdır. Bu da hem onlar hem de hayvanları için önemli bir özelliktir.
AĢağı Talas‟ı Kırgızlar kıĢlak için verimli bulmaktaydı. Bu yüzden kıĢın burası Kırgız yurtları
ve çadırları ile dolardı. Talas‟ın en önemli bölgeleri Auliata Ģehriyle Ça-Arça Dağları
arasındadır. Burası zengin bitkilerin olduğu yerdi. Burada su arıkları vardı. Bunlara ek olarak
Kırgız steplerinde en önemli yerler Ak Kum, Kara Kum, Alız Kum, Çıtı Konur ve Kuramin
Kum idi. Bunların yanında Kızıl Kum, Bek-Pak Dala, Sır Derya‟nın stepleri de göçebelerin
tercih ettiği yerler arasındaydı. Bu stepleri sadece Kırgız göçebeler canlandırırdı. Sır
Derya‟nın kuzeyindeki stepler Sarı Su nehri sayesinde ikiye bölünmektedir. Batı kısmı Kara
Kum doğu kısmı ise Bek Pak Dala yani “aç stepler” adını almaktadır. Kara Kum, Kırgızlar‟ın
kıĢlak olarak kullandığı en önemli bölgelerdendir. Kızıl Kum stepi ise Sır Derya‟nın güney
sahilinde bulunmaktadır. Kızıl Kum da hayvanlar için önemli olan yapraklar bulunmaktadır5.
Kırgızların genelde göçebe ve yarı göçebe yaĢam sürdürmeleri nedeniyle bölgedeki steplere
Kırgız/Kazak stepleri denmiĢtir.
Tabi ki esas esas mevzumuz bu değildir. Zaten Türkistan‟daki etno-etnik siyasi
çeĢitlilik adeta bilim laboratuvarını andırdığı için durum çalıĢmamızın kapsamını çok fazla
aĢmaktadır. Bizim mevzumuz ve çalıĢmamız bu labarurvar içerisindeki Kırgızları yani
Kırgızların bir sosyal halk zümresi olan “manapları” ve manapların 1916 yılında Türkistan
isyanındaki rolünü ele almaktır.
1. Kırgızlarda Yönetim ve Toplumsal Sınıflar
18. yüzyılın ikinci yarasından sonra Türkistan topraklarının ve halklarının idaresi Rus
yönetimi altına girdi. Türkistan‟ı kademeli olarak iĢgal eden çarlık, bölgenin eski ve çoklu
idari sistemi olan, atanan beyler, boy önderleri, sultan, han, verasete dayanan hükümdarlar
tarafından yönetim6 gibi idari birimlerini burada düĢünmedi. Çünkü bölgedeki çoklu yönetim
sistemi Rusların hedeflerine uygun değildi. Bu yüzden Ruslar açısından Türkistan Bölgesinin
yönetim sorunu vardı. ġimdi sıra bu sorunu çözmeye geldi. Onlar, bu sorunu daha öce ele
geçirdiği, Sibirya ve Kafkasya‟da da olduğu gibi, tüm bölgelerde kendi lehine uygulamada
baĢarılı buldukları “Genel Valilik” sistemini hayata geçirerek çözdü. Rusların Türkistan‟da
kurdukları idari sisteme rağmen yine de her aĢiretin baĢında Kazaklarda “Sultan” veya “Han”,
Kara- Kırgızlarda ise “manap” vardı. Tüm Kırgızlar hem birinci hem de ikincinin etkisi
altındaydı7.
Sultan, Han ya da manap idaresi altında bulunan Kırgız toplumu 19. Yüzyılın
sonundan itibaren birkaç sosyal sınıftan oluĢmakta, bunlar toplum içerisindeki statüleri,
ekonomik durumu, mal varlığına göre ayrılmakta idi. Sosyal sınıflara bölünmenin temel
kriterleri, göçebe olarak yaĢayan Kırgızların ekonomik durumu, mansıplığı, itibarı, Ģeceresi,
üretimsel yapısı, hayvan sayısı v.b. baĢlıca faktörlerdi. Kırgız halkı “soylular (beyler)” ve
“sıradan halk” olmak üzere iki büyük sınıfa bölünmekteydi. Kırgızların sosyal yapısını;
zengin, bey, han, çiftçi, iĢçi, fakir, köle ve hâkim Ģeklinde isimlendirebiliriz.
4

N. A. Mayev, russkiy turkestan, sbornik izdanıy po povodu politekhniceskoy vıstavki, vıpusk pervıy,
geografiya i statistika, topograficeskiy ocer turkestanskogo kraya, orografiya i gidrografiya kraya, podredakciyey
moskva v universitet skoytopografii(katkov ve k) na strastnom bulvare, 1872, s.37.
5
Mayev, topograficeskiy ocer turkestanskogo kraya, orografiya i gidrografiya kraya 1872, ss.64-88.
6
Hayit, age, s.157.
7
Ноябрь 1916 г.РГИА. Ф. 1292. Оп. 1. Д. 1933А. Л. 475–505.;Noyabr 1916. RGĠA. F. 1292. Op. 1. D. 1933A.
L. 475-505. s.1.
TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 120

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Geleneksel Kırgız toplumundaki en üst sınıfını zenginler oluĢtururdu. Bu sınıfın en
üstünde büyük zenginler (Mirzalar) vardı. Soylu sınıfların ikinci bölümünde Beyler
bulunmaktadır. Bey statüsünün Kırgız toplumundaki geliĢimini ele aldığımızda, her dönemde
toplumun sosyal yapısındaki hiyerarĢisinde türlü mansıplık, statüsel durumları içine alır. O
kendisine baĢ eğen boy veya boylar üzerindeki sınırsız iktidara sahip olmakla beraber, adaleti
sağlama vazifesini de yerine getirebilecek niteliklere sahip olmalıdır. Örneğin, 18. asrın ikinci
yarısında, 19. asrın birinci çeyreğinde Rus kaynaklarında Kırgız toplumunun sosyal
yapısındaki önemli sınıflarından birini beylerin oluĢturduğu belirtilmektedir. Beyler 10-20
bazıları 20-30 arası boyu bulunan, halk arasında itibarlı kiĢilerdi. Yani “Beyler” Kırgız
toplumundaki sosyal katmanlardan biri olarak 18. asra kadar yaĢayagelmiĢtir. 20. asrın 40lı
yıllarından baĢlayarak beylerin sosyal yapısı değiĢerek, onlar sadece hâkimlik görevini yerine
getirmeye baĢladı ve yöneticilik vasıfları kalmadı. Onların sosyal yapıdaki bu görevi çarlık
yönetimi zamanında ve sonrasında sağlamlaĢıp, örfi ve Ģeri hukuk temelinde verilen sadece
hâkimlik yapma hakkına sahiptiler. Manapların (varlıklı kimselerin) siyasi arenaya gelmesiyle
birlikte beylik statüsünün gücü azalmıĢ, beyler hakimlik görevini yerine getirmeye
baĢlamıĢlardır.
Kırgız toplumunun diğer bir sosyal sınıfı Manaplar (varlıklı kimseler)
oluĢturmaktaydı. Bunlar 18. yüzyılın sonu 19. Yüzyılın baĢlarından itibaren kuzeydeki
Kırgızların sosyal yapısında yeni bir katman olarak ortaya çıktı. Kırgız toplumunun soylu
sınıfından olan manaplar da kendi aralarında sınıflara ayrılırdı. Bu Manaplar sosyal olarak
kendi aralarında Zincirli Manap, Yarı Manap, Çolak Manaplar olarak üç sınıfa ayrılırdı.
“Zincirli” sözü, Arapça ضٙٔ”س-zincirden” kelimesinden türemiĢtir. Bu kategorideki manaplar
kendi namını mirasçılarına bırakabildiğinden böyle bir isme sahip olmuĢlardı. Zincirli sözüyle
manaplığın babadan oğula geçtiği belirtilmektedir. Çoğu zaman bu büyük manaplar
arasındaki durumdu. Yarı manaplar: yarı-Altay sözü “ “ثالچden gelmektedir” bu kategorideki
manaplar ünvanını miras olarak almadığından dolayı sonrakilere de bırakamazlardı. Yarı
Manap, Büyük Manapın yönetimi altında bulunur ve belli bir idari fonksiyonu yerine getirirdi.
Manapların üçüncü bir türü Çolak Manaplardır. Çolak Manap ünvanı, vücudunun bir uzvunda
iĢlevsel bir bozukluk olan (aksak, kolu yok v.b ) anlamında verilmiĢ, bu türdeki manapların
becerileri gerçek manapınkine denk değildi. ġartlar gereği bu türdeki manapların toplumdaki
rolü yükselmiĢ veya azalmıĢtır. Manapların üstlendiği görevlerden biri de kendi ülkesini ve
himayesindekileri korumaktı. Her bir büyük manapın kendine bağlı sürekli yanında bulunan
“40 askeri” vardı. Bunlar sıradan halktan güçlü, kuvvetli, heybetli askerlerden seçilerek
oluĢturulan gruplardı. Kırgızların sosyal sınıflarının en kalabalığı “fakir halk” veya bir diğer
adıyla fukaralar grubu oluĢturuyordu. “Bukara” kelimesi Arapça olup, fakir anlamına
gelmektedir. Fakirlere bazen “Karataman” kelimesi de kullanılmıĢtır. Sosyal farklılıklarına
münasip fakirler sosyal açıdan en aĢağı katmanda bulunurdu8.
1916 Türkistan Ġsyanı Öncesi ve Sonrası Manapların Tavrı
Daha önce manapların Kırgız toplumu içindeki yerine değinmiĢtik. ġimdi ise çok
sayıda insanın ölümüne, zorunlu göçe ve büyük miktarda maddi kayıplar yaĢanmasına neden
olan 1916 isyanında manapların rolüne değineceğiz. Bu kısımda aktaracaklarımız tamamen
Rus arĢiv belge ve raporlarına dayalı olarak elde ettiğimiz bilgilerden oluĢacaktır.
Türkistan‟daki isyana bölgenin tüm halkının tamamen katıldığını söylemek eldeki verilere
8

Ceenbek Alımbayev , "19. yy‟da Kırgızlar", Asya AraĢtırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2,
no. 2, pp. 113-125, Apr. 2019, ss.121-124.
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göre söylemek zordur. Ama bu isyanda manapların rolü açık ve net olarak gözükmektedir.
Manapların bir kısmı Rusların tabiriyle isyanın “baĢçıları” yani lideri, bir kısmı ise güçlerini
korumak için isyan karĢıtı yani Rus yandaĢı olduklarına tanıklık ediyoruz. Türkistan‟da çarın
sadık hizmetkarı olan Rus idareciler ile Kırgız toplumunda güç ve söz sahibi olan manaplar
arasında çıkar iliĢkisine dayalı bir anlaĢma vardı. Bu iki yönetici grubunun ortaklığı hem Rus
çarlık menfaatlerine hem de manap ve Rus yerel idarecilerin hisselerine büyük miktarda para
transfer etmekte idi. Bu karlı anlaĢmanın en çok zarar gören paydası ise “bukara” yani
fakirlerdi.
Bu değerlendirmemize Verni ve Semireçe Ģehirleri Jandarma müdürü Capitan
Rodmister V.F Jeleznyakov Semireçe bölgesindeki Kırgız isyanının nedenleri gidiĢatı ve bu
dönemdeki insanların moralleri adını taĢıyan 59 sayfalık raporu bir örnektir. Söz konusu
raporda: “Rus hükümeti uyezd ve bölge müdürleri eliyle rayonları yönetiyordu. Burada fiziki
bir güç kullanıyorlardı. Rus adını ve kültürün korunmasına dikkat etmiyorlardı. Kırgızları
yöneten kiĢiler çok utanmaz kiĢilerdi. Onları gören diğer memurlar da aynı Ģekilde
davranıyorlardı. Rus yöneticiler tüm iĢlerini saygılı “manaplar”9 tarafından yapıyorlardı. ġu
anda da öyle memurlar vardır. Ben cigitlere de değinmek istiyorum (cigit-yabancıların
manapların koruyucuları) cigitlere aylık 8 ruble 50 kopek ve bunun yanında ata da bakmak
görevi verilmiĢtir. Bir atın bakımı ayda 20 rubledir o yüzden bu cigitler yabancı10 ahaliden
zorla para yani rüĢvet alıyorlardı. Her Ģey için zorla para alıyorlardı. Sorunların çözülmesi,
rapor verilmesi ve sadece volosta geldikleri için yabancılardan para alıyorlardı. ġimdi de
rüĢvet alıyorlar; ama eskisi gibi değil. Çünkü sistem değiĢti. Rus Kazakları, Kırgızları açık
açık soyup yağmalıyorlardı. Bir süre sonra zengin olduktan sonra bu hırsızlığı bırakıp iyi
komĢu rolü oynuyorlardı. Durum normale döndü ta ki 1908-1916 göçlerine kadar. Kırgızların
yönetim Ģekli de anormaldi. Kazaklarda eski sultanın veya Han‟ın torunları Kara-Kırgızları
ise manapların torunları kolayca herkesi yönetiyorlardı.” cümleleriyle manapların kendi
menfaatlerine yönelik çalıĢmalarını ve Rus idarecilerle iliĢkisini açık bir Ģekilde ortaya
koymaktadır.
Manaplar hem kendi otoritelerini korumak hem de yerel Rus idarecilerin istekleri
yerine getirmek için bölgede yaĢayan diğer fakir halk üzerinde baskı kurmaktaydılar. Bu
duruma bağlı olarak toplumda saygın/zengin insanların fakirlerin sürekli bir ekonomi baskı
altında tutmaları onları kolayca yönetme Ģansına haiz oluyorlardı. Bu yüzden de kanuni bir
Ģekilde onları yağmalıyorlardı. Mesela Halk mahkemesi fakirlere zenginlerin istediği her Ģeyi
yaptıran bir organdır. Ölüm dıĢında ve ağır olaylar dıĢında kalan tüm konular bu halk
mahkemelerinde görüĢülürdü. Bu mahkemeleri üç yıllığına seçilmiĢ hâkim idare ederdi.
Kararlara karĢı çıkıĢ (temyiz) aynı volostta yapılırdı. Mahkemeden çıkan ceza 1,5 yıl hapis
cezası kadar olabilirdi. Rus hâkimleri ve savcıları bu mahkemelere karıĢmazdı. Bu mahkeme
gücüyle zenginler ve manaplar arasından seçilen hâkimler burayı elinde tutar ve onlara tabi
olmayanları suçsuz olsa bile cezalandırırdı. Volost mahkemelerinin hâkimi üç yılda bir
seçiliyordu ve üyeleri sadece zenginlerden seçiliyordu11. Ġki soy arasında veya iki aĢiret
arasında bir volostta bu görev için mücadele olmazdı. Seçimlerde oy almak için rüĢvet
9

Ruslar bu tabiri çarlık rejimine bağlı Rusların adeta sadık talebeleri olan manaplar için kullanmaktaydı.
Ruslar kendisinden olmayan gayr-ı Ruslar için yabancı terimini kullanırdı. 7 августа 1916 г. Копия с копии.
РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4546. Ч. 1. Л. 232.; 7 avgusta 1916. Kopiya s kopii. RGVĠA. F. 400. Op. 1. D. 4546.
Ç. 1.L 232. s.6.
11
7 августа 1916 г. Копия с копии. РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4546. Ч. 1. Л. 232.; 7 avgusta 1916. Kopiya s
kopii. RGVĠA. F. 400. Op. 1. D. 4546. Ç. 1.L 232. s.7.
10
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veriyorlardı. Bu seçimde ateĢli konuĢmalarla bazen de kavgalarla oluyordu. Kazaklar‟da çoğu
zaman zenginler bu seçimlere giderdi. Kara-Kırgızlar da ise bazen manaplar değil onların
oyuncağı olan insanlar giderdi. Seçimlerde çok para harcanırdı. Seçilenler oy veren kiĢilere
para verirdi. Bazen bu para 10.000 rubleye ulaĢıyordu. Göreve gelen kiĢi fakirlerden bu parayı
iyi bir faizle geri alıyordu. Mahkemelere yapılan Ģikâyetlere nadiren gerçek bir Ģekilde
bakılırdı. Her zengin veya manap kendi volost Kırgızlarının kaderi ve paralarıyla istediği gibi
oynuyordu. Rus yöneticiler sadece manaplarla konuĢurdu. Onların iç iĢlerine karıĢmazlardı.
Yani Ruslarla ve yabancı yönetici arasında sessiz bir anlaĢma vardı. Bu durum büyük oranda
1916 isyanında da kendisini göstermiĢti. Zira isyanın en çok mağdur olanı kadim fakir ahali
iken gücü, parayı ve arazilerini elinde tutmak isteyen manapların bir kısmı ise bu iĢten pek te
zarar görmedi.
Manaplar marifetiyle Türkistan halkına uygulanan maddi baskılardan biri de Rus
yöneticilerin isteklerini kanunsuz bir Ģekilde yapmaları idi. Örneğin; eğer bir ev lazım olursa
uyezd yöneticisi(Rus) volost yöneticisine (yabancı) söylerdi. O ise bir aileyi evinden
çıkararak onları dıĢarda bırakarak bu iĢi çözerdi. O eve gelen Rus yöneticiler için koyun
kesilir, o koyun da bir Kırgız‟ın elinden alınırdı. Ġzinsiz bir Ģekilde gelen Rus yöneticiye
harcanan para onun rütbesine göre değiĢiyordu. 10 rubleden 300 rubleye kadar harcama
miktarı değiĢebiliyordu. Misafir yönetici ya da memur gittikten sonra volost yöneticisi
harcanan parayı yasaklar (vergi) bazen bu iki katı olabilir ve bu masrafları eĢit Ģekilde her
çadır sahibine ödettirirdi. Bu parayı gerçekten harcayan kiĢiye ödemezdi. Parayı kendine
alırdı. Bir kısmını ise diğer memurlarla paylaĢırdı. Halk mahkemesi köy büyüğü ile ve bunun
benzerleri bu kanunsuz para toplamaya “Çigan” adı veriyorlardı. Ġlk baĢlarda çigan
harcamaları küçüktü; çünkü burada Rus yöneticileri azdı. Sonradan buraya gelen yeni Rus
memurlar Kırgızların misafirperverliğini suiistimal ediyorlardı. Bunların yiyecek içeceklerini
Kırgız yöneticilerden değil direk Kırgız halktan istiyorlardı. Bazen çatıĢmaları bile oluyordu.
Bu misafirlik durumunu en çok suiistimal eden küçük rütbeli Rus memurlarıydı. Manapların
bu tavrı bölge ahalisinin hem zenginleĢmesine hem de geliĢmesine zarar verdi.
Rus-Japon SavaĢı sırasındaki geliĢmeler Rus idarecilerle manapların ekonomik çıkar
iliĢkisine dayalı bir baĢka örnektir. 1905 yılında savaĢ baĢladığında Kırgızların yardım
etmeleri Rus yöneticiler istediler. Battaniye, para, çadır, yoğurt, çorap ve benzeri yardımlar
istediler; ama sonradan bu yardımlar Kırgızlardan zorla alınmaya baĢlandı. Bu durum gasp
haline gelmeye baĢladı. Her uyezd müdürü birbiri ile yarıĢa girerek üst yöneticilerin gözüne
girmek için daha çok yardım götürmek istiyorlardı. Bu yardım toplamaları zengin adamlar ve
manaplar vasıtasıyla oluyordu. Bu iĢ büyük bir ölçüde bu Ģekilde yapılıyordu Kırgızlara
sürekli “siz savaĢa gitmiyorsunuz sizin yardım etmeniz gerekiyor.” sözleri söylenmekteydi.
Bu yardımlar fakir Kırgızlardan zenginler ve manaplar tarafından zorla alınıyordu. Bunlar
fakir Kırgızlardan aldıkları yardımların bir kısmını kendilerine saklıyorlardı. Oblast
yöneticileri gerçekten bu yardımın Kırgızların gönüllü olarak yaptıklarını düĢünüyorlardı ya
da buna böyle inanmak istiyorlardı. Kırgızların nefreti bu olaylardan isyanın bir nedeniydi.
Rus yöneticiler buradaki kulaklara (Ġtaatlik göstergesi) yani buradaki zenginler ve manapların
bunlara karĢı samimi olduklarına inanıyorlardı. Çünkü buna inanmak iĢlerine geliyordu.
Rus çarı II. Nikolay‟ın 25 Haziran 1916 tarihli fermanı orduda Türkistan Rus olmayan
ahalisi istihkam iĢlerinde askeri iĢçi olarak görevlendirilmesi için yayımlandı. Bu fermanın
içeriği Kırgızlar arasında tartıĢılmaya baĢlandı yabancıların yöneticileri (Rus) içinden
çıkılmaz bir duruma girdiler. Bunlar iĢçi listesini hazırlamak zorundaydı. Bunun için toplantı
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yapmak gerekiyordu; ama toplantıya kimse gelmez diye bu toplantıları yapamıyorlardı. Eğer
Buhara‟ya bu görevi verirse ahali zenginlere ve manaplara karĢı ayaklanır ve onların hepsini
keserler. Çünkü onların hayatları söz konusu. BaĢka bir yerde ölmektense memlekette ölürüm
düĢüncesi vardı. Eğer zenginlerin ve manapların çocuklarından iĢçi verirsek o zaman bunlar
bizi keserler. Bu durumdan çıkıĢ yoktu. Bir yol vardı. ĠĢçi listelerini vermemek. O zaman da
Rus silahlı birlikleri gelecekti. Bazı yabancı ve manapların yöneticilere iĢçileri alma
kurallarının değiĢtirilmesi isteğine12onay verilmedi. Bu durum manapların iĢine gelmedi. Zira
çarlığın sadık hizmetçileri olan Rus memurlarının birinci vazifesi çarlık merkezini memnun
etmekti. Bu yaĢanan geliĢmeler bugüne kadar Rus memurlarıyla çıkara dayalı iliĢkiler
neticesinde fakir ahaliyi Rus sömürüsüne kurban eden manapların uyanmasına sebep oldu.
Türkistan Bölgesi Komitesinin bölgedeki ahalinin düĢünce yapısı, isyanda görülen
zararlar ve bu zararların karĢılanması, bölgede Rus devletinin otoritesini sağlamak için
yapılacak olan çalıĢmaların ayrıntılı olarak anlatıldığı bir baĢka raporda Kırgızların sosyal
sınıflarına yer verilmiĢti. Söz konusu raporda: “Kırgızların sorunlarına değindiğimizde Kara
Kırgızlar arasındaki farklı gruplara ve Rus devriminin etkilerinden söz etmemiz gerekiyor.
Prejeval, PiĢpek ve Carkent‟in bir kısmının Kara Kırgızların içinde feodalizm devam ediyor.
Büyük ve küçük grup Kara Kırgızlar manapların emri altında yaĢıyorlar. Kara Kırgız
asilzadelerini tanınmıĢ manap SarıbagiĢ ġabdan seçiyor. Manap ona tabi olan fakirlerin her
Ģeyine karar veriyordu. Fakirler ise buldukları her Ģeyin bir kısmını manaplara vermek
zorundaydılar. Manaplar bunları korumakla yükümlüler. Onlar da manaplara vergi
veriyorlardı. Bukara toprakları ile manaplar ilgileniyordu. 30 yıllığına kiraya verilen
toprakların anlaĢması Manaplar ve Ruslar arasında oluyordu. Kırgızlar arasında bir deyim
vardır “manap kurttur bukarada koyun sürüsüdür”. Manap Kıdır Türgen volostının manapı
yukarıda ismini söylediğim kiĢi bu manaplar içinde istisnadır. Hiçbir Ģey belli değildir. Artık
bukara yani fakirler manaplardan kurtulmak istiyor. Bazen manaplar çok acımasız sert bir
Ģekilde fakirleri öldürüyorlardı. PiĢpek uyezdinde TaĢ-Tübe‟de fakirler manapların
idaresinden çıkmıĢlardır. Burada Kırgızlar askeri vali Ġvanov‟un Kazak birliğine
çağırılmalarına gidiyorlardı. Ama bunların manapların idaresinden çıkma çabaları Ruslar
tarafından engelleniyordu. Buraya yerli yöneticilik ve Halk Mahkemesinin kurulması ile her
Ģey manapların eline geçti. 1904 yılında Kırgızlar bana yerleĢik hayata geçmek isteyenlerin
isimlerini söylemediler. ġunu söylemiĢlerdir: uyezd müdürü öğrenir ve manaplara söyler,
manaplar da bizi cezalandırılar. Bu sözler Rus Hükümeti için çok acı verici bir durumdur.
Bukara hareketi manaplar tarafından engellenmiĢ ve üyeleri de halk mahkemelerinde
cezalandırılmıĢtır. Bu mahkemelerde yalancı Ģahitler sayesinde bunların her birinine 1,5 yıl
hapis cezası verilmiĢtir.” cümleleri sona eren manap-Rus yerel idareci iliĢkisinin en üst
düzeyde itirafıdır. Çünkü isyan öncesi zaten tüm bu yaĢananlar hem Türkistan genel valisi
hem de diğer kolluk görevlisi Rus memurları tarafından biliniyordu. Bu rapordaki verilerden
ve söylemlerden anlaĢılan aslında manapların isyana katılmalarının Ruslar tarafından yaĢanan
kafa karıĢıklığıdır. Kazan-kazan iliĢkisinin bir nevi sadece kazan durumuna evrilmiĢ olması
her iki çıkar tarafının yaĢadığı tramvanın resmi ifadesi olarak da bu adı geçen rapor
görülebilinir.
Bu yüzdendir ki 1916‟daki isyanda da manaplar büyük rol oynadılar. Raporda
devamla “Bazıları Hanlık hayalleri kurdu (BatırhaĢ-Tüp Volostı manapı, MukuĢ ġabdanov
12

7 августа 1916 г. Копия с копии. РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4546. Ч. 1. Л. 232.; 7 avgusta 1916. Kopiya s
kopii. RGVĠA. F. 400. Op. 1. D. 4546. Ç. 1.L 232. ss.8-15.
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SarıbagiĢ volostı vs) diğerleri kendilerini han yardımcısı olarak görüyordu. Bukarayı
ayaklandırmak çok kolaydı. Çünkü bukara manapların elindeydi. Kırgızların en verimli
topraklarının ellerinden alınması bukara içinde bir kin oluĢturmuĢtu. ĠĢçi alımı kanalıyla ve
bunun yanlıĢ anlatılması ile bukaraların sabrı taĢtı ve isyan ettiler. Çok ĢaĢırıyorum ki Rus
yöneticileri ve göç idaresi memurları manapların ne kadar önemli olduğunu anlamıyorlar.
Onları verdikleri bu yetkilerle manaplar daha da güçlendiriyordu.” DüĢünceleri Rus
sömürüsüne bir Ģeklide hizmet eden manapların taraf değiĢtirmesine yönelik tepkilerin dile
gelmesidir. Bunlara ek olarak raporda: “GeçmiĢ geride kaldı gelecek için çalıĢmamız lazım.
Kara Kırgızların daha da kültürlü olmalarını sağlamamız lazım. Demokratik Rusya‟da manap
yönetimine izin verilemez. Manaplara karĢı mücadele etmemiz gerekir. Burada demokratik
bir organizasyon kurmamız gereklidir. Mücadele zor olacaktır. Önemli hedefimiz devrimdir.
Eğer gücümüz olursa bu devrimi gerçekleĢtireceğiz. Eğer gücümüz olmazsa demokratik
Rusya‟da feodalizm devam edecektir.” cümleleri ise Çarlık sonrası göreve gelen Geçici
Hükmet politikalarının bölgede nasıl Ģekillendirileceğine dair tavsiyeler olarak görmek
yerinde olacağını düĢünmekteyiz.
Ayrıca çarlık sonrası bölgede isyanla beraber sarsılan Rus otoritesini yeniden tesisi
için geçici hükümet tarafından görevlendirilen Türkistan Bölgesi Komitesinin önerisi: “Bu
Kara Kırgızlar arasında demokratik organizasyonu kurmaktan baĢka manaplarla “Çegın” için
mücadele etmemiz gerekiyor. Yani manapların halktan topladığı vergi ve paraları bizim
toplamamız gerekiyor. Çegın dediğimiz Ģey alınan vergiler Manapların cebine giden para ve
manapların seçimlerde harcadıkları parayı milletten geriye toplaması sistemidir. Çegın böyle
geniĢ manada kullanması çegın ile mücadelemiz manaplarla mücadelemizin en önemli
kısmıdır. 1 Haziran da Çin‟den gelen mültecileri görüĢmede manaplara ne Çıgın ne de vergi
vermemelerini söyledim. Birkaç manapın da yargılama süreci baĢladı. Eğer bu manapları af
edersek bu bizim için çok kötü olur. Tekrar ediyorum manaplar ile mücadelemiz için birçok
adım atmamız gerekiyor. Bu iĢ için Rus devriminin demokrasiyi anlayan kiĢiler ve tabii ki
para lazımdır. Bu halkı kültürleĢtirmemiz için durmamamız gerekiyor.” cümleleriyle
manapların ekonomik gücünün elinde alınması ve tekrardan Ruslara itaat etmesinin
sağlanması çabasına yöneliktir.
Manapların bir kısmı aktif olarak çarlık rejimine karĢı baĢlatılan isyana katıldı. Mesela
Tokmak, Ġvanov ve Krasnoreçenisk ablukaya alan Kara Kırgızların baĢında manap kanat
Abukin vardı. 60 yaĢında bir ihtiyardı. Tokmak rayonunda Kara Kırgızlar bölüklere
ayrılmıĢlardı. Her bir bölüm baĢında bir komutan vardı. Bu komutanlar bölüğü savaĢa
götürür, bölüğün sorunlarıyla ilgililenirdi. Saldıranların silahları baltalar, oraklar bunların
yanında pompalı tüfek de vardı. Bu silahların birçoğu Bardenke silahıydı. Bazı kiĢilerde ise
en son model Revolver silahını kullanıyordu. Tokmak‟ta çok asker yoktu. Buradaki askerlerin
baĢında Podiyasul Bakureviç vardı. Tokmak‟a saldırıda Kara Kırgızların savaĢa sadece sabah
geldiğini görüyoruz. Sabah 7.-8‟de akĢam 7-8‟e kadar saldırıyorlar sonra çekilip dağlara
gidiyorlardı. Oraya gidip dinlenip, yemek yiyip namaz kılıyorlardı. Bölgeyi takip etmek için
ise orada gözcüler bırakıyorlardı. Ben soruĢturmalarda ister Kırgız isterse esir olan Rus olsun
böyle savaĢ yönetimini Kırgızlar ġeriat kanunlarına göre yaptıklarını ve doğu halkları
ananelerine göre (Isus Narin, savaĢın devam etmesi için duran güneĢ). Aynı zamanda
Samsonov istasyonu ve Novorosisk bölgesini de ablukaya aldılar. Burası ġabdanov‟un
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birliklerinden 6 verst uzaklıktaydı13. Kırgızların isyana katılan kısmı dıĢındaki manaplar yani
zenginler burada dengelerin değiĢmesinden ellerindeki gücün gitmesinden korkuyorlardı.
Rus Ġmparatorluğu‟nun KaĢgar‟daki konsolos tercümanı Stefanoviç‟in Semireçe
Oblastındaki ayaklanmaların ve Kırgızların Çin sınırına kaçmaları hakkındaki raporunda
“Temmuzun baĢlarında Kırgızlar arasında büyük emirden dolayı bir rahatsızlık baĢlamıĢtır.
Kırgız tüccarlar ve Ruslarla dostluk edenler sürekli bu iĢçi alımının detaylarını soruyorlardı.
Kırgızlarla dalga geçiliyormuĢ ve onların ön cepheye gönderileceğini Ruslar söylüyorlarmıĢ.
Böyle dedikodulara inanmayın ve askeri arka iĢleri onları anlatıldığında onlar bu anlatılanlara
inanmıyorlardı. Biz yöneticilerin isteği üzerine yurt çadır, paypak ve atlar askerlik iĢi için
veriyorduk ve bunun karĢılığında para almıyorduk alsak bile verdiklerimizi karĢılamıyordu
diyor Kırgızlar. Bunun açıklanması Kırgızların temel organizasyonunda saklıdır. Kırgızların
büyüklerine tabi olduğunu biliyoruz. Kırgızların ayrı ayrı birimlere bağlanmakla Kırgızlar
temel kurallarından da yanlıĢları görmeye baĢladılar. Kırgızların volostlara bölünmesi ile
volostlarda görev almak için kendi aralarında mücadeleler baĢladı. Daha önce büyüklere olan
saygı Ģimdi daha zengin olanlara geçti. Parasını kullanarak görev alan zenginler Kırgız ahaliyi
korku altına alıyorlardı. Çadır vergisi hem normal zamanlarda hem de savaĢ zamanı
Kırgızlardan alınıyordu. Volostlardan bu vergi normalinden iki ila üç kat daha fazla
alınıyordu. Ordu için toplanan paraları ise kendilerine ayırıyorlardı. Kırgız ahaliyi uyezd
yöneticilerinin volost yöneticilerinin eliyle yönetmesi bu ahaliyi zor bir duruma sokuyordu.
Buradaki ahali Ģikâyet bile edemiyordu. Onlara uyezd müdürünü veya valiye Ģikâyet edin
denildiğinde cevap olarak vali bizimle görüĢmez uyezd müdürü ise bizi kovar diyorlardı.
Böyle Ģartlarda bunların arasında iĢçi alımının kolay olacağını ummak olmazdı. Zengin
Kırgızlar bu ayaklanmaların olmasını istemiyorlardı. Çünkü isyan olursa hem maddi zarar
hem de devlete karĢı çıkmanın anlamsız olduğunu biliyorlardı14. Kırgızların içinde bunların
otoritesi olsa bile onlar bunu engelleyemezlerdi. Bunlar manaplardı. Manapların bu iĢçi
alımına karĢı çıkmasında bir çok sebep vardı. Kırgızları yöneten bu kiĢiler hem Kırgızların
mallarıyla hem canları üzerinde bir otoriteleri vardı. Manaplar tarafından bazen cinayet
iĢleniyordu ve onlar bundan temize çıkıyorlardı. Bu iĢçi alımının Kırgızlar üzerindeki
otoritelerine bir darbe olacağını düĢündükleri için buna karĢıydılar. Onlar biliyorlardı ki bu
otoriteleri Kırgızların cahil oldukları için elinde tutabiliyorlardı. Çünkü onlar dağdan ve
köylerinden baĢka hiçbir Ģey görmemiĢlerdir. Kırgızların iĢe alınmasıyla onlar Rus ahsliyle
iliĢkiye girecekler ve haklarını öğreneceklerdi. Buda manapların ilerde otoritesine son
verecekti. Bunu Rus ahaliyle iliĢki içinde olanlar yerleĢik hayata geçen Kırgızlardan
görüyorlardı. Böyle Ģartlarda Manaplar hâkimiyetlerinden vazgeçmek zorunda kalacaklardı.
Bu hâkimiyet onların düĢmanlarının eline geçecekti. ĠĢçi alımını kullanarak ve kendilerinin
baĢta kalmaları için bu olayları kullanarak Rus ahaliyi kolayca yağmalayacaklarını
biliyorlardı. Bu yüzden hemen hemen tüm voloslarda isyan baĢçıları volost aksakallarıydı.
Bunlar daha önce Rus hâkimiyetini Kırgızların arasında yayan kiĢilerdi. BaĢka nedenleri

13

27 июня 1917 г.РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 57. Л. 2–13.; 27 iyunya 1917 g. RGĠA.F.1291.Op.84.D.57.L.213, ss.14-23.
14
АВПРИ. Ф. Консульство в Кашгаре. Оп. 630. Д. 28. Л. 1–34. Черновик (?).Опубл. по подлиннику (?) без
указания поисковых сведений: Восстание 1916 г. в Киргизстане. М., 1937. С. 109–130.;
AVPRĠ.F.Konsulstvo v KaĢgare. Op.630.D.28.L. 1-34. Çernovik.Opubl. popodlinniku bez ukazaniya poiskovih
svedeniy: Vosstanie 1916 g.v Kirgizstane. M.,1937.S.109-130. ss.1-3.
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dinleyecek olursak yerli yöneticilere de değinmemiz gerekiyor 15.” Manapların isyan öncesi ve
sonrası durumunu en iyi açıklayan cümleler yer almaktadır.
Çarlık sonrası göreve gelen Geçici Hükümete bölge ahalisinin yaĢadıkları durumu
anlatan telgraf No:696 11 Mart 1917 tarihinde gönderildi. TeĢgrafı gönderen göçebe ve
yerleĢik Kırgız aksakalları: PiĢpek uyezdi: Çolpankul Tınalin, Cantayi Kenesarin, Dikanbai
Cangaraçev, Ayılçi Tatıbekov, Abdula Uzbekov, Kasım Kuçkayev, AĢır Uzbekov, Sarımsak
Kızalakov, Kaçkinbay Buçev, SarıbagiĢ Mugdıbayekov, Ayıdabasun Tailakov, Rıspek
Osmanbetçov, Çal AbuĢki, Kasen Kanibekov, Algadai Çinin, Seyit Ahmet Telitayev, Tule
Akınbekov, Kokabay Canmuratov, Rahmenbay Uranalin, Tınbai Serikbayev, Dandai Abdulin
ve Dür Savranbayev adlı kiĢilerdi. Onlar telgraflarında eski yönetim ve idarecileriyle beraber
kendi soydaĢları olan manapları Rusya geçici hükümetine Ģikâyet ettiler. Söz konusu telgrafta
“3 Mart‟ı biz haber aldı ki eski hükümet devrilmiĢ az kalsın Rusya‟yı bitiriyorlarmıĢ.
Rusya‟da hükümet Milli Meclise geçmiĢtir Çarlık hükümetin düĢmesi ile halk rahatça
konuĢmaya baĢladı. Biz yeni hükümeti selamlıyoruz. Biz PiĢpek uyezdi Kırgızları 50 yıldır
Rusya‟yı vatanımız olarak görüyoruz ve size yeni hükümetin baĢı olarak tebriklerimizi
bildirmek istiyoruz. Aynı zaferi dıĢ düĢmanların üzerinde de kazanmanızı diliyoruz ve biz
Kırgızlar aynı zamanda size hatırlatmak istiyoruz ki eski hükümet birçok kardeĢlerimizi
topraklarından çıkararak Aleksandrovski sırtlarına göndermiĢler. Bu isyanlar Rusların
Kırgızlara karĢı geçici hükümet döneminde yaptıkları milliyetçilik ve yerli üreticiler bize
karĢı olan tavrından dolayı (bu Manapların bir kısmı cezalarını aldı) olmuĢtur. Birçok suçsuz
kiĢi zor Ģartlarda dağlarda yaĢamak zorunda kaldı. Burada hayvancılıkta uğraĢmak
imkânsızdır. Bunların geri gelmesini sizden rica ediyoruz. Bırakın onlar suçlarını kendi
topraklarından zahmetleriyle ödesinler. Daha önce tarımla uğraĢan bu sürgün edilen kiĢiler
yılda 1 milyon put buğday üretmektedirler. ġimdi ise burası boĢ kalmıĢtır16.” cümleleriyle
manapların isyanda oynadıkları rolü yerel ahali tarafından dilekçede dile getirilmektedir.
Sonuç olarak;
Rus çarlığı iĢgal yoluyla ele geçirdiği Türkistan‟ı ve halklarını sömürmüĢtür. Rus
raporlarından da anladığımız kadarıyla manaplar kendi menfaatleri için bu sömürüye ortak
olmuĢlardır. Ama çarlığın yeni insan kaynağı arayıĢı sonucu yayınladığı 25 Haziran 1916
fermanı manapların iĢine gelmemiĢtir. Çünkü fermana göre bölgeden Rus ordusunun askeri
arka iĢlerden çalıĢtırılmak üzere alınması düĢünülen bukara/fukara manapların iĢlerini gören
zümredir. Bu yüzden çarlık rejim ile manapların menfaatleri çatıĢma içine girmiĢtir. Manaplar
ellerindeki gücü koruma isteği, çarlığın I. Dünya SavaĢındaki insani kayıplarını telafi etmek
isteği iki tarafın karĢı karĢıya gelmesine neden olmuĢtur. Bunlara ek olarak manaplar ve
çarlığın sadık hizmetçileri olan Türkistan Rus yöneticileri arasında kurulan çıkar çarkı da
zarar görmüĢtür Ġki güç arasındaki çatıĢma fermanın uygulanmasıyla beraber önce
protestolara ardından da isyana neden oldu. Ġsyan hem can hem de maddi kayba sebep oldu.
Manapların bir kısmı bu isyanla beraber eski güçlerini yitirdi. Rus Devleti Çarlık sonrası

15

АВПРИ. Ф. Консульство в Кашгаре. Оп. 630. Д. 28. Л. 1–34. Черновик (?).Опубл. по подлиннику (?) без
указания поисковых сведений: Восстание 1916 г. в Киргизстане. М., 1937. С. 109–130.;
AVPRĠ.F.Konsulstvo v KaĢgare. Op.630.D.28.L. 1-34. Çernovik.Opubl. popodlinniku bez ukazaniya poiskovih
svedeniy: Vosstanie 1916 g.v Kirgizstane. M.,1937.S.109-130. ss.4-6.
16
13 марта 1917 г. РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 956. Л. 55, 56, 57, 58.;13 Mart 1917 g. RGĠA. F. 1405. Op.
530. D. 956. L. 55, 56, 57, 58., ss.1-4.
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bölgede tesis etmek istediği siteme aykırı olan manapların tüm güç ve gelirlerine darbe
vurmak için adeta seferberlik ilan etti.
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RUS ĠDARESĠNDE BATI TÜRKĠSTAN YEREL YÖNETĠMĠ (1867-1917)
Ömer KarataĢ
Dr. Öğretim Üyesi
ORCID NO: 0000-0001-7177-8547
ÖZ
Ruslar Batı Türkistan Bölgesini 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra iĢgal etti. Bölgeyi
iĢgal eden Ruslar burada kendi yönetimlerini tesis etmek için çalıĢmalar yaptı. Bu
çalıĢmalardan en önemlisi bölgenin üst idaresi “Genel Valiliye” verildi. Çarlık rejiminin
menfaatleri için seçilen genel valilik yönetim biçimi burada yapılacak sömürünün yürütücüsü
olacaktı. Genel valiye çarlık siyasetini yürütmekte destek olacak askeri valiler, müdürler ve
yerel ahalinin temsilcileri olan kiĢiler belirlendi. Buna göre Batı Türkistan Bölgesinin idari
birimlerine baktığımız zaman genel valilik-oblast-uyezd-volost Ģeklinde sıralanmaktadır.
Rusların yaptığı tüm idari bölünme ve yönetimsel tüm çalıĢmaları buradaki Rus otoritesini
yerleĢtirmek içindi. Ruslar 1867-1917 yılları arasında Türkistan‟daki gayr-ı Rusların idaresi,
toprak meselesi, vergi düzeni, arazi vergisi ve adalet sistemi ile idari birimleri tüm
ayrıntılarıyla hazırladı. Bu çalıĢmada Türkistan‟daki Rusların ve yabancıların (Rus
olmayanların) yönetimi yerleĢik ve göçebe ahali olarak iki farklı sosyal yapı Ģeklide ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Çarlık, Oblast, Uyezd, Yönetim.
WESTERN TURKISTAN LOCAL ADMINISTRATION IN RUSSIAN
ADMINISTRATION
ABSTRACT
The Russians occupied the West Turkistan Region after the second half of the 19th century.
Russians occupying the region worked to establish their own rule here. The most important of
these works, the top administration of the region was given to the "Governor General". The
governorship general government style chosen for the interests of the tsarist regime would be
the executor of the exploitation to be carried out here. Military governors, directors and
representatives of the local people were determined to support the governor-general in
carrying out tsarist politics. Accordingly, when we look at the administrative units of the West
Turkistan Region, they are listed as governor-general-oblast-uyezd-volost. All the
administrative division and all the managerial work done by the Russians was to establish
Russian authority here. The Russians prepared in detail the administration of non-Russians in
Turkistan, land issue, tax system, land tax and justice system and administrative units between
1867-1917. In this study, the administration of Russians and foreigners (non-Russians) in
Turkistan will be discussed in two different social structures as settled and nomadic people.
Keywords: Turkistan, Tsarism, Oblast, Uyezd, Administration.
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GiriĢ
17. yüzyılda çarlık sınırlarını iĢgal ve ilhak yoluyla sürekli geniĢlemekte idi. Çarlık
hükümeti, ele geçirdiği yerlerin kendi lehlerine idare olunması için yeni bir idari reforma
ihtiyaç duydu. Nitekim I. Petro, oluĢan ihtiyaca binaen 16. ve 17. yüzyıllarda yürürlükte olan
“çeti ve razıryadı” yönetim birimlerini lağv etti. Onların yerine valilerin idare ettiği 1708
tarihli guberniya reformunu yürürlüğe soktu. Ayrıca Rus idari terminolojisinde Genel Vali
(генерал-губернатор/General-gubernator) terimi de ilk olarak I. Petro döneminde kullanıldı.
Terimin kullanım amacı Ġsveç ve Osmanlı Ġmparatorluğuna karĢı Rus sınır güvenliği için
duyulan endiĢelerden kaynaklıydı. Bu amacın dıĢında Ġmparatoriçe Anna Ġvanovna
döneminde, önem ve statü kazandırılmak gayesiyle de genel valilik (Moskova
guberniyasında) tesis edildi.
Çarlığın yönetim aygıtı olan genel valilik, I. Petro‟dan (1682-1725) baĢlayarak, Anna
Ġvanovna (1730-1740), II. Ekaterina (1762-1796), I. Pavel (1796-1801), I. Aleksandr (18011825) ve I. Nikolay (1825-1855) dönemlerine kadar çeĢitli düzenlemelerle yürürlükte kaldı.
Genel Valilik, I.Nikolay döneminde yapılan son düzenlemeyle kurum 1917‟ye kadar varlığını
sürdürdü1.
18. yüzyılın ikinci yarasından sonra Türkistan topraklarının ve halklarının idaresi Rus
yönetimi altına girdi. Türkistan‟ı kademeli olarak iĢgal eden çarlık, bölgenin eski ve çoklu
idari sistemi olan, atanan beyler, boy önderleri, sultan, han, verasete dayanan hükümdarlar
tarafından yönetim2 gibi idari birimlerini burada düĢünmedi. Çünkü bölgedeki çoklu yönetim
sistemi Rusların hedeflerine uygun değildi. Bu yüzden Ruslar açısından Türkistan Bölgesinin
yönetim sorunu vardı. ġimdi sıra bu sorunu çözmeye geldi. Onlar, bu sorunu daha öce ele
geçirdiği, Sibirya ve Kafkasya‟da da olduğu gibi, tüm bölgelerde kendi lehine uygulamada
baĢarılı buldukları “Genel Valilik” sistemini hayata geçirmeyi düĢünmekte idi.
Çarlık hükümetini bu düĢünceye sevk eden olayların geliĢimi ise Ģöyledir: çarlığın
Türkistan‟daki sınırlarında Çin‟in Doğu bölgelerinde (Doğu Türkistan) 1862-1865 yıllarında
Dungan isyanı hızla geliĢti. Bu isyanlar sonucunda Çin‟den ayrılan bölgede 1867 yılında iki
Müslüman bölgesi oluĢtu. Bu bölgeler Akmescit‟te Ruslarla savaĢan Yakub Bek yönetiminde
Kulca ve KaĢgarya idi. Böylece Müslümanların birlik oluĢturup gâvur gördükleri Ruslara
karĢı savaĢmaları tehlikesi meydana geldi. Rus geniĢlemesi sonrasında sınırlardaki orduları
birbirlerinden bağımsız hareket eden Verni ve TaĢkent merkezli iki komutana tabi olmuĢtu.
Bunlar Verni Ģehrinden Alatav (Ala Too) bölgesi, TaĢkent Ģehrinden ise Türkistan bölgesi
olarak yönetilmekte idi. Bunlardan birisi Batı-Sibirya, diğeri ise Orenburg genel valisine
bağlandı. Sınır güvenliği ve iletiĢimin zor olması nedeniyle Çarlık hükümeti meseleyi
çözmeye karar verdi. Nitekim 25 Ocak 1865‟te, özel bir komisyon (Hariciye ve Harbiye
Bakanlıkları, Orenburg ve Batı Sibirya genel valileri) bölge idaresi için toplantı yaptı. Bu
toplantıda, Issık Gölün batı ucundan Aral Gölü‟ne kadar olan sahada, “Türkistan Bölgesi
(Oblastı3)” teĢkil edilmesi, buranın özel haklara sahip bir askerî vali tarafından idare edilmesi
1

Hatice Kerimov, Türkistan Genel Valiliği‟nde Ġdari Sistemin OluĢumu ve GeliĢim Süreci (1865-1897); Ġstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Bilim Dalı BasılmamıĢ Doktora
Tezi, DanıĢmanı: Prof. Dr. Ġlyas Topsakal, Ġstanbul 2019, s.22-28.
2
Hayit, age, s.157.
3
Oblast, Büyük yönetimsel bölge ya da vilayet anlamında çarlık tarafından kullanılmaktaydı.
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ve bölgenin Orenburg Genel Valiliğine bağlanması gibi kararlar alındı. Alınan kararlara
uygun biçimde bölgenin yönetimi için ilk askerî vali olarak M.G. Çernayev tayin edildi 4.
Askerî vali idaresinde vücuda getirilen Türkistan bölgesinin idaresi için “Türkistan
Oblastı‟nın idaresi hakkında geçici kararname” 6 Ağustos 1865‟te çıkarıldı. Kararnameye
göre Oblast ve Oblastın alt idari birimleri belirlendi. Bölgede Rus ilhak ve iĢgaline paralel
olarak da oblastın önceki sınırlarına ilaveten Sır Derya‟nın tümüyle Çu nehrinin güneyindeki
bütün topraklar buraya eklendi. Oblastın idaresi merkez, sağ ve sol olmak üzere üç kısma
bölündü. Bu üç alt idari birimin ayrıntılı bir Ģekilde belirlenmesinin, Türkistan Oblastının
askerî ve sivil idaresi Orenburg Askerî Bölge Komutanlığına, yerli halk sivil idaresi de
Harbiye Bakanlığı‟na bağlandı. Oblastın yerel yönetimine ise hususi bir Askerî Vali baĢkanlık
yapacak, bu valiye hem askerî hem de askerî-sivil idare bağlı olacaktı.5. Bu yasal dayanakla
beraber bölgenin idari Ģekli oluĢturuldu. Buna göre Türkistan idaresi ile çarın arasında
Oranburg askerî bölge komutanlığı vardı.
A.Türkistan Genel Valiliğinin TeĢekkülü
II. Aleksandır, Orenburg ve Batı Sibirya Genel Valiliği sınırları içindeki bozkır
bölgeleriyle Türkistan Oblastı‟nın yerli halklarını tanımak amacıyla komisyon kurulması
emrini verdi. Onun emri sonrasında Temmuz 1865‟te “Bozkır Komisyonu” kuruldu.
Komisyon, Batı Sibirya, Kazakistan ve Türkistan‟da yaklaĢık iki yıl çalıĢma yaptı. Yapılan bu
çalıĢma sonuçları ve tekliflerinin incelenmesi gayesiyle II. Aleksadır Mart 1867‟de özel bir
komite oluĢturdu. Komitenin baĢkanı Harbiye Bakanı Milyutin ile beraber komitede:
Orenburg Genel Valisi N. A. Krıjanovskiy, Genelkurmay BaĢkanı M. A. Geyden, N.
Stremouhov, M. G. Çernyayev, D. Ġ. Romanovskiy, M. Vorontsov-DaĢkov ve bozkır
komisyonunun baĢkanı Girs, üyeler Geyns ve Protsenko da bulunmaktaydı. Komite, bozkır
komisyonunun önerilerini ve diğer araĢtırma sonuçlarını hararetli bir Ģekilde tartıĢtı6.
TartıĢmalar sonucunda komite tarafından alınan kararlarlar oy çokluğuyla kabul edildi.
II. Aleksandır tarafından kurulan Komitenin nihai kararlarını Ģöyle sıralamak
mümkündür. Öncelikle Türkistan bölgesinin siyasi ve yönetim Ģeklinin göz önüne alınarak
yönetiminin bir kiĢiye ait olmasının uygun olacağına komite hemfikirdi. Ayrıca burayı idare
edecek olan kiĢiye geniĢ yetkilerle beraber tüm birimlerin ona bağlı olmasının yanında;
1.Semireçe7 ve Sır Derya oblastlarında Türkistan Genel Valiliğinin oluĢturulması,
2.BaĢa geçecek olan genel valiye tüm eyaletlerin yetkisinin verilmesi ve yanına
güvenilir kiĢilerden kadro oluĢturmasına izin verilmesi,

4

Historia Rossii, centralnaya Aziya v sostave Rossiykoy imperii, novoye literaturnoye obozreniye, Europeyskiy
universitet v Saint Petersburg 2008, s.73.;.Kerimov, agt, s.36-42.
5
Daha ayrıntılı bilgi için ayrıca bknz. Dmitri V. Vasilyev, Stanovleniye i razvitiye sistemı upravleniya
Turkestanskogo Bölgea (1865-1886 gg), Moskovskiy gosudarstvennıy universitet imeni M. V. Lomonosova,
Ġstoriçeskiy Fakültet, Dissertatsiya na soiskaniye uçenoy stepeni kandidata istoriçeskih nauk, Moskva, 1999,
s.45-48; Kerimov, agt,s.39-49
6
Hayit, age, s.80.; Kerimov, agt, s.49-55.
7
Semireçe: „Yedi Irmak‟ manasına gelen bu kelime, Çarlık Rusya‟sında Almaata bölgesine verilen addır. Bölge
Kazak Türkçesinde ise Jetisu/Cetisu (Semireçe) olarak geçmektedir.
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3.Genel valiye bölgeyi inceleyip ve yabacı ahalinin isteklerini öğrenip sonrasında bir
fikir oluĢturarak komiteye söylemesi ve bundan yola çıkarak genel valinin bölgeyi düzene
sokması için adımlar atması, gibi yetkileri içeren bir rapor hazırlandı 8. Komitenin söz konusu
tavsiye kararlarını içeren raporu, tüm komite ekibi tarafından kabul edilmese de, 11
Temmuz‟da çara sunuldu. Çar II. Aleksandır bu durumu “AnlaĢmazlıklara neden olan
konularda çoğunluğun görüĢünü onaylıyorum.” ibaresiyle komitenin raporunu 11 Temmuz
1867‟de onayladı9.
Artık 1867 yılında imparatorun emriyle Türkistan bölgesi Türkistan Genel Valiliği
olarak adlandırıldı. Bu tarihe kadar Ruslar, bölgede ele geçirdikleri yerleri kademeli olarak bir
birine ilave etmekte idi. Bu cümleden olarak TaĢkent rayonu 1866‟da ele geçirildi. Sır Derya
bölgesi ve Semipalantisk bölgesinin bir kısmı Tarbagatay omurgasından güneye doğru olan
topraklar bölgenin sınırlarını oluĢturdu. Bölgedeki yeni ilavelere göre 1867 yılında Türkistan
genel Valiliğinin sınırları Ģu Ģekildedir: Batı Sibirya Genel Valiliğinin Tarbagatay
omurgasının ve Semipalantisk bölgesinin sınırları ve Kırgızların toprakları da bölgeye dâhil
idi. BalhaĢ gölünün ortasına kadar ve bu gölün ortasından Çu Nehri‟ne kadar, Çu nehrinden
Sarı su nehrine kadar uzanmaktaydı. Türkistan ve Orenburg Genel Valiliğinin sınırları:
Perovskiy koyunun ortasından Aral denizine Termembez Dağına kadar buradan Terekli
yoluna kadar buradan Kalmas dağına, Muzbil bölgesine doğru Ak-Kum ve Çubar-Tübe
dağlarına güney taraftan ise Muyun-Kum steplerine doğru ve Mın-Bulak bölgesinden Sarısu
ve Çu Nehri‟ne kadar uzanmaktaydı. Çin‟le sınırları 1860 antlaĢmasına göre ġabin Davaga
Fenerinden Yenisey ve Tomsk gubernayasına, Güney batıda ise Zaysana gölüne kadar burdan
ise Cungar Alatao omurgasından/silsilesinden Ġli nehri Ten-ġen silsilesinden Hokand
sınırlarına kadardı. 1868 yılında Ruslar ZarfĢan bölgesini ve Semerkant Ģehrini, 1871 yılında
ise Pri-iliskiy bölgesini ve Kulca Ģehrini bu sınırlara dâhil etti10.
Rus idaresindeki Türkistan‟ın sınırları belirlendikten sonra sıra bu alanın Çarlık
hizmetinde bulunması için idari birimlerin oluĢturmasına geldi. Bu birimlerin
oluĢturulmasındaki ana hedef bölge kaynaklarının çarlık lehine en üst düzeyde istifade
edilmesi amacı taĢımakta idi. Bu amaç doğrultusunda 1867‟deki geçici kararnameye göre
genel valilik Sır Derya ve Semireçe olarak iki oblasta bölünecekti. Kurogot Irmağı bu iki
oblast arasında sınır olacaktı. Daha sonra yapılacak düzenlemelere kadar Türkistan bölgesi Sır
Derya ve Semireçe oblastlarıyla onlara bağlı uyezdlerden oluĢacaktı. Bu iki oblasta 13 uyezd
bağlıydı. Sır Derya ve Semireçe oblastları‟nın kurulmasıyla birlikte bölgenin yerel idaresi,
genel kararnamenin onaylanmasına kadar, bu oblastlardaki sivil idare, önceki yapısını
muhazafa edecekti11. Daha sonra Çarlık, 1867‟de iki oblasttan oluĢan Türkistan genel valiliği
idari yapısını 12 Haziran 1886 yılına gelindiğinde yeni kararnameyle revize etti. Bu
kararnameye göre artık Türkistan Genel Valilik idaresi üç büyük bölgeden oluĢtu. Bunlar: Sır
8

Belyavskiy Nikolay Nikolayeviç, Materialı po Turkestanu, Saint-Petersburg 1885, s.34-35.
11 Temmuz 1867‟de Türkistan‟ın iĢgal edilen bölgeleri meseleleriyle ilgili komite, Milyutin‟in baĢkanlığında
Türkistan Genel Valiliği‟nin ihdası için karar aldı. 17 Temmuz‟da Çar, kararı tasdik etti. Çar II. Aleksadır‟ın
1867‟de onayladığı kararnamenin tarihi Kerimov‟un tezinde 11 Temmuz, Hayitin eserinde ise 17 Temmuz
olarak geçmektedir. Hayit, age, s.80.; Kerimov, agt, s.49-55.
10
Russkiy Turkestan sbornik, izdannıy popovodu politemniceskoyvıstavki, VI ruskpervıy, geografia istatistika,
podredakciyu N.A. Maeva, Moskva v universitet skoyti pograsii katkov i k, 1872. s.7-8.; PSZRĠ, T. 42, No:
44831, s. 1150-1151. Kerimov, agt, s.55.
11
PSZRĠ, T. 42, No: 44831, s. 1150-1151.;Nikolayeviç, age, s.34.¸ Kerimov, agt, s.55.
9
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Derya, Fergana ve Semerkant idi. Daha önce valilik bünyesinde olan Semireçe ise Sibirya
Valiliğine bağlandı. Sır Derya Bölgesi Amuderya kısmından ve beĢ bölümden oluĢtu. Bu
bölümler: Kazalinskiy, Perovskiy, Çimkentskiy, Aulentiskiy ve TaĢkent‟ti. Fergana Bölgesi
de beĢ bölümden oluĢtu. Bu bölümler: Hokand, Margilan, Andican, Namangan ve OĢ‟tu.
Semerkant Bölgesi ise dört bölümden oluĢtu. Bunlar: Semerkant, Kata Kurgan, Hocend ve
Cizak idi12. Bölgelerin sınırları bunların bölgedeki durumları göz önünde bulundurulması
Ģartıyla yönetimleri genel valiye aitti13. Bu düzenleme sonrasında Türkistan bölgesine bağlı
oblastların son Ģekli 26 Aralık 1897 Sibirya ve Orta Asya Askerî Bölge reformuyla belirlendi.
Sibirya ve Orta Asya bölgelerinin hem askerî bölgelere hem de birbirlerinden ayrılması
1898‟de gerçekleĢti. Buna göre 1886‟da üç büyük bölge halinde idari birimlere ayrılan
Türkistan valiliğine iki yeni bölge daha ilave oldu. Bunlardan birincisi Semireçe idi.
Semireçe, 1867‟deki geçici kararnameye göre genel valiliğin kuruluĢundaki iki oblastan
biriydi. Fakat hükümetin tasarrufuyla 1882 yılında Sibirya Genel Valiliği Omsk askerî
bölgesine dâhil edildi. I. Nikolay döneminde, Semireçe, 1897 düzenlemesiyle tekrar Türkistan
genel valiliği bünyesine alındı. Ayrıca Zakapinski bölgesi de bu kararnameyle Türkistan
Askerî bölgesine ve Türkistan Genel Valiliğine 6 Mart 1898 yılında 14818 numaralı kanunla
bağlandı14. Bu tarihten sonra çarlık Türkistan genel valiliğini, Semireçe, Sır Derya, Fergana,
Semerkant ve Zakipinski idari bölgeleri adı altında 1917 yılına kadar hem yönetti hem de
sömürdü.
Türkistan Bölgesinin idari yapısı ve yönetim birimlerinin belirlenmesi maksadıyla II.
Aleksadır tarafından bir komite tertip edildiğini daha önce ifade etmiĢtik. Komitenin
incelemeleri sonucunda Çarlık menfaatleri için Türkistan bölgesinin siyasi ve yönetim
Ģeklinin de göz önüne alınarak buradaki yönetiminin geniĢ yetkilere sahip bir kiĢiye ait olması
önerisi çarlık hükümetinde de uygun bulundu. Ayrıca 11 Temmuz 1867 yılında yürürlüğe
giren kararnameyle bölgenin yöneticileri, idari birimleri, sınırları gibi konular da ilk etapta
çözüme kavuĢtu.
Buna göre II. Aleksandır, merkezden sınırları belirlenen bölgeye 14 Temmuz‟da, daha
önce Vilna/Vilno genel valisi olan Alman asıllı General Konstantin von Kaufman‟ı
“Türkistan Genel Valisi” olarak tayin etti. Bu makamda 1882‟ye kadar kalan Kaufman,
otoritenin sağlanmasına ve Rusya‟nın Türkistan‟daki, ileriye matuf ilhak siyasetine hizmet
etti. “Yarım Çar” olarak tavsif edilen general, kendine has dikkati ile adım adım bütün
Türkistan Hanlıklarını Rus boyunduruğu altına almaya muvaffak oldu15. Aynı zamanda
Türkistan‟ın ilk ve en uzun süre genel valilik yapan kiĢisi de oydu.

12

Özbekçe; Jizzakh, Rusça; Джизак. Samarkand‟ın Kuzey-Doğusunda bulunmaktadır.
Meclis kararları 16 Eylül 1886‟da Çarın onayıyla kanunname haline gelmiĢ ve 1 Ocak 1887‟de yürürlüğe
girmiĢtir. Türkistan‟la ilgili bu kanunname Rus Ġmparatorluğu‟nun Toplu Kanunlar kitabının 817. sayfasında yer
almaktadır. Bu kanun 115 maddeden oluĢmaktadır. (12 июня 1886 г.Полное собрание законов Российской
империи. Собрание 3. Т. VI) 12 iyunya 1886. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy Ġmperii. Sobranie 3.T.VI
(12 июня 1886 г.Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. VI).
14
26 декабря 1897 г.Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. XVII.; 26 Dekabrya
1897. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy Ġmperii. Sobranie 3.T.XVII. s.711.
15
Hayit, age, s.84.
13
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B. Rus Çarlığında Batı Türkistan’ın Yerel Yönetimi
Türkistan Bölgesinin idari birimlerine baktığımız zaman oblastın baĢında askerî vali
bulunurdu16. Oblast idaresi uyezdlere17 ayrılmaktaydı. Bu yüzden uyezdler oblasta yani askerî
valilere bağlıydı. Uyezdin idaresi ise uyezd naçalnikleri18(müdür/baĢkan) ve polis yönetiminin
elindeydi19. Bunlara ek olarak uyezd rayonlarını20 yönetimi için standık pristavlar21,
politsmeystler22 ve polis icra memurları atanmaktaydı. Böylece tüm oblastlar Rus askerî ve
kolluk kuvetleri yöneticilerinin elindeydi. Türkistan Genel Valiliği bünyesinde TaĢket‟te ise
özel Ģehir yönetimi vardı. TaĢkent‟te nüfus yoğunluğu ve ticari önemi sebebiyle uyezd
yönetiminden farklı olarak özel bir statü kurulmasına karar verildi. TaĢkent Ģehir yönetimi;
Ģehrin yöneticisi, onun yardımcısı, Ģehir doktoru ve kalem odasından oluĢurdu.TaĢkent Ģehir
yöneticisi askerî-halk idaresinde sorumlu olduğu hem yerli hem de Rus nüfus ile iliĢkisinde
uyezd yöneticisinin hak ve yetkilerini kullanmaktaydı. ġehirde bulunan ordu onun yetki alanı
dıĢındaydı. Bunların dıĢında Verni Ģehrinde polis yetkilerini kullanması için Gorodniçiy adlı
bir kiĢi görevlendirildi23.
Uyezdlik yönetim birimi kendi içinde volostlara24 volostlar ise aksaklıklara (köy) ve
aullara bölünmüĢtü. Bu idari sistem II. Aleksandır döneminde Türkistan genel valiliğine dair
1867 yılında yürürlüğe giren geçici kararnameyle Türkistan‟daki gayr-ı Rus ahali Kazaklar ve
Sartlar olarak ikiye ayrılmıĢtı. 1867-1873 yılları arasında sadece göçebe diye tanımlanan halk
(Kazaklar) volost idaresi altındaydı. Fakat 1873 geçici kararname tasarısında gayr-ı Ruslar
sosyo-ekonomik durumu hesaba katılarak göçebe ve yerleĢik olarak iki kısma ayrıldı. Buna
göre yerleĢik köylerin birleĢiminden aksakallık oluĢurken, aksakallıklardan ise volostlar
oluĢmaktaydı. Aynı Ģekilde göçebe göçebelerin yerleĢim birimi olan aullar ve aul
cematlerinden oluĢan göçebe volost idareleriyle ikili bir sistem kuruldu. Bu sisteme göre
gayr-ı Rus ahalinin iĢbaĢına gelmesi volostun birimleri olan, aul ve aksakallık shodları25 ile
volost syezdlerinin26 yani kurullarının seçimiyle oluyordu. volost yöneticisi, aksakallık
starĢınaları27 ve aul starĢınaları seçimleri üç yılda bir olmaktaydı28. Mahalli idarenin istekleri
16

Nikolayeviç, age,1885, s.38.; Kerimov,agt, s.178.; 12 iyunya 1886. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy
Ġmperii. Sobranie 3.Kısım, TOM. VI (Kanun 3436 numaradan 4137‟ye kadardır), s.44-50.
17
Uyezd (уезд): Çarlık Rusyasında ve 1929‟a kadar SSCB‟de birkaç vilayetin birleĢiminden oluĢan idarî birim.
18
Bakan, müdür ve idareci.
19
Uyezd Yönetimi: Yönetim ve güvenlik olarak tüm yetki Rus olan Uyezd müdürüne aittir. Uyezdin askeri
birliğini de müdür yönetmektedir. Uyezd müdürünün görevi huzuru, düzeni ve güvenliği sağlamaktır. Ayrıca
yabancı yöneticileri takip etmek, volost ve aullarda düzeni sağlamak, toplanan ve gelen vergileri takip etmek,
yol-köprü ve okul inĢaatlarını yapmak, ticaretin geliĢmesi için kervanların burada geçiĢinin güvenliğini
sağlamaktır. Ayrıca(en önemli görevlerden biridir) halk mahkemelerinin kontrol etmek de Uyezd müdürünün
yetkisi dâhilindedir. Nikolayeviç,age, s.38.; Kerimov,agt, s.179.;12 июня 1886 г.Полное собрание законов
Российской империи. Собрание 3. ТOM. VI; 12 iyunya 1886. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy Ġmperii.
Sobranie 3.Kısım, TOM. VI (Kanun 3436 numaradan 4137‟ye kadardır), s.59-63.
20
Kerimov, agt, s.179.
21
Temsilci.
22
Askeri hizmette bulunan kiĢi.
23
Kerimov, agt, s.73.
24
Volost (Волост):1917 Ekim devrimine kadar çarlık ve SSCB‟nin 30‟lu yıllarına, rayonlaĢtırma yapılan
kadarki süre zarfında uyezdin bir kısmı olarak sayılan alt seviyedeki yönetimsel birime verilen addır.
25
Сход: Aullar için Kurul. Toplantıya katılan kiĢileri anlatmada kullanılıyor.
26
Съезд Aksakalıklar için kurul. Toplantıya katılan kiĢileri anlatmada kullanılıyor.
27
StarĢına(Старшины): 1917 Ekim devrimine kadar Çarlıkdöneminde belli bir köyü ve ya boyu idare iĢlerini
yürütmek için seçilen kimse.
28
ġuĢkova, agt, Ekler kısmı 13. Ek, s.301.
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doğrultusunda kurulan bu ikili sisteme merkezden tepkiler gelmekteydi. Bu sitemler Türkistan
Valiliğinde, hem göçebe hem de yerli yerleĢik ahali için iki baĢlı yönetim olmasınaydı. Bölge
ahalisinin iki köy toplumuna bölmüĢlerdi. Bunlar aul ve aksakalstva bunların her ikisi de
volost yöneticisine bağlıydı. Bu yönetim 1867 yılında kabul edilmiĢti. Ama Türkistan‟da bu
yönetim Ģekli halk arasında kötü bir intibah oluĢturuyordu. Fakat yerli yöneticiler her bölgede
iki yönetim Ģekli olacağına karar verdiler. Bunlar köy yönetimi ve volost yönetimidir. Aul
büyüklerinin ve aksakallılarının seçimi on yurt ve evin onayı ile kabul edilmesi yanlıĢtır. O
yüzden toplumun birleĢip bu iĢlerde ve seçimlerde farklı bir yöntem bulmaları gerekiyordu.
Böyle bir düzen halkın her isteğini yaparak, kendi görevini suiistimal ederek Rusya‟ya her
türlü zararı vermektedir. Neden yabancı yöneticileri birkaç kiĢi seçip ve sonunda Rus
yöneticilerinin onayıyla bunlar baĢa geliyordu. YerleĢik hayat sürenlerin aksakal yönetimi
hem halk hem de Rus idareciler için iyi değildi. O yüzden yabancı yöneticilerin tek bir
sistemle buraları yönetmeleri gerekmektedir. Ayrıca bunların maaĢları hem göçebelerde hem
de yerleĢiklerde aynı olmalıdır29. Merkezi hükümet sitemlere 1886 kararnamesiyle karĢılık
verilmiĢti.
1886 kararnamesine göre Türkistan‟daki gayr-ı Rusların idaresi, toprak meselesi, vergi
düzeni, arazi vergisi ve adalet sistemi tüm ayrıntılarıyla hazırlandı. Bu kısmlar Kanunun 73.
ve 115. Maddelerinde yer almaktadır. Buna göre Türkistan‟daki yabancıların (Rus
olmayanların) yönetimi yerleĢik ve göçebe ahali olarak iki farlı sosyal yapı olarak tanzim
edildi.

1. Türkistan’da YerleĢik Ahalinin Yönetimi
YerleĢik yabancı ahalinin her uyezdde yaĢadıkları bölgeler volostlara volostlar ise köy
topluklarına bölünmüĢtü (Buraya aksakalstvo deniyor). Köy topluluğu (aksakalstvo) bir birine
yakın bir veya birkaç köy, hutor (küçük kasaba), Çek ve Kurgançadan oluĢmaktaydı. Bu
köylerin toprak ve sulama iĢleri ortaktır. Toprak çalıĢma ve sulama kanalları (arık) vardır.
Volostlar birkaç köy topluluğundan oluĢuyordu. Volostta her hangi bir köy topluluğunun
volostla birleĢtirilmesi zamanında bu topluluk parçalanmıyordu. Volostta 1.000-2.000 arası
çadır/mahalle olacaktı. Büyük yerleĢim yerleri Ģehir kanunlarına değil volost ve köy yönetimi
kanunlarına tabidirler. Yani burada aksakalstvolar bölünüp volostlar oluĢturulacaktı. Bir
volostun bulunduğu uyezdden çıkıp baĢka bir uyezde dâhil edilmesi genel valinin iznine
tabiydi. Köy topluluğunun bir volostan diğer volosta geçiĢini oblast yöneticisinin izni ve
askeri valinin onayıyla olurdu. Küçük kasabaların bir aksakalstvodan diğerine geçiĢini uyezd
müdürünün izni ve köy toplumunun yaptığı toplantıda verecekleri karara bağlı idi. BaĢka bir
aksakalstvoya göç eden topluluğun vergisi bir sonraki ekim-biçime kadar daha önce
bulundukları aksakalstvo tarafından ödenirdi. Aynı kural bir kiĢi veya aile için de geçerliydi.
Tüm göç edenlerin bilgilerini uyezd müdürü oblast yönetimine bildirecekti. Volost yöneticisi,
köy topluluğu ise köy büyükleri (aksakalılar) tarafından yönetilirdi. Kalabalık olan köylerde
yöneticiler yanına ihtiyaç kadar yardımcı alabilirdi. Volost yöneticileri, köy yöneticileri ve
onların yardımcıları ahalinin seçimiyle üç yıllığına görev yapardı. Bazı durumlarda volost
yöneticisini genel vali atamaktadır.
29

Nikolayeviç, age, s.38.
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Volost ve köy yönetici olma Ģartları:
Volost yönetiminin seçimi köylerden her 50 aileden seçilmiĢ bir kiĢinin katılmasıyla
gerçekleĢtirilecektir. 25 aileye sahip olan bazı topluluklar da bir seçici çıkarma hakkına
sahiptirler. Volost toplantısının görevleri: halk mahkemelerinin üye seçimi ve yasal olan köy
ihtiyaçlarını toplanan vergilerin belirlenmesidir. Köy yöneticisinin görevleri: köy toplantısını
yapmak ve bu toplantıda seçim yaparak ve seçime müdahale etmeden köyden vergileri
toplayacak kiĢilerin seçimini gerçekleĢtirmek, köyde toplanan vergileri takip etmek, toplanan
paraların fiĢini keserek toplanan miktarı hazineye bildirmektir. Volost yöneticisi ve köy
yöneticisi hakkındaki Ģikâyetler uyezd müdürüne gönderilecektir. Volost yöneticisi, köy
yöneticisi ve köy yönetici yardımcısı yetkilerini suiistimal ettikleri durumda: volost yöneticisi
askeri vali tarafından köy yöneticisi ve onun yardımcıları ise uyezd müdürü tarafından
görevden azl edilecektir. Uyezd müdürü geçici olarak volost yöneticisini görevden
uzaklaĢtırabilirdi. Böyle durumda askeri valiye hemen bildirmesi gerekiyordu. Volost
yöneticileri, köy yöneticileri ve onların yardımcılarının cinayet iĢlemesi durumunda oblast
yönetimi tarafından mahkemeye çıkarılacaktı. Küçük kusurlar için volost yöneticisi, köy
yöneticisi ve köy yönetici yardımcısı uyezd müdürünün emriyle uyarı alabilirlerdi. 15
rubleden fazla olmamak Ģartıyla para cezası ve 7 günden fazla olamamak kaydıyla hapis
cezası alabilirlerdi. Pristavın emriyle ise 5 rubleye kadar ceza ve 3 güne kadar hapis cezası
uygulanabilirdi. Böyle durumlarda alınan paralar bölgedeki hapishanelerin inĢası için
kullanılacaktı. Yabancıların baĢındaki yöneticiler verdikleri iyi hizmetlerden dolayı Genel
Valinin uygun görmesiyle halat ve para ile ödüllendirilecekti. Bu paralar yedek harcamalar
için ayrılmıĢ paralardan verilecekti. Sulama kanallarının (arıkların) idaresi arıkAksakallılarına verilecekti. Yan arıklar ise mirablar (yan arık idare eden kiĢi) tarafından idare
edilecekti. Arık-Aksakallıları askeri vali tarafında görevlendirilecekti. Onları maaĢı volost
yöneticisinin maaĢından fazla olamayacaktı. Mirabların maaĢını ise köy toplantısında yapılan
seçimlerde yabancılar belirleyecekti. Arık Aksakallılarına verilecek para yerli köy
yöneticilerinin belirlenmiĢ olan hakları doğrultusunda olacaktı. Mirabların maaĢları ise
toplumun kararıyla olacaktı. Uyezd müdürünün arık aksakalının ve mirabların sulama
kanallarını idare etme Ģekli genel valinin belirlediği düzen çerçevesinde olacaktı 30.
2. Türkistan’da Göçebe Ahalinin Yönetimi
Göçebe ahali her uyezdde volostlara volostlar ise aul topluluklarına bölünmektedir. Volost ve
aul topluluğundaki çadır sayısını oblast yöneticisi belirleyecekti. Her volostta 2.000‟den aul
toplumunda ise 200 çadırdan fazla olmayacaktı. Not: Çadır olarak her yaĢam yeri kabul
ediliyordu (yurt,sakle31, zemilanka32 ve ev). Volostlar kıĢlakları birbirine yakın olan aul
topluluklarının bir araya getirilmesiyle oluĢuyordu. Bir çadırın bir auldan baĢka aula ve ya bir
volosttan baĢka bir volosta geçmesini aul toplantısından onay alındıktan sonra ve çadırın
bulunduğu aulun bir dahaki mevsime kadar vergilerini vereceklerine dair Ģartını kabul ettiği
durumda uyezd müdürü tarafından onaylanacaktı. Yapılan bu tüm göçler yer değiĢtirmeler
hakkında uyezd müdürü oblast yöneticisini bilgilendirmek zorundadır. Bir aulun bir volostan
baĢka bir volosta geçiĢini askeri vali onayı ile oblast yöneticisi izin verebilirdi. Bir Volostun
30

73 ve 107. Maddeler. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy Ġmperii. Sobranie tretie Tom. VI 1886, ot no:
3436-4137 i dopolniya, Sint-Petersburg 1888. ss.324-327
31
Gürcü evi.
32
Toprağın kazılmasıyla yapılan sığınak.
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uyezden uyezde göç etmesine genel vali iznine tabidir. KıĢlak ve yaylak dönemlerinde kendi
uyezdlerini terk eden ve ya baĢka uyezd ya da oblasttan geçen göçebeler o bölgenin
kanunlarına tabidirler. Ama toprak vergisi ve diğer vergilerini kendi uyezdlerinde ödemek
zorundaydılar. Göçebelerin içerisindeki görevliler göç zamanı görevlerine devam ederler ve
volost ve aul ahalisiyle beraber hareket edeceklerdir. Uyezd sınırları dıĢına göç zamanında
volost ve aul yöneticilerine uyezd müdürlüğünce göç edenlerin çadır sayısı hakkında belge
verecekti. Onlar yazlık ve kıĢlak yerlere yani uyezd ve oblast dıĢına çıktıklarında geldikleri
bölge yöneticisine o belgeyi göstereceklerdi. Göçebe volost ve aul topluklarının yönetim Ģekli
yürürlükte olan kanunun 80-106. maddelerine uygun olacaktı. Sadece aul yöneticileri
topladığı vergileri volost yöneticisine o ise uyezd müdürünün denetiminde uyezd hazinesine
teslim edecekti33.

Sonuç olarak;
Rusya iĢgal ettiği Batı Türkistan‟ı kendi sömürü sistemine hizmet edecek Ģekilde
dizayn etti. Çarlık bu sistemde bölgede nerdeyse çar kadar yetkisi olan genel vali, valinin
yardımcısı askeri vali, beĢ idari oblasta/vilayete vazifeli askeri valiler, oblast/vilayete bağlı
müdür idaresindeki uyezdler ve Ģehirler çarlık rejiminin sadık hizmetkârları olarak
görevlendirildi. Rusların yabancı olarak tabir ettiği gayr-ı Ruslar, Kazak, Kırgız, Tarançi,
Dungan, Özbek, Sart gibi bölgenin kadim ahalisi bu saydığımız idari birimlerde görev yapma
hakkında sahip değildi. Çünkü çarlık yönetimdeki otoritesine buradaki yerel ahaliyi hissedar
etmek istemiyordu.
Batı Türkistan kadim ahalisi ancak volost-aul-akaskal gibi idari birimlerde vazife
yapabilmekteydi. Bu idari birimlerin hiçbir yetkisi yoktu. Tüm yetkiler Rus idareci ve
memurlarında toplanmıĢtı. Buradaki göçebe ve yerleĢik hayat sürdüren kadim ahali Rus
kanunlarında 1867-1917 yıllarında yer aldığı gibi vergi vermekle mükellefti. Ayrıca kendi
idarelerini yürütecek kiĢileri seçme hakları vardı. Ama onların seçtiği idareciler uyez müdürü,
oblast valisi ve son olarak genel valinin onayı ile bu göreve atanabilmekteydi.
Rusların Batı Türkistan‟da kurdukları idari sistemin tüm amacı bölgenin yer altı ve yer
üstü kaynaklarının Rusya merkezine aktarmaya yönelikti. Rusların siyasetinin belli bir süre
burada sarsıntı geçirmesine sebep olat 1916 Türkistan isyanına kadar bu düzen devam etti.
KAYNAKÇA
Rus Kanunları
PSZRĠ, T. 42, No: 44831, s. 1150-1151.
(12 июня 1886 г.Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. VI) 12
iyunya 1886. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy Ġmperii. Sobranie 3.T.VI (12 июня 1886
г.Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. VI). (Kanun 3436
numaradan 4137‟ye kadardır.)
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108 ve 115. Maddeler. Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy Ġmperii. Sobranie tretie Tom. VI 1886, ot no:
3436-4137 i dopolniya, Sint-Petersburg 1888. s.327-328.
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Özet
Bireyler arası iletiĢimin etkili olabilmesi için en önemli unsurlardan birisi geribildirimdir. Geribildirim kiĢiye
karĢısındaki birey tarafından nasıl anlaĢıldığına iliĢkin bilgi verir. Doğru ve etkili kullanımına bağlı iletiĢimde,
eğitimde olumlu sonuçlar veren geribildirim, hatalı kullanımı durumunda olumsuz sonuçları da beraberinde
getirebilir. Geribildirim eğitim-öğretim sürecinde öğretmenlere öğrenci öğrenmeleri ve kendi performansı
hakkında, öğrencilere de kendi öğrenmeleri hakkında bir değerlendirme sunar. Sınıf ortamları değiĢen eğitim
sisteminde öğretmenin ders anlattığı öğrencinin bilginin pasif alıcısı olduğu ortamlar değildir. Öğrenci merkezli,
öğrencinin kendisinin bilgiyi yapılandırdığı öğretim sürecine aktif katıldıkları ortamlardır. Bu öğrenci merkezli
eğitim ortamlarında öğrencinin bilgiyi yapılandırması sürecinde öğretmenin verdiği geribildirimler hayati önem
taĢımaktadır. Bu yüzden geribildirim konusunun ayrıntılı olarak bilinmesi özellikle eğitimciler açısından önem
arz etmektedir. Özellikle erken çocukluk dönemi çocukların sosyalleĢme sürecinde yetiĢkinler tarafından
alacakları geribildirimleri kaynak olarak görüp davranıĢlarını bunlara göre Ģekillendirdikleri bir dönemdir. Bu
çalıĢmada da okul öncesi eğitimde geribildirim konusu ayrıntılı bir biçimde ele alınmıĢtır. Literatüre dayalı
olarak derleme türünde yapılandırılan çalıĢma geribildirimin tanımı, iletiĢimde geribildirimin önemi, eğitimde
geribildirimin önemi, geribildirim türleri, geribildirimi etkileyen değiĢkenler ve okul öncesi eğitimde
geribildirim baĢlıklarıyla ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın okul öncesi eğitim alanında çalıĢan öğretmenlere, öğretmen
adaylarına yarar sağlayacağı, konu hakkında yürütülecek bilimsel araĢtırmalara kaynaklık edeceği
düĢünülmektedir.
Anahtar kelimeler: geribildirim, okul öncesi eğitim, öğretmen-öğrenci iletiĢimi

GiriĢ
Geribildirim kiĢiler arasındaki iletiĢimde bir tarafın ilettiği mesajın karĢıdaki kiĢi tarafından
anlaĢılıp anlaĢılmadığını ya da ne kadar ve nasıl anlaĢıldığını ortaya koyan iletiĢimin çift
yönlü hale gelmesine katkı sağlayan önemli bir bileĢendir. Geribildirim kiĢinin bir konuda
yeteneğini geliĢtirebilmesi için iki yönlü iletiĢim sürecinde karĢı taraftan alınan değerlendirme
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ve yönlendirmeleri içerir (Hamid & Mahmood, 2010). Eğitim öğretim sürecinde sınıf
içerisinde öğretmen-öğrenci arasında da çift yönlü bir iletiĢim söz konusudur (Erbay,
Ömeroğlu, & ÇağdaĢ, 2012). Bu iletiĢim hem öğretimsel süreçlerde yaĢanan öğretmenöğrenci iletiĢimini hem de öğretim anları dıĢındaki öğretmen-öğrenci iletiĢimini kapsar.
Öğretimsel süreçte öğretmenin geribildirimi öğrenciye öğrenmelerinin doğru, hatalı ya da
eksik yanları ile ilgili yol gösterirken, aynı zamanda problemli davranıĢların yönetiminde de
öğretmen geribildirimi önemli bir sınıf yönetimi aracıdır (Noell ve ark. 1997). Bu yüzden
eğitimde geribildirim konusunun anlamının ve öneminin iyi anlaĢılması, geribildirim türleri,
etkili geribildirimin özellikleri, geribildirimin farklı eğitim kademelerinde nasıl verilmesi
gerektiği gibi konuların eğitimciler tarafından anlaĢılması önem taĢımaktadır. Literatürde
eğitim ve öğretimle ilgili yayınların çok olmasına karĢın eğitim ortamlarında geribildirimle
ilgili kısıtlı sayıda çalıĢma bulunmaktadır (Hattie & Timperley, 2007). Bu çalıĢmada
geribildirimle ilgili genel olarak bilgi verildikten sonra spesifik olarak okul öncesi eğitimde
geribildirim konusuna değinilmiĢtir. ÇalıĢma geribildirimin tanımı, iletiĢimde geribildirimin
önemi, eğitimde geribildirimin önemi, geribildirim türleri, geribildirimi etkileyen değiĢkenler
ve okul öncesi eğitimde geribildirim baĢlıklarıyla ele alınmıĢtır.
Geribildirimin tanımı
Geribildirim kavramı, yirminci yüzyılın baĢlarında çoğunlukla “sonuçlara dönük bilgi”
Ģeklinde

tanımlanmaktaydı

(Kaymaz,

2007).

Zaman

içerisinde

iletiĢim

sürecinde

geribildirimin öneminin anlaĢılması geribildirimin tanımlanmasında ve içeriğinde de
değiĢimleri beraberinde getirmiĢtir. En genel anlamıyla iletiĢimde kaynak birim tarafından
iletilen mesajın hedef birim tarafından nasıl anlamlandırıldığına dair bilgi içeren iletimlere
geribildirim denir (Cüceloğlu, 1993). Geribildirim iletiĢim ve eğitimle ilgili kaynaklarda
sıklıkla kullanılmasına rağmen anlamı ve kapsamı konusunda tam bir uzlaĢmanın olmadığı
karmaĢık bir kavramdır. Halbuki geribildirim çok kapsamlı ve insan iliĢkilerinin olduğu her
anlamda iletiĢimin etkililiği üzerinde önemli etkilere sahip bir kavramdır. Sadece
değerlendirme ve düzeltmeden ibaret olmayan geribildirimin esasında sahip olduğu beĢ ana
görevi bulunmaktadır. Bunlar; düzeltme, pekiĢtirme, durumun tanılanması, kıyaslama ve
boylamsal geliĢtirme (ileriye doğru besleme) Ģeklindedir (Price, Handley, Miller, &
O‟Donovan, 2010). Geribildiriminin literatürde tavsiye, övgü ya da değerlendirme olarak
algılandığı görüĢler bulunmakla birlikte bu yaklaĢımlar geribildirimin eğitimsel açıdan sahip
olduğu iĢlevi yansıtmada eksik kalacaktır (Campbell-Mapplebeck, 2017). Askew ve Lodge
(2000), genel olarak geri bildirim denilince akla öğretmenden öğrenciye bir 'armağan' olarak
övgü rolünün ya da biliĢsel, düzeltici rolünün ön plana çıktığını söylemektedir. SosyoTAM METİN KİTABI
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yapılandırmacı görüĢ ise geribildirimin öğrenmeyi geliĢtirici rollerine atıf yaparak
geribildirimin öğrenme bağlamında yer alan ve diyalog döngüleri aracılığıyla geliĢen bir süreç
olduğunu savunmaktadır (Askew & Lodge 2000).

ĠletiĢimde geribildirimin önemi
ĠletiĢim, bireyin birtakım semboller kullanarak karĢısındakini etkileme süreci olarak
tanımlanabilir (Dökmen, 2002). ĠletiĢim sürecinin temel bileĢenleri ise gönderici, kanal,
mesaj, alıcı ve geribildirimdir (Demirel, 2008). ĠletiĢimi baĢlatan kiĢinin ifade etmeye çalıĢtığı
duygu, düĢünce ya da bilgiyi alıcı grubun en iyi Ģekilde anlayabilmesi için uygun yol ve
yöntemle aktarması, geribildirimlerle doğru anlaĢılıp anlaĢılmadığının kontrolü iletiĢimde
niteliği ve baĢarıyı artırabilir (Vatansever Bayraktar, 2015). ĠletiĢimin çift yönlü hale gelmesi
geribildirim ile mümkün olmaktadır. Geribildirim iletiĢimde hem devamlılığı sağlar hem de
iletiĢimin yönünü belirler (ÇağdaĢ, 2012). Geribildirimler sonucu iletiĢimde kaynak kiĢi
alıcının üzerinde yarattığı etkiye, aktardığı bilginin anlaĢılma düzeyine iliĢkin bilgi sahibi
olabilir ki bu da iletiĢimin etkili hale gelmesinde önemli bir yere sahiptir (BaltaĢ & BaltaĢ,
1998).
Eğitimde geribildirimin önemi
Eğitimde baĢarının en önemli unsurlarından birisi öğretmen-öğrenci arasındaki iletiĢimdir
(Karagöz & Kösterelioğlu, 2008). Çünkü eğitimin temelinde etkileĢim, etkileĢimin temelinde
de iletiĢim yatmaktadır (BaĢaran, 2000). BaĢarılı bir öğretmen olmak öğrencisiyle iyi iletiĢim
kurabilme, iletiĢimin unsurlarını bilme, öğrencisini dinleyebilme, ihtiyaç duyduğu her alanda
öğrencisine destek olabilme, bildiklerini ustaca aktarabilmeyi gerektirir (Çakmak & Aktan,
2016). Öğrencinin herhangi bir konudaki performansı girdi, süreç, çıktı, sonuçtan oluĢur.
Ancak sonuçta elde edilen performansın geribildirimlerle değerlendirilmesi sonucun olumlu,
olumsuz, eksik yanlarının saptanmasına yardım eder (Rummler & Brache, 1995). Eğitim
ortamlarında öğretmen-öğrenci arasındaki gerek ders ile ilgili gerek ders dıĢı iletiĢimde
geribildirim önemli bir yere sahiptir (Burnett, 2002). Öğretim sürecinde öğrencinin sorusunun
yanıtlanması, öğrencinin eksik ya da hatalı anlamalarının ortadan kaldırılması, ilerlemelerinin
(eğitimsel ya da davranıĢsal) farkında olunduğunun ifadesi gibi birçok durumda öğretmen
tarafından verilen geribildirimler önem taĢımaktadır (Konold, Miller, & Konold, 2004; Lee,
2008). Geribildirimler sadece öğretmen için değil öğrencinin kendisi için de çok önemlidir
(Zacharias, 2007). Öğrencinin öğretmen tarafından yapılan geribildirimlerden de öğrenmesi
söz konusudur (Ġrons, 2008). Yapılan bilimsel çalıĢma sonuçları öğrencilerin öğretmenleri
TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 141

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

tarafından verilen geribildirimlere öz değerlendirme, akran değerlendirmesi ve ses
geribildirimine göre daha fazla önem verdiklerini göstermiĢtir (Yang, Badger & Yu, 2006).
Higgins, Kokotsaki ve Joe (2011) öğrencilerin kazanım ve öğrenmeleri üzerinde “bir numaralı
strateji” olarak etkili geribildirimi göstermektedir. Geribildirimin etkili olabilmesi için veren
kiĢinin (öğretmen) geribildirim verme konusunda, alan kiĢinin de geribildirimden yararlanma
konusunda gerekli becerilere sahip olması gerekir (Hattie & Timperley, 2007). Geribildirim
verilirken, içerisinde mevcut performansa iliĢkin fikir ve yargılar ile geliĢtirilecek
uygulamalar için seçenekler bulunmalıdır (Eraut, 2009). Öğrenciye geribildirim verilirken
davranıĢa karĢı hızlıca reaksiyon vermek bazı stereotip tepkilere neden olabilir. Bu yüzden
hızlıca tepki vermek yerine olayı ayrıntılarıyla anlamlandırarak değerlendirmede bulunmak
daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır (Eraut, 2002). Sınıf içerisinde
öğretmenlerin verdikleri geribildirimler olumlu ya da olumsuz olabilir. Pedagojik olarak
olumlu geribildirimin daha iyi olduğu öğrenciye duygusal destek sağladığı sonraki
öğrenmeler için motivasyon oluĢturduğu düĢünülmektedir (Hyland & Hyland, 2006). Ancak
olumlu geribildirimin de taĢıdığı önemli dezavantajlardan birisi yapılan araĢtırmalarda
saptanan öğretmenlerin olumlu geribildirim kullanırken iyi aferin olmuĢ gibi tek kelimelik ve
açıklayıcı olmayan geribildirimler vermesidir. Halbuki kaliteli bir geribildirimin mutlaka
öğrencinin doğru davranıĢını iĢaret edecek, yanlıĢ davranıĢının neden yanlıĢ olduğunu nasıl
düzeltebileceği ile ilgili seçenekleri içerecek Ģekilde yapılandırılmalıdır (Ellis, 2009). Ayrıca
geribildirimin alıcısı olarak öğrencinin de geribildirimle ilgili neler hissettiği, ne anladığı
anlaĢılmadan öğretmenin çabası tek baĢına geribildirimin etkililiğini azaltabilir. Öğretmen
geribildirimi okul öncesi eğitimden baĢlayarak, üniversite eğitimi de dahil olmak üzere
eğitimin bütün kademelerinde büyük bir öneme sahiptir. Geribildirimin sadece değerlendirme
içerdiği ve sadece yüksek öğretimde ve büyük yaĢlarda kullanıldığı düĢüncesi eksik bir
yaklaĢımdır. Ġnsanlar arası iletiĢimde ailelerin çocuklarıyla iletiĢimlerinde çocuklarla
konuĢurken, çalıĢma hayatında performans değerlendirirken, koçluk sisteminde performansı
ve iyileĢmeleri değerlendirirken gibi farklı ortamlarda farklı zamanlarda geribildirimden
yararlanılır (Ġrons, 2008). Özellikle okul öncesi eğitimde çocukların geliĢimsel özellikleri
dolayısıyla yetiĢkinlerden onay alma ihtiyacı hissetmesi, yetiĢkini davranıĢlarında kaynak kiĢi
olarak kullanması, yetiĢkinin liderliğine ihtiyaç duyması öğretmen geribildirimini daha da
önemli hale getirmektedir (Kargı, 2009). Maslow‟un temel ihtiyaçlar hiyerarĢisi
perspektifinden değerlendirildiğinde ise özellikle öğretmenin verdiği olumlu geribildirimler
öğrencinin onaylanma, baĢarma gibi ihtiyaçlarını da giderilmesi açısından da önemli olabilir
(O‟Connor & Yballe, 2007). Ayrıca öğretmenin bilgi sağlayıcı rolü kapsamında kullandığı
geribildirimler

değerlendirme
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kolaylaĢtırıcı rolü kapsamında öğretmenin öğrencinin metabiliĢsel becerilerini harekete
geçirici ve öğrenmesini kolaylaĢtırıcı rol oynayabilir (Price, Handley, Miller, & O‟Donovan,
2010).

Geribildirim hataları
Geribildirim etkili kullanıldığında iletiĢimde ve eğitimde olumlu sonuçlar doğururken hatalı
kullanıldığında da baĢarısız sonuçlarla karĢılaĢılmasına neden olabilir. Weitzel (2004) “Doğru
geribildirim” isimli kitabında geribildirimin hatalı kullanımına iliĢkin Ģu faktörlere
değinmektedir: geribildirimin davranıĢa değil bireye odaklanması, içeriğinin belirsiz olması,
baĢkaları üzerinden geribildirim verilmesi, çok uzun olması, genellemeler içermesi, örtülü bir
Ģekilde tehdit içermesi, uygunsuz mizahi unsurlar içermesi, davranıĢın psikolojik analizini
yapması, bir ifade değil soru içermesi durumları. Bu gibi hatalı geribildirim verilmesi
durumlarında kiĢinin davranıĢı veya performansı ile ilgili gerçekçi değerlendirmeler
yapamaması, yargılandığını hissetmesi, ikili iliĢkilerin zedelenmesi gibi birçok risk ortaya
çıkabilir (TaĢçı & Eroğlu, 2008).
Geribildirim türleri
Alanyazın incelendiğinde öğretim sürecinde kullanılan geribildirim türlerinin kimi zaman
belirli ölçütlere göre sınıflandığı kimi zaman ise yapılan araĢtırmaların içeriklerine göre
Ģekillendiği görülmektedir.
Sınıflama ölçütlerine uygun olarak geribildirim; verilme amacına göre bilgi vermeye yönelik
ve güdülemeye yönelik geribildirim; verilen mesajın özelliğine göre olumlu, olumsuz,
öğretici, düzeltici ve öneri içeren geribildirim; eğitim ortamına göre normal sınıf ortamında,
bilgisayar destekli öğretim ortamında ve programlı öğretim tekniği uygulanan ortamda
kullanılan geribildirim; zaman olgusuna göre anında ve geciktirilmiĢ geribildirim; kullanılan
iletiĢim Ģekline göre yazılı, sözlü, görsel-bedensel ve yazılı-sözlü-görsel geribildirim;
geribildirim kaynağına göre içsel ve dıĢsal geribildirim olarak incelenmektedir (Çimen, 2017).
AraĢtırmaların içeriklerine göre inceleme yapıldığında ise araĢtırmacıların geribildirim
türlerini farklı bir çok baĢlıkta ele aldıkları görülmektedir. Bunlardan bazıları; öz düzenleme
ve görev/ kiĢi geribildirimi (Muñoz & Santa Cruz, 2016); performans geribildirimi (Scheeler,
Ruhl & McAfee, 2004; Hemmeter, Snyder, Kinder & Artman, 2011; ĠĢcen Karasu, 2017);
çıkarım geribildirimi, düzeltici geribildirim ve doğruya ulaĢana kadar cevaplama geribildirimi
(Blair, 2013); spesifik pozitif, spesifik olmayan pozitif, spesifik negatif ve spesifik olmayan
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negatif geribildirim (Voerman, Meijer, Korthagen & Simons, 2012) Ģeklindedir. Ancak
öğretim sırasında öğretmenler tarafından verilen geribildirimleri en kapsamlı Ģekilde ele alan
sınıflama Tunstall ve Gipps (1996)‟e aittir.
Tablo 1. Öğretmenler tarafından verilen geribildirim türleri (Tunstall & Gipps, 1996)
A1- Ödüllendirme

B1- Onaylama

Negatif Geribildirim

A2- Cezalandırma

B2- Onaylamama/ Kınama

BaĢarı Geribildirimi

C1- Kazanımı Belirtme

D1- BaĢarıyı Açıklama

GeliĢim/Ġlerleme

C2- GeliĢimi/ Ġlerlemeyi

D2- BaĢarıya Giden Yolu

Geribildirimi

Belirtme

ĠnĢa Etme

Değerlendirici Pozitif Geribildirim
Geribildirim
Betimleyici
Geribildirim

Öğretmenler tarafından öğretim sırasında verilen geribildirim türleri Tablo-1‟de görüldüğü
üzere A, B, C, D olarak kodlanmıĢtır. Bu türler değerlendirici ve betimleyici olmak üzere iki
ana baĢlıkta toplanmıĢ ve her biri ikili yapılar oluĢturacak Ģekilde alt bölümlere ayrılmıĢtır.
Değerlendirici geribildirim kendi içinde pozitif ve negatif geribildirim; betimleyici
geribildirim

ise

baĢarı

geribildirimi

ve

geliĢim/ilerleme

geribildirimi

olarak

bölümlenmektedir. Bu alt bölümler ve bunlara ait kod yapıları aĢağıda açıklanmaktadır:
A1- Ödüllendirme: Ödüllendirme pozitif değerlendirici geribildirimdir. Öğretmenler
tarafından çocukların bir iĢ veya davranıĢta gösterdikleri çabayı ödüllendirmek için
kullanılmaktadır (Kaymaz, 2007). DıĢsal motivasyon sağlayan geribildirimlerinden olan
ödüllendirme, belirli bir davranıĢı güçlendirmek ve cesaretlendirmek için kullanılabilir (AEK,
2011). Geribildirimi eğlenceli hale getirmek için öğretmenler tarafından çıkartma, pul, gülen
yüz gibi araçların kullanılması, grup önünde alkıĢlama, övme gibi davranıĢlarla destekleme,
bu geribildirim türünün uygulamalarındandır. Ancak bu yöntemde çocuklara karĢı adil
olmakta (en iyiyi, baĢarılıyı seçmede) zorluk, rekabet etme Ģekli ve kimi zaman ödüllerin
davranıĢı gerçekleĢtirmede rüĢvet olarak kullanılması gibi sıkıntılar görülebilmektedir
(Tunstall & Gipps, 1996).
A2- Cezalandırma: Değerlendirici geribildirimin en negatifidir. Bir davranıĢın öğretmen
tarafından tamamen reddedildiğini, hoĢ karĢılanmadığını göstermek için kullanılır. Amaç
kabul edilebilir olmayan davranıĢları ortadan kaldırmaktır (Hargreaves, McCallum & Gipps,
2000). Öğretmenler bu geribildirim türünde sosyal temastan uzaklaĢtırma (çocuğu gruptan
ayırıp ceza sandalyesine alma), hoĢa gidilen Ģeyden mahrum bırakma (çalıĢmasını bitirene
kadar diğer oyuna geçmesine izin vermeme), yapılan ürünü yok etme (çocuğun yaptığı resmi
yırtıp atma), hata sonucu tüm sınıfı cezalandırma (bir çocuk yaramazlık yaptığı için tüm sınıfı
bahçeye çıkarmama), kendinden uzaklaĢtırma („Sözümü dinlemeyen çocukları duymuyorum‟
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deme) gibi yöntemleri kullanır (Tunstall & Gipps, 1996). Bu geribildirim türü çocuklarda
baĢaramama hissi uyandıracağı gibi davranıĢın düzeltilmesine veya geliĢtirilmesine katkı
sağlamayan yargılayıcı bir yöntem olduğundan tercih edilmemelidir.
B1- Onaylama: Değerlendirici ve pozitif olan geribildirim türüdür. Öğretmen çocuklar
beklediklerinin ötesinde bir iĢ veya davranıĢta baĢarı gösterdiğinde kullanılır. Öğretmenin
çocuğun davranıĢına sıcak bir Ģekilde onay vermesi Ģeklindedir. Spesifik olmayıp genel bir
onaylama ifadesi içerir. Bu ifadeler sözlü („Senden çok memnunum‟, „Harikasın, Ģimdiye
kadar gördüğüm en iyi çalıĢma‟, „Bunun için çabalıyorsun, seni takdir ediyorum‟ vb.) veya
sözsüz (davranıĢı nedeniyle takdir etmek için kolunu tutma veya yüzüne dokunma, yüz ifadesi
ve beden dili yoluyla onu onayladığını hissettirme) olabilir. Bu geribildirim kimi zaman
ödüllendirme (A1) ile sonuçlansa da genellikle sözlü- sözsüz ifadeler kendi baĢına yeterli bir
ödüldür (Tunstall & Gipps, 1996). Bu geribildirim türü özellikle küçük yaĢ grubundaki
çocukların desteklenmesinde önemli bir role sahiptir.
B2-

Onaylamama/Kınama:

Değerlendirici

ve

negatif

olan

geribildirim

türüdür.

Öğretmenlerin çocuğun hatalı olduğunu düĢündükleri durumlarda verdikleri geribildirimdir.
Özellikle çaba veya konsantrasyon eksikliğinin düĢük performansın nedeni olarak görüldüğü
durumlarda davranıĢ ve çalıĢmayı teĢvik etmek için kullanılır. B2 bazen çocuk için
cezalandırmaya (A2) yol açmakla birlikte genellikle kendi baĢına bir ceza olarak yeterlidir.
Sözlü (yapılan iĢ sonucu rahatsız olduğunu veya hayal kırıklığına uğradığını belirtme, gruptan
ayırmakla tehdit etme, kiĢisel olarak olumsuz değerlendirmede bulunma, etiketleme) veya
sözsüz (yüz ifadesini olumsuz olarak değiĢtirme, ses tonunu ve seviyesini değiĢtirerek
memnuniyetsizliği ifade etme) olumsuz geribildirim Ģeklinde olabilir (Tunstall & Gipps,
1996). A2‟de olduğu gibi bu geribildirim türünün de çocuklarda kullanılması uygun değildir.
Her ne kadar amacı çocukları teĢvik etmek ve olumlu davranıĢı arttırmak olsa da öğretmen
tarafından sözlü veya sözsüz olarak onaylanmadığını, baĢarısızlığı nedeniyle kabul görmediği
gibi kınandığını düĢünen çocuk doğru davranıĢa yönelme konusunda isteksiz olacak ve kalıcı
bir geliĢim göstermesi imkânsız hale gelecektir.
C1- Kazanımı Belirtme: Betimleyici ve öğretmenlerin yeterli gördükleri Ģeyler hakkında
bilgi vermek için kullandıkları geribildirim türlerindendir. Çocukların davranıĢlarını
desteklemek amacıyla kullanılır Burada öğretmen çocuğun hangi iĢini veya davranıĢını
yeterli/ baĢarılı bulduğunu açıkça ifade eder ve öğrencinin baĢarısını övgüyle destekler
(Tunstall & Gipps, 1996). „Çevremizi temiz tutmamız için neler yapmamız gerektiğini
gerçekten çok güzel açıkladın Zeynep‟, „Sorulara cevap verirken yeni öğrendiğimiz kelimeleri
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doğru Ģekilde kullandın Ali, gerçekten çok iyi gidiyorsun‟, „Dikdörtgen ve karenin farkını
doğru bir Ģekilde açıkladın Tuğba‟ vb. dönütler C1‟e örnek olarak kullanılabilir.
C2- GeliĢimi/ Ġlerlemeyi Belirtme: C2, öğretmenlerin bir Ģeyin nasıl düzeltileceğini
belirtmek için kullandıkları betimleyici bir geribildirim türüdür. Belirli bir görev veya
davranıĢa özgüdür ve hataların nerede olduğuna dikkat çeker. Sorunları çözmede ve
sorunların temeline ulaĢmada etkili bir yöntemdir. Ancak C2 geri bildirimi B2‟den farklıdır
çünkü hatadan daha çok bu hataların nasıl düzeltileceğinin öğretimine odaklanır, çocuğa
kendini kontrol etme imkânı tanır ve B2‟de olduğu gibi „düzeltilmiĢ olma‟ duygusunu
beraberinde getirmez. Neyin yanlıĢ olduğunu belirtme (Bu rakam 8‟e tam olarak benzemiyor,
o yüzden 6 yazdığını sandım), düzeltme (Bu hareketi tam yapamadın mı? Olsun tekrar dene
ve doğrusunu yapana kadar devam et), baĢarı kriterlerini belirleme (Yaptığın her Ģeyi gözden
geçirdin mi? ġimdi dikkatli bak ve toplamayı unuttuğun malzemeleri dolabına kaldırarak
görevini tamamla.), model oluĢturma (Onu çizmek için çabaladığını görüyorum. Yeterince
pratik yaparsan baĢarabilirsin. Sana bir tane çizip doğrusunu göstereceğim.), kendini kontrol
etmesine fırsat verme (ĠĢaretlediğim kısımları tekrar gözden geçirerek doğrusunu nasıl
yapacağını bulmanı istiyorum.) ve bağımsız öğrenmeyi destekleme (Bunu ben söylemeden
yaptığına sevindim, sana söylememe bile gerek kalmadı, aferin) bu geribildirim türünde
kullanılmaktadır (Tunstall & Gipps, 1996).
D1- BaĢarıyı Açıklama: Çocuğun yeterliliği ve baĢarısını kapsamlı Ģekilde ifade etmeyi
içeren betimleyici bir geribildirim türüdür. Çocuğun bir görevi ne kadar iyi yaptığına iliĢkin
hedefleri netleĢtirmek, belirsizliği azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilir
(Hargreaves, McCallum & Gipps, 2000). D1, çocuğun yeterliliğinin yanı sıra neyle meĢgul
olduğuna, çalıĢması sırasında ortaya çıkan süreçlere kapsamlı Ģekilde yer vermesi nedeniyle
C1 (kazanımı belirtme)‟den niteliksel olarak farklı bir yapı gösterir. Yapılmakta olan Ģeyin
farkındalığını arttırma ve üzerinde düĢünmeye fırsat verdiği için çocuğun çalıĢmasına önem
verildiğini hissetmesi noktasında daha etkilidir. Örneğin; “ġule güzel bir elma resmi
çizmiĢsin, Harika, hem de çizerken bir değil tam iki tane farklı yeĢil renk kullanmıĢsın. Biri
açık biri koyu... Çok iyi olmuĢ, aferin” denilebilir (Tunstall & Gipps, 1996). D1‟de aynı
zamanda öğrencinin kendi çalıĢmasını kullanarak baĢarısını ifade etmesi ve göstermesi de
desteklenir. Mesela “Öğretmen Ahmet‟e, „Bu çok güzel bir araba Ahmet, legoları kullanarak
kendin yaptın‟, dedi. „Peki daha önce yaptığın arabaya göre farklı neler yaptın?‟ diye sordu.
Ahmet de daha öncekinden daha büyük ve daha renkli bir araba yaptığını söyledi. Öğretmen
„Evet, daha büyük ve renkli bir araba… aynı zamanda daha önce kullanmadığın küçük parçalı
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legolardan da kullanmıĢsın, çok güzel” dedi.” Ģeklinde bir diyalog da bu geribildirim türü
olarak kullanılabilir.
D2- BaĢarıya Giden Yolu ĠnĢa Etme: D2, öğretmenlerin yönlendirici olmak yerine çocuğun
arkadaĢları ve kendisiyle karĢılıklı tartıĢmanın bir parçası olarak önerilerde bulundukları ve
sorgulayarak öğrencinin çalıĢmasını gelecekte nasıl geliĢtireceği konusunda kolaylaĢtırıcı
olarak hareket ettikleri bir geribildirimdir. Bu tip geri bildirim, çocuklara ileride kendi
çalıĢmalarını geliĢtirmek için benimseyebilecekleri stratejiler sağlar ve çocukları kendi
çalıĢmalarını değerlendirmeye teĢvik eder (Tunstall & Gipps, 1996). Burada öğretmen
değerlendirme sürecine tüm sınıftaki çocukları da dahil ederek çocukların ortaya çıkardıkları
ürünlerden memnun olup olmadıklarını sorarak, bu ürünü daha iyi hale getirebilmek için ne
tür iyileĢtirmeler yapılabileceğini tartıĢmalarını isteyebilir.
Geribildirimi etkileyen değiĢkenler
Geribildirim, iletiĢim sürecini pasif bir yapı olmaktan çıkararak aktif ve çift yönlü bir sürece
dönüĢtürmesi nedeniyle etkili iletiĢim kurmamızın ön koĢulları arasında yer almaktadır
(Erdem, 2010). Bu bağlamda iletiĢimi etkileyen öğretmen, öğrenci, eğitim ortamı, öğrenci
sayısı ve eğitim içeriği gibi faktörlerin pek çoğu geribildirim sürecini de etkileyerek yapılan
geribildirimin kalitesinde değiĢime neden olmaktadır.
Geribildirim sürecinin ana unsurlarından biri olan öğretmen elbette ki bu süreci etkileyen
temel taĢlar arasında yer almaktadır. Doğru geribildirim sürecinin oluĢabilmesi için öğretmen
iletiĢime açık olmalıdır. Öğrenci ile kurduğu iletiĢimde hem iyi bir konuĢmacı hem de iyi bir
dinleyici olmalı, beden dilini doğru Ģekilde kullanırken öğrencinin beden dilini de doğru
yorumlayabilmelidir. Bu süreçte mutlaka öğrenciden ne beklediğini açıkça ortaya
koyabilmeli, öğrenciyle göz teması kurabilmeli ve sınıf ortamını iyi düzenlemelidir. Sınıf
içerisinde her öğrenciye eĢit ilgi göstermeli ve onları tanımaya gayret etmelidir. Öğretmen,
çocukla kendi kurduğu iletiĢimin yanı sıra çocukların birbiri ile kurduğu iletiĢimi de
geliĢtirmeye çalıĢarak geribildirim süreçlerinin sadece öğretmen- öğrenci arasında olacak
Ģekilde değil öğretmen- öğrenci ve öğrenci- öğrenci arasında olacak Ģekilde ilerlemesini ve
daha iyi bir geribildirim sürecinin oluĢmasını sağlamalıdır (Engin & Aydın, 2007; Çakmak &
Aktan, 2016).
Geribildirimde öğretmen kadar etkili olan diğer unsur elbette ki öğrencidir. ĠletiĢim bir süreç
olduğundan alıcı ve gönderici konumdaki kiĢilerin tutumları, iletiĢimin olumlu mu olumsuz
mu olacağını belirleyen ana faktördür (Çakmak & Aktan, 2016). Bu nedenle geribildirim
sürecine öğretmenin davranıĢ ve tutumları kadar öğrencinin kendisi de etki etmektedir.
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Öğrencinin etkili iletiĢime hazır hale gelmesi her ne kadar öğretmenin kendi davranıĢlarının
yanı sıra öğrenciyi motive etmesi, hazırbulunuĢluğunu arttırması ile ilgiliyse de yapılan
araĢtırmalar öğrencinin özsaygısı, öz yeterliliği ve bağlanma stillerinin de geribildirim
üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Öz saygısı ve öz yeterliliği düĢük olan öğrencilerin
geribildirim sürecinden daha olumsuz etkilendikleri; güvenli bağlanma gösteren çocukların
iletiĢim süreçlerini daha etkili yürütürken kayıtsız, saplantılı ve korkulu bağlanma stiline
sahip çocukların bu süreçte daha sık problem yaĢadıkları belirlenmiĢtir (Erözkan, 2005;
Kantarcı, 2014).
Öğretmen ve öğrenci faktörlerinin yanı sıra eğitime iliĢkin çeĢitli değiĢkenler de geribildirim
üzerinde etkili olmaktadır. Eğitimin verildiği sınıfın büyüklüğünün öğrencilerin kendilerini
ortaya koyabilmeleri için yeterli büyüklükte olması, sınıfın görünümünün ve içinde bulunan
materyallerin sınıf içi iletiĢim sürecini destekleyecek Ģekilde hazırlanması ve öğrencilerin
dikkatini dağıtacak gereksiz fiziksel düzenlemelerden ve materyallerden uzak durulması
önemlidir. Çünkü bu düzenlemelerin tamamı öğrencinin kendini bulunduğu ortamda daha
rahat hissetmesine ve dikkat dağıtıcı her tür unsurdan uzaklaĢarak etkili iletiĢim
kurabilmesine olanak sağlar (Engin & Aydın, 2007; Celep, 2009).
Eğitim sürecinde sınıfta bulunan öğrenci sayısı ve eğitim içeriği de geribildirim sürecini
etkiler. Yapılan araĢtırmalar öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda öğrencilerin daha rahat
iletiĢime

geçebildiklerini

gösterirken

verilen

eğitim

sırasında

öğrenciye

seçenek

sunulmasının, ilgi duyulan alanlarda çalıĢmasına imkân verilmesinin ve farklı kademelerde
zorluk içeren eğitim fırsatları sunulmasının da öğrencilerin geribildirim sürecinde daha aktif
katılmalarıyla sonuçlandığını göstermektedir (Karabilgin & ġahin, 2006).
Okul Öncesi Eğitimde Geribildirim
Geribildirim, her eğitim kademesinde olduğu gibi okul öncesi dönemde de öğrencinin
motivasyonunu yükseltmek, performansını geliĢtirmek, güçlü ve zayıf olduğu alanları
belirlemek, eksik ya da yanlıĢ öğrenmelerini düzeltmek ve baĢarısını arttırmak için kullanılan
araçlardan birisidir (MEB, 2020a). Yapılan araĢtırmalar etkili geribildirim kullanımının
öğrenci öğrenme ve baĢarısını arttırırken hatalı kullanıldığında ise tam tersi bir etkisi
olduğunu göstermektedir (Havranek & Cesnik, 2001; Mason & Bruning, 2010; Hemmeter,
Snyder, Kinder & Artman, 2011; Balaban Dağal, 2012; Blair, 2013; Hamzadayı, 2015;
Wanjiru, 2015; Ünal, 2018; Ata, Yakar & Karadağ, 2018; Wiskow, Matter & Donaldson,
2019).
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Okul öncesi dönemdeki çocuklara etkili geribildirim verebilmek için yapılması gereken ilk
Ģey gözlem yapmaktır. Öğretmen gün içerisindeki etkinlikler sırasında çocukların neler
yaptıklarını ve söylediklerini dikkatli bir Ģekilde izlemeli, bunlara karĢılık vermeden önce
sözlü ve sözsüz olarak vereceği her tepkinin çocuk tarafından nasıl algılanacağını
düĢünmelidir. Etkili geribildirim verirken öğretmenin dikkat etmesi gerekenler Ģu Ģekildedir
(MEB, 2020a; Saday, 2018):


ĠletiĢim kurarken samimi olmaya özen göstermeli, ses tonunu, jest ve mimiklerini
doğru kullanmalı ve söylediği Ģeyleri kendisi de yaparak doğru bir rol model
olmalıdır.



Geribildirim verirken çocuğun davranıĢına odaklanmalı, kiĢiliğine yönelik zarar verici
söylemlerden uzak durulmalı ve somut ifadeler kullanmaya dikkat edilmelidir.



Ġfadelerinde betimleyici ve spesifik olmalıdır. Eksik ya da düzeltilmesi gereken bir
durumdan bahsedilirken somut bir Ģekilde davranıĢı tanımlamalı ve örnekler vererek
istenilen davranıĢa yönlendirmelidir. Çocuğun baĢarısına yönelik geribildirimlerde de
aynı Ģekilde davranıĢı betimlenmeli, çabasını takdir eden ve gerçekçi ifadeler (Aferin,
Ali! Ellerini tek baĢına yıkadın ve bunu herhangi bir hatırlatmaya ihtiyaç duymadan
yaptın.) kullanmalıdır. Yalnızca “aferin”, “harika iĢ çıkardın” gibi soyut ve baĢarılan
davranıĢı betimlemeyen ifadeler zamanla geribildirimin çocuk için anlamsızlaĢmasına
neden olur.



Geribildirim düzenli, sürekli ve uygun miktarda olmalıdır. Geribildirimin bir düzen ve
süreklilik içermesi öğrenciyi bu süreçte desteklese de geribildirimin miktarına dikkat
edilmeli, öğrenciyi bıktıracak derecede yoğun olmamalıdır. Her Ģeyi düzeltmek yerine
önemli olanlar üzerinde durulmalı ve adım adım ilerlenmelidir.



ĠletiĢim süreci boyunca çocuğun iyi olan davranıĢları gözden kaçırılmamalıdır.
Geribildirim sürecinde sadece çocuğun eksik ve hatalı davranıĢına odaklanmak,
ifadeleriniz destekleyici olsa bile, bir süre sonra çocuk tarafından olumsuz
algılanmaya baĢlar. Bu nedenle mutlaka çocukların doğru davranıĢlarına da
destekleyici geribildirimler verilmelidir.

Öğretmenin bu süreçte kendi verdiği dıĢsal geribildirimlerin yanı sıra çocukların kendi
kendine edindikleri içsel geribildirimi ve akranları yoluyla kazandıkları akran geribildirimini
de desteklemeye dikkat etmesi önemlidir.
Geribildirim sürecinde öğretmenin çocukla neyi yanlıĢ neyi doğru yaptığını paylaĢmasıyla
çocuk, dıĢsal geribildirim yoluyla davranıĢları hakkında bilgi edinir ve bunlara devam edip
etmemeye karar verir. Ġçsel geribildirimde ise çocuklar deneme yanılmayla kendilerini
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değerlendirir ve bu yolla kendilerini kontrol edip düzeltme fırsatı bulur (AEK, 2011).
Öğretmenin içsel geribildirim sürecindeki rolü ise çocuğun kendini kontrol mekanizması
geliĢtireceği eğitim ortamı düzenlemeleri yaparak ve etkinlikler gerçekleĢtirerek çocuğun içsel
geribildirim yapabilmesine zemin oluĢturmaktır. Bunun için; okulun lavabosuna el yıkama
aĢamalarına ait görselleri asarak çocuğun bu alana geldiğinde aĢamaları takip edip kendini
kontrol mekanizması geliĢtirilebilir veya hazırlanacak bir eĢleĢtirme etkinliğinin cevap
anahtarı

materyalin

arkasına

koyularak

çocuğun

oyun

sırasında

kendi

kendini

değerlendirebileceği bir etkinlik süreci oluĢturabilir.
Okul öncesindeki etkili geribildirim süreçlerinden biri de akran geribildirimidir. Akran
geribildirimi çocukların o anki etkinlikleri hakkında birbirlerine geribildirim vermesi ve
almasını anlatan süreç olarak tanımlanır. Vygotsky‟nin biliĢsel geliĢim kuramına göre
akranları çocukların geliĢiminde ve öğrenmesinde önemli bir yere sahiptir. Çocuklar,
akranları ile kurdukları iletiĢim ve aldıkları geribildirimlerle bir olaya farklı yönlerden
bakabilme yeteneği kazanır ve öğrenmelerini içselleĢtirebilir (akt. ġimĢek ve YeĢiloğlu,
2014). Öğretmenin sınıf içerisindeki etkinlik süreçlerinde akran geribildirimini desteklemesi
olumlu sınıf ortamı oluĢturmasına, sosyal davranıĢların ve akran iliĢkilerinin geliĢmesine,
öğrenilen bilginin kalıcı olmasına, bağımsız öğrenmenin desteklenmesine, hedefe odaklı etkili
bir iletiĢim kurulmasına ve bu yolla dil, biliĢsel geliĢim baĢta olmak üzere tüm geliĢim
alanlarının desteklenmesine katkı sağlar (MEB, 2020b).
Sonuç
Bir kiĢi veya bir grup tarafından gerçekleĢtirilen davranıĢ veya eylem sonucuna verilen tepki
(MEB, 2020) olarak tanımlanan geribildirim, bireyi baĢarıya ulaĢtıracak davranıĢları teĢvik
ederken eksik ve hatalı olanları ise düzeltme amacı taĢır. ĠletiĢimi tek yönlü olmaktan çıkarıp
karĢılıklı hale getirdiğinden etkili iletiĢim kurabilmede oldukça önem taĢımaktadır. Eğitim
süreci de öğretmen- öğrenci ve öğrenci- öğrenci arasındaki etkili iletiĢime dayandığından
geribildirim baĢarılı bir eğitimin ön koĢulu olarak görülmektedir. Ancak bu durum elbette ki
geribildirimin etkili uygulanmasıyla mümkündür.
Alanyazında çok sayıda geribildirim türü bulunmasına karĢın en detaylı bölümleme Tunstall
ve Gipps (1996)‟e aittir. Geribildirimi değerlendirici ve betimleyici olmak üzere iki gruba
ayıran araĢtırmacılar değerlendirici geribildirimi kendi içinde ödüllendirme, cezalandırma,
onaylama ve onaylamama/kınama; betimleyici geribildirimi ise kazanımı belirtme,
geliĢimi/ilerlemeyi belirtme, baĢarıyı açıklama ve baĢarıya giden yolu inĢa etme olmak üzere
dörder baĢlıkta incelemektedir. Bunlar arasında cezalandırma ve onaylamama/kınamama
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türleri özellikle erken çocukluk yıllarında davranıĢı düzeltmede eksik kalmaları, çocuğu
öğrenmeye teĢvik etmemeleri ve iletiĢime açık olmaktan uzak uygulamalar olmaları nedeniyle
tercih edilmemelidir.
Eğitimde geribildirimi olumlu veya olumsuz etkileyen bir çok değiĢken bulunmaktadır.
Öğretmen ve öğrenci iletiĢimin ana bileĢenleri olduğundan geribildirim üzerindeki en önemli
değiĢkenler olarak görülebilirler. Bunun yanında eğitim ortamı, öğrenci sayısı ve eğitim
içeriği gibi pek çok faktör de geribildirim sürecini etkilemektedir.
Okul öncesi dönemde geribildirimin etkili kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bunun
için öğretmenler çocukla iletiĢimlerinde samimi, davranıĢ odaklı ve betimleyici olmalı;
düzenli ve uygun miktarda geribildirim vermelidir. Bunu yaparken çocuğun sürekli olumsuz
davranıĢlara odaklanmaktan kaçınmalıdır. Kendi verdiği geribildirimin yanı sıra çocuğun
kendini kontrol mekanizmasıyla geliĢtirdiği içsel geribildirimini destekleyerek ve eğitim
sürecinde önemli kabul edilen akran geribildirimi için gerekli ortam ve uygulamayı da
sağlayarak eğitim sürecinin çocuk için en etkili olacak Ģekilde yürütülmesine önderlik
etmelidir.
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Özet
Bu çalıĢmanın temel amacı referandum ve plebisit kavramları arasındaki farklılığı
belirtmektir. Referandum ve plebisit kavramlarının her ikisi de aslında belli bir konu üzerinde
halkın tercihinin belirtilmesini sağlayan seçim prosedürünü tarif etmektedir. Bununla birlikte
her iki kavramda farklı siyasi çağrıĢımlara sahiptir. Plebisit, demokratik olmayan bir siyasal
sistem içerisinde özgür ve adil olmayan bir seçim prosedürü olarak tanımlanabilir. Bu kavram
özellikle Fransız Ġmparatorlarından Napoleon Bonaparte ve Louis Napoleon tarafından kendi
karizmatik liderliklerini arttırmak için kullanılan bir araç olmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Referandum, Plebisite, Demokrasi
DIFFERENCES BETWEEN REFERENDUM AND PLEBĠSCĠTE
Abstract
The main purpose of this study is to indicate the difference between the concepts of
referendum and plebiscite. The words referendum and plebiscite refer to electoral institutions
in which the mass of the population votes on an issue. However, they have very different
political connotations. Plebiscite is a negative term referring to an unfair and unfree vote in an
undemocratic political system. It was a favourite device of French Emperors Napoleon
Bonaparte and Louis Napoleon to endorse their charismatic leadership.
Keywords: Referendum, Plebiscite, Democracy
Referandum Ve Pelebisit Ayrımı
Referandum ve plebisit kavramları kamu hukukunda bazen birbirilerinin yerine
kullanılacak Ģekilde ifade edilmesine rağmen esasen birbirilerinden farklı anlamlara
gelmektedirler. Bu iki kavram her zaman için hukuki, siyasi ve diplomatik literatürde
birbiriyle örtüĢmemektedir. Plebisit kelimesi Latince kaynaklıdır. Latince‟deki söyleniĢi ile
Plebscitum, pleb ve scitum kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluĢmaktadır. Pleb, Roma
hukukunda siyasal haklara sahip olan halk tabakasıdır. Scitum kelimesinin, Türkçe anlamı ise
kararnamedir onaylanmıĢ, hakkında rıza gösterilmiĢ Ģey anlamı da taĢımaktadır. Plebscitum,
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Plebler tarafından kabul edilen yasal düzenleme veya kararnamedir (Berger, 2004: 63).
Plebisitenin tarihi kökenine bakıldığında kavram M.Ö. III. yüzyılda plebler konseyinde
toplanan pleblerin almıĢ oldukları kararlar anlamında kullanılmaktaydı ve alınan kararlar
sadece plebleri bağlamaktaydı. M.Ö. 286 pleb konseylerinde alınan kararlar bütün toplumu
bağlayacak hale gelerek yasal bir güç elde etmiĢtir. Ġfade edildiği üzere Plebisite kavramı
latince bir kelime olan “plebiscitum” kelimesinden gelmektedir ve köken olarak Roma
Cumhuriyeti‟nin siyasal tecrübelerine kadar gitmektedir (Möckli, 1994: 47-52). Referandum
ve plebisite ayrımı noktasında temel bir uzlaĢı bulunmamaktadır (Denquin, 1976; Suksi,
1993: 9-11). Plebisite kavramı özellikle I. Dünya SavaĢı‟ndan sonra bölge ve sınırlar
üzerindeki egemenlik çatıĢmalarını önlemek amacıyla yapılan halk oylamalarını belirtmek
için kullanılmıĢtır (Wambaugh, 1933).
Fransız Devrimi sonrasında Jacobenlerin devrim sonucunda hedeflerine ulaĢmak için
doğrudan demokrasi aracı gibi olarak kullandıkları Plebisite modern anlamda ortaya çıkmıĢ
oldu. Bu dönemde plebisitenin temel görevi hükümeti bu yöntemle destekleyip meĢruiyet
sağlama amacıdır. Plebisite bu süreçten sonra özellikle Napolyon Bonapart tarafından kendini
imparator ilan etme ve kararlarını halka onaylatmak amacıyla kullanılmıĢtır (Qvortrup, 2014:
18). Fransa‟da 1793 yılından itibaren kullanılan plebisiteler, otoriter ve totaliter yönetimlerin
ellerinde tutmuĢ oldukları anti demokratik halkoylamasından ibaretti. Fransa‟da dıĢında
plebisitler faĢizmin etkili olduğu yıllarda Almanya ve Ġtalya'da, Avusturya'da (1939),
Yunanistan'da (1926, 1968, 1973), Portekiz'de (1933), Ġspanya'da (1947-1966), De Gaulle
Fransa'sında, soğuk savaĢ döneminde Doğu ve Orta Avrupa'da yapılan halkoylamalarının da
plebisit niteliğinde olduğu söylenebilir (Uleri, 1996: 11).
Plebisitenin kullanım Ģeklinin genel anlamda bölge ve sınırlar üzerindeki egemenlik
çatıĢmasını engelleyen bir mekanizma olmasına rağmen bu kavram olumsuz çağrıĢımlarla da
özdeĢleĢmektedir. Fransa ve Ġtalya gibi ülkelerde plebisite günümüzde hala olumsuz
çağrıĢımlara sahiptir. Bu ülkelerde plebisite, demokratik olmayan bir unsur olarak
algılanmaktadır. Bunun temel nedeni ise muhtemelen bu ülkelerde yaĢanmıĢ olan Bonapartist
ve FaĢist otoriter yönetim deneyimlerinde yatmaktadır (Uleri, 1996: 4). Almanca konuĢan
ülkelerde ise

"Plebiszit" kavramı hem olumlu hem de olumsuz çağrıĢımlara sahiptir.

Günümüzde plebisite kavramı akademik literatürde referandum ile eĢdeğer bir kavram olarak
kullanılmakla birlikte tartıĢılan bir siyasal araç olma özelliğini devam ettirmektedir (Luthardt,
1994: 34-35).
Plebisite konusunda literatürde son zamanlarda üzerinde uzlaĢılan temel tanım;
hükümetin bir konu hakkındaki görüĢlerini evet veya hayır Ģeklinde almak için kullanmıĢ
oldukları araçtır (Fimiani, 2012: 231). KarĢılaĢtırmalı bir açıdan ele alınırsa plebisite kavramı
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aslında içerisinde sunmuĢ olduğu cevaplardan ziyade soruları barındırmaktadır. Plebisit
kavramının kötüye kullanılmasını engellemek ve referandum olgusuna iliĢkin ortaya çıkan
terminolojik karıĢıklığı önlemek amacıyla bahsi geçen terimin sınırlandırılmıĢ bir biçimde
tanımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede plebisit, özgür ve adil bir biçimde rekabet etme
olasılığının olmadığı her türden halk oylaması Ģeklinde tanımlanabilir (Panebianco, 1991).
Günümüz kamu hukuku alanında referandum ve plebisit aynı anlama gelecek Ģekilde
kullanılmaktadır. EĢ anlamlı kullanılmasının temel nedeni her iki uygulamada da halkoyuna
baĢvurulmasıdır. Hukuki anlamda bu kadar içiçe geçen iki kavramı birbirinden ayırmak zor
olsa bile belli ölçütler dâhilinde aradaki fark ortaya konabilir.
Referandum ile plebisit arasındaki ilk fark demokratik olup olmama noktasında ortaya
çıkmaktadır. Referandum temsili demokrasiyi destekleyen bir unsurdur ve referandum
uygulamasında halk etkin bir konuma sahiptir. Halk temsilciler aracılığıyla karar alma
sürecinin bütün aĢamalarında yer alır. Plebisit uygulaması ise anti-demokratik bir yöntemdir
ve halk pasif konumdadır ve halk sadece karar alma sürecinin sonucuna katılır. Referandumda
oylanan unsur halkın temsilcileri tarafından hazırlanan metin iken plebisitede oylanan unsur
halkın katılımı sağlanmadan hazırlanan metinlerdir. Sonuçta plebisit anti-demokratik ve
otoriter rejimlerin baĢında bulunanların kendilerine meĢruiyet sağlama aracıdır (Gözler, 1998:
99).
Ġkinci olarak referandumlarda bir metin, bir değiĢiklik oylanırken plebisitlerde bir isim
ve onun uygulamak istediği Ģahsi politikaları oylanır. Otoriter bir yönetimin belli bir sorunu
uzlaĢı olmadan halkoyuna sunması durumunda plebisit uygulamasından söz edilebilir (Teziç,
1998: 229).
Üçüncü olarak anayasal ve yasal olarak belirlenmiĢ kurallara göre halkoylamasına
gidiliyorsa referandumdan, bunların dıĢında geçici düzenlemelerle halkoylamasına gidiliyorsa
plebisitten söz edilir (Suksi, 1993: 10).
Son olarak hazırlanan tasarı da hükümetler tarafsızlığını koruyorsa referandumdan,
karĢı propaganda faaliyetlerine izin vermiyor veya izin vermekle birlikte propaganda
sürecinde kendi otoritesinin ağırlığını ortaya koyuyorsa plebisitten söz edilir (Teziç, 1998:
229).
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Sonuç
Günümüzde referandum ve plebisite birbirinin yerine kullanılan kavramlardır.
Plebisite kavramı üzerinde uzlaĢılan bir çerçeve olmamakla birlikte bu kavram genel anlamda
olumsuz çağrıĢımlar oluĢturmaktadır.

Sonuç olarak modern anlamda referandum temsili

demokrasiyi destekleyen ve onu tamamlayan bir araç özelliği gösterirken plebisit, antidemokratik bir uygulamadır ve genel olarak ulusal önem taĢıyan bir konunun ya da bir kiĢinin
iktidarının veya hükümet programının halk tarafından oylanması için kullanılmaktadır.
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ÖZET
Sanayi sonrası ModernleĢen insan hayatına post-modern tüketim kültürünün yerleĢmesiyle,
insanların tüketim alıĢkanlıklarında ve kültürel yaĢamlarında köklü değiĢiklikler olmuĢtur. Bir
kültür öğesi olarak beden, kazandığı imajlar ve farklı anlamlarla tüketim nesnesine
dönüĢmüĢtür.
Bedenimiz, hayatımızın hem fiziksel hem de sosyal alanında önemli bir yere sahip olan
olgudur. Beden; fiziksel olarak yeme, içme, uyuma, hareket etme gibi davranıĢların yerine
getirilmesinde önemli olduğu gibi sosyal olarak; kendimiz ile kendimiz dıĢındaki diğer
canlılarla olan iliĢkilerimizde de önemli bir yere sahiptir. Beden olgusu toplumsal yapı içinde
geçmiĢten günümüze gelene kadar çeĢitli anlamlar kazanmıĢ, her dönemin siyasal ve kültürel
dinamiklerine bağlı olarak, çeĢitli tanımlarla ifade edilmiĢtir.
Sosyal hayatımızın düzenleyici unsuru olarak görülen bedenlerimiz, bizim dıĢımızdaki
insanlarla iliĢki kurmamızda ve kendi hayatımızı ne yönde yaĢamamız konusunda karar verici
öneme sahiptir. Bu anlamda kendi bedenimizi ve bizim dıĢımızdaki insanların bedenlerini
nasıl algıladığımız ve onlara ne değer biçtiğimiz bedenin algılanma biçiminde önem arz
etmektedir. Bu anlamda beden algısı, kiĢinin bedenini nasıl algıladığı ve baĢkaları tarafından
nasıl algılandığıdır.
Ġlkel çağda kadının bedeni, erkek bedenine göre daha pasif olarak konumlandırılmıĢ, erkek
bedeni güç gerektiren iĢler üzerinden konumlandırılırken, kadın bedeni daha pasif ve geri
planda kalan iĢlerle iliĢkilendirilmiĢtir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise oluĢan Postmodern düĢünceler içerisinde beden, sıkça tartıĢılan konulardan biri haline gelmiĢtir. Bu
dönemin beden olgusunu Ģekillendiren önemli kuramcılarından Foucault, bedene "iktidar ve
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biyo-iktidar" kavramlarıyla açıklayarak, bedenin iktidar kurumları tarafından çevrildiğini ve
bu kurumların bedene yeni anlamlar ve görevler yüklediğini belirtmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Beden, Beden sosyolojisi, Beden algısı,

GĠRĠġ
Sosyal hayatımızın düzenleyici unsuru olarak görülen bedenlerimiz, bizim dıĢımızdaki
insanlarla iliĢki kurmamızda ve kendi hayatımızı ne yönde yaĢamamız konusunda karar verici
öneme sahiptir. Bu anlamda kendi bedenimizi ve bizim dıĢımızdaki insanların bedenlerini
nasıl algıladığımız ve onlara ne değer biçtiğimiz bedenin algılanma biçiminde önem arz
etmektedir. Bu anlamda beden algısı, kiĢinin bedenini nasıl algıladığı ve baĢkaları tarafından
nasıl algılandığıdır (Kızılelmas Mezarcı, 2018: 6).
Antik çağda Yunan kültürü etkisiyle, spor etkinliklerinde görselleĢtirilen kaslı erkek
bedeni, gücü, görsel güzelliği ve ihtiĢamı merkeze alan bir yaklaĢımla her yerde sergilenirken,
kadın bedeni, erkek bedeninin gölgesinde, pasif konumda değerlendirilmiĢtir.
Ortaçağ beden anlayıĢı ise, daha çok kadın bedeni üzerinden kurgulanmıĢtır. Kadının
bedeninin çıplaklığı günah olarak vurgulanmıĢ, örtünmesi gereken bir günah öğesine
dönüĢtürülmüĢtür. Dini kurallar ve yaptırımlar daha çok kadın bedenine yönelik olarak
tasarlanmıĢtır.
14. yüzyıl Avrupa'sında Rönesans akımının yarattığı özgür düĢünce, sanat, siyaset, ve
diğer sosyal alanlarda etkisini gösterirken, Hıristiyanlık döneminin yaratmıĢ olduğu kötü
beden imajını yok etmiĢ, bedeni erkek egemen ideolojinin etkisinden kurtarıp, kadın bedenini
ön plana alan bir yaklaĢım sergilemiĢtir.
Bedenin materyalist bakıĢ açısının etkisi altında Ģekillendiği 19. yüzyılda, beden ruh
karĢısında kendini kabul ettirerek ruhun reddini kesinleĢtirmiĢtir. Bu dönemin belirleyici
unsuru olan Sanayi Devrimi, etkisini insan yaĢamının üretim ve tüketim iliĢkileri ekseninde
nasıl Ģekillendiğini ve insanın kendisini bu önemli etkenlere karĢı nasıl konumlandırdığı
yönündeki tutumlarla belirlenmiĢtir.
20. yüzyıla gelindiğinde erkek ve kadın bedeni, güçlü bir Ģekilde alanlarına ayrılmıĢtır.
Üretim erkek bedeni içindir, üretilen malı tüketmek ise, kadın bedeni için tasarlanmıĢtır.
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Medyanın bir güç olarak toplumsal ve tüketim hayatında yer alması, üretilen ürünün
pazarlanması ve tüketilmesi için bedenleri daha etkin konuma getirmiĢtir.
Klasik sosyologların beden üzerinden gerçekleĢtirdikleri tanımlama, dönemin yaĢanan
toplumsal iliĢkileriyle benzeĢen bir yaklaĢım içermektedir.
'Klasik sosyoloji, tabakalaĢma, kutsal, profan (din ile ilgili olmayan), rasyonalite, bürokrasi ve
yabancılaĢma gibi üretilen kavramlarla beden sosyolojisine, diğer bilimlerin (biyoloji, antropoloji, tıp vb.)
yaklaĢımlarından farklı bir boyut kazandırmıĢtır' (Kara, 2016: 23-43).

Beden, çağdaĢ sosyoloji döneminde sıkça konu edilen bir anlam içermiĢtir. 20. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren oluĢan Post-modern düĢünceler içerisinde beden, sıkça tartıĢılan
konulardan biri haline gelmiĢtir.
Beden Kavramı
Beden; fiziksel olarak yeme, içme, uyuma, hareket etme gibi davranıĢların yerine
getirilmesinde önemli olduğu gibi sosyal olarak; kendimiz ile kendimiz dıĢındaki diğer
canlılarla olan iliĢkilerimizde önemli bir yere sahiptir. En önemlisi de sosyal hayatımızın
vazgeçilmez unsuru olan insanlarla kurduğumuz iliĢkilerde, onlarla iletiĢim sağlamada dilin,
gözün, ellerin ve diğer önemli beden bileĢenlerinin büyük önemi vardır. Bu yüzden bedenimiz
anatomik yapısının dıĢında çok büyük anlamlar taĢımaktadır.
TDK bedeni “canlı varlıkların maddi bölümü, vücut” Ģeklinde tanımlarken, sosyal
bilimciler beden tanımına daha kapsamlı açıklamalar getirmiĢlerdir. Ġnterdisipliner bir
yaklaĢım olan beden sosyolojisinde Kara (2016: 23-43), yapmıĢ olduğu beden tanımında
bedenimizi, canlı bir varlık olarak insanı, nesneler dünyasının içerisinde duyular vasıtasıyla
algılanan bir olgu olarak tanımlar.
Giddens‟a göre toplumsal yapının oluĢturmuĢ olduğu kurallar bedenin Ģekillenmesinde
rol alırken, kiĢinin ait olduğu grubun yaĢam tarzına, giyim, bakım ve temizlik gibi farklı
birçok alanda uyum sağlaması gerektiğine iĢaret etmektedir (Canatan, 2016: 24).
Bauman ise, Sosyolojik DüĢünmek isimli eserinde, bedenlerimize „miras alınan Ģeyler‟
olarak bakar. Bedenlerimizin eksik bir Ģekilde ortaya çıktığını, bu yapısından dolayı henüz
toplum etkisi görülmediğinden ya da toplumsal bir etkiye maruz kalmadığından
ĢekillenmemiĢ olduğunu, bu yönüyle toplumsal bir ürün olmanın gerisinde görüldüğünü ifade
eder (Bauman, 2019: 158).
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Yukarıda beden üzerine yapılan tanımlamalar ıĢığında bedenin kendi varoluĢunun
dıĢında toplumsal yapı içinde kültürün, geleneklerin ve toplumsal diğer etmenlerin etkisiyle
biyolojik varlığının üzerine sosyal bir yapı da ekleyerek yeni bir form kazandığı ortaya
çıkmaktadır. Beden ne sadece biyolojik bir yapı, ne de salt toplumun etkisiyle oluĢmuĢ sosyal
bir yapıya sahiptir.
Klasik Sosyoloji'de Beden Algısı
Klasik sosyologların beden üzerinden gerçekleĢtirdikleri tanımlama, dönemin yaĢanan
toplumsal iliĢkileriyle örtüĢen, benzeĢen bir yaklaĢım içerir. Klasik sosyoloji "tabakalaĢma,
kutsal, profan, rasyonalite, bürokrasi ve yabancılaĢma" gibi üretilen kavramlarla beden
sosyolojisine, diğer bilimlerin (biyoloji, antropoloji, tıp vb.) yaklaĢımlarından farklı bir boyut
kazandırmıĢtır (Kara, 2016: 24). Nazlı'ya göre klasik sosyolojinin beden karĢısındaki tavrını
ele alacak olursak, klasik sosyoloji, doğal bilimlerden kendini farklı konumlandırma
davranıĢını, 'doğal olan' içinde tanımladığı bedene karĢı da göstermiĢtir (Nazlı, 2009: 61). Bu
davranıĢı, bedeni tamamen yok saymayıp, onu var olarak kabul eden ama tamamen görünür
bir nitelikte ele almayan bir yaklaĢım sergilemiĢtir. Klasik sosyoloji, varlığını kabul ettiği
bedene 'görünmez' bir özellik atfetmiĢtir; klasik sosyoloji açısından beden vardır fakat
görünür değildir. Beden bu görünmez niteliğe sahip özelliğini klasik sosyologların eserlerinde
de göstermiĢtir. Bazı sosyologların bedenin var olan sosyolojik değerinin ortaya çıkarılması
gerektiğine kanaat getirirken, diğerleri üstü kapalı bir Ģekilde bedenin diğer toplumsal
meseleler kadar acil durum gerektiren bir husus olmadığını, dahası bekleyebileceğini
savunmuĢlardır (Kara, 2016: 25).
Marx, beden kavramını, "üretim araçları, emek, sermaye ve iĢçi sınıfı" üzerinden
temellendirmiĢtir. Kapitalist toplum vurgusu yaparak, bedenin kendi paylaĢım ağları ve sosyal
mekanlarında, kapitalist toplumlarca yeniden üretildiğini belirtmiĢtir. Marx'ın bu düĢüncesinin
ıĢığında iĢçi bedenlerin, üretimin hem aracı hem de nesnesi haline geldiği düĢünülür. Marx'a
göre, insan doğa karĢısında hayatta kalmak için kendi temel ihtiyacı oranında kendisi için
üretmektedir. Bedeni henüz bir makineye dönüĢmemiĢken bütün beden fonksiyonlarını kendi
için kullanır. Marx, doğa ve insan arasındaki bu doğal üretim iliĢkisinin, tekrarı ve artmasıyla
bir iĢ ve çalıĢma alanı iliĢkisine dönüĢtüğünü ve sonuç olarak insanın 'organik beden' i ile
kaynaĢan doğanın kendisi, inorganik bir üretim iliĢkisine dönüĢtürülür (Kara, 2016: 26).
Marx, insanın kendisine ve türsel varlığına yabancılaĢmasını, insanın kapitalist
dünyada üretim sürecine dahil olmasıyla, bedeninin ortaya çıkaracağı yeteneğinin
baskılanmasıyla türsel varlığına yabancılaĢacağını vurgulamaktadır (Swingewood, 2014: 67).
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Kapitalist toplumda zorunlu bir faaliyet olarak nitelendirilen çalıĢma, insan bedeninin
koordinasyonunun sonucu olan yeteneğini sınırlandırır ve böylece insanı umutsuzluğa,
sefalete

ve tükeniĢe

sürükleyerek insanın

kendi

varlığını

reddine ve kendisine

yabancılaĢmasına neden olmaktadır.
Durkheim'e göre, insanların hayvanlardan farklı olarak var olan sınırsız arzuları,
insanlarda ihtiyaçları karĢılansa dahi bir tatminsizlik hali ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden
insanlar kendi beden ihtiyaçlarını önde tuttukları için toplumsal birliktelikten uzak hareket
etmektedirler. Bu bireysel davranıĢının sebebi, toplumsal birlikteliğin farkına varamamıĢ
olmalarıdır. Öte yandan bu bireysel beden arzusuna ve bencil dürtülere gem vurulmaması
hem insanların kendileri için hem de toplum için önemli bir tehdit oluĢturmaktadır. Durkheim,
insanın bu bireyci bedensel yapısının ancak toplumsal yapı içinde kontrol altına
alınabileceğini, böylece bedenin yerleĢik toplum kuralları çerçevesinde kendi varlığına ve
doğallığına ters düĢecek durumlardan kaçınabileceğini belirtmektedir (GüneĢ, 2011: 90-110).
Weber ise, beden olgusuna değinirken, ortaçağ din etkisindeki bedenin çileci
durumunu hafızalarda tekrar yeniler. Protestanlık dini etkisi altına aldığı bedene, Tanrı'nın
rızası karĢısında azla yetinen, dünya zevklerinden arınarak daha çok çalıĢan, daha az tüketen
ve lüksten kaçınan bir misyon yüklemiĢtir (Kara, 2016: 26). Weber'in bu düĢüncelerinin temel
kaynağı Protestanlık dininin kapitalizminin oluĢumuna zemin hazırladığı yönündedir.
Weber'e göre, dinin insan bedeni üzerindeki bu olumsuz etkisi, bedeni kapitalist
üretimin aracı haline getirmiĢtir. Böylece kapitalist tüketim kültürü, toplumsal ve ekonomik
kurumlarla birleĢerek insanları, içine hapseden ve hiçbir kaçıĢın mümkün olmadığı 'demir
kafes' içine sokmuĢtur (Turner ve ark., 2010). Weber'in insana atfettiği bu çalıĢkanlık öğretisi
bir yandan bedeni dini açıdan kontrol altında tutarken, öte taraftan insan bedenini zevklerin
peĢinde koĢan, tüketen ve bu tüketim sonucunda dönüĢen bir nesne olmaktan da
alıkoymaktadır.
Simmel ise,

çatıĢma ve düzeni var eden temel kaynak, toplumsal etkileĢimdir.

Toplum, bireylerin belirli amaçlar içine girdiklerinde varlık kazanır. Birey ve toplum
arasındaki iliĢkinin, her bireyin hem toplum hem de bireyin kendisi için vardır. Birey, belirli
bir toplum ve toplumun sahip olduğu kültürel öğeler içinde dünyaya geldiğini, bireyin
bedensel yapısını ve bedeninin kazandığı özellikleri, becerileri bu yapı içinde elde ettiğini
belirtir. Aynı zamanda toplum ve kültürel öğeler her bireyin farklı Ģekillenmesine olanak
tanır. Simmel'e göre bireyin ayrıca toplumdan bağımsız bir yönünün olduğuna ve bireyin
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istediğinde bağımsız hareket edebileceğine bunun bireyin özgürlüğünün karakteristik özelliği
olduğunu belirtmektedir (Goodwin ve Scimecce, 2015: 198-199).
Klasik sosyoloji dönemi sosyologları açısından beden olgusuna yaklaĢımlarını
değerlendirmek gerekirse, bedeni sosyoloji içine direkt yerleĢtirmek yerine dönemin
toplumsal ve siyasal olguları üzerinden dolaylı olarak iĢlemiĢlerdir. Marx, bedeni
yabancılaĢma kavramı üzerinden sömürülen bir nesneye dönüĢtüğünü ima ederken, Durkheim
ise, bireysel bedensel arzulara ve bencil dürtülere gem vurularak toplumsallaĢması ve kontrol
altına alınması gereken bir Ģey olarak ifade eder. Weber, Protestanlık ve kapitalizmin beden
üzerine kurduğu baskı sonucu, bedeni Tanrı'nın mutluluğu ve merhameti için boĢ her anını
çalıĢarak ve bu durumdan Ģikayet etmeyen bir varlık olarak ifade ederken; Simmel ise, bedeni
insan duyguları ve bilinci üzerinden temellendirmiĢtir.
ÇağdaĢ Sosyoloji'de Beden Algısı
Klasik dönem sosyologlarının üstü kapalı Ģekilde değindiği beden, sonraki dönemin de
temellerinin atıldığı, ÇağdaĢ sosyoloji döneminde ise, sıkça konu edilen bir anlam içermiĢtir.
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren oluĢan Post-modern düĢünceler içerisinde beden, sıkça
tartıĢılan konulardan biri haline gelmiĢtir.
Pos-endüstriyel topluma geçiĢle beraber, üretimin beden gücünden beyin gücüne, yani
bilgi destekli üretime geçmesi, bunun etkisiyle hizmet sektörünün de önem kazanması, postendüstriyel toplumla birlikte yeni bir tüketim kültürü oluĢturmuĢtur.
1960 sonrasında geliĢen birçok toplumsal olguyla bedene artan ilgi önem kazanmıĢtır.
Bu toplumsal olgular söyle özetlenebilir: Kandın bedeni üzerinden yükselen feminist
yaklaĢımların kadın haklarını ve eĢcinsel hareketlerini desteklemeleri, Avrupa'da artan yaĢlı
nüfusuyla birlikte yeni toplumsal, sosyal ve ekonomik düzenlemelerin getirilmesi, yeni
hastalık türlerinin toplumda yarattığı biyolojik ve psikolojik etki, son dönem bilimsel
araĢtırmaların etik sorunsalını gündeme getirmesi, sağlık sektörünün doğal durumunun dıĢına
çıkarak insan bedeni üzerine algı üretmesi ve bunu sağlık amacının dıĢında dıĢ görünüĢü
değiĢtirme olarak pazarlaması gibi faktörler sosyologların ilgisinin beden üzerine
yoğunlaĢmasını sağlamıĢtır (Çelik, 2018: 82-105).
Foucault'a göre beden, biyolojik varlık olmasının dıĢında güç/iktidar iliĢkisinin
merkezinde yer alan bir konuma sahiptir (Nazlı, 2009: 63). Foucault bedenin, iktidar, bilgi ve
zevk çerçevesinde bir mücadele olduğunu iktidar ve bilgi sayesinde bedenin yönetsel
yordamlar aracılığıyla üretilmesi ve düzeltilmesi söz konusudur. Bu söylemini kanıtlamak
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adına cinsel ve tıbbi söylemler ile tıp, eğitim ve hapishane gibi toplumu disiplin altına alan
kurumlar üzerine çalıĢmıĢtır.
Foucault bedeni, artık kültürün tek baĢına ürettiği bir ürün ve kültürün izlerini
üzerinde taĢıdığı bir metin olmanın dıĢında, toplumun baskı kurarak kontrol altına aldığı bir
unsur olarak da görmektedir. Okullarda, hastanelerde, hapishanelerde, ordu ve ailelerde
üretilen disiplin unsuru rejimler, iktidarın bedeni ele geçirmek istemesinin neticesi olarak
ortaya çıkmıĢ fakat sanayi toplumunda bu disiplin ya da iktidarın beden üzerine olan kontrolü,
gevĢemiĢ ve giderek yumuĢamıĢtır (Ertan, 2017: 78).
Foucault Cinselliğin Tarihi (2007: 385-388)'inde, modern çağda farklı bir iktidar
çeĢidi olarak isimlendirdiği "biyo-iktidar" kavramını öne sürmüĢtür. Biyo-iktidar doğum ve
ölüm oranları, hastalık, yaĢam süresi, doğurganlık, diyet ve beslenme alıĢkanlıkları üzerinden
insanları kontrol eder ve bir nüfus planlamasına odaklanır. Bunu yaparken insanlara zarar
verici, onur kırıcı davranıĢlar olan kapatma, eziyet etme ya da men etme değil, daha çok
söylemler üreterek iktidar ve kontrolü insanların gündelik yaĢamına taĢıyarak ve yayarak
yaparlar.
Foucault'un bu tespitleri sosyal inĢacı yaklaĢımın Ģekillenmesinde de etkili olmuĢtur.
Sosyal inĢacı yaklaĢım, bedenin bütünüyle biyolojik bir varlık olduğunu reddeder ve bedenin
toplumsal yapı içinde Ģekillendiğini, sınırlarının çizildiğinin ve dahası bedenin yeniden
yaratıldığını iddia etmektedir. Bedene atfedilen özellikler, anlamlar ve bedene çizilmiĢ
sınırların hepsi sosyal ürünlerdir (Nazlı, 2009: 64).
Beden sosyolojisinin geliĢmesinde önemli bir paya sahip olan diğer bir önemli kuramcı
Bourdieu'dur. Sınıflar arası beden algısının nasıl değiĢtiğini ve bir sermaye haline getirilen
bedenin, kültürel sermaye, ekonomik sermaye ve sosyal sermaye arasında nasıl farklı bir
sermayeye dönüĢtürüldüğünü Bourdieu'nun çalıĢmalarında görebiliriz.
Bourdieu, bedeni "habitus" kavramı üzerinden tartıĢarak, değiĢen habituslarla birlikte
beden algısının da değiĢtiğini ortaya koymuĢtur. Habitus, bedende somutlaĢan ayrı ve
ayrıĢtırıcı pratikler doğurur. Türkçede alıĢkanlıklar olarak çevrilen habitus kavramı
Bourdieu'ya göre alıĢkanlık ya da alıĢmıĢlık kavramlarından daha geniĢ ve dinamik anlamlar
içermektedir. Habitus, bireyi eyleme teĢvik eden, onun hareket etmesinde motivasyonunu
sağlayan kurulu sosyal yapılar sistemidir.

Habitus, insanın varoluĢu ya da bedenleĢmiĢ

toplumsallıktır. Habitustan söz etmek bireysel olanın ve hatta Bourdieu‟nun ifadesi ile öznel
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olanın kolektif olduğunu söylemektir (Çelik, 2018: 82-105). Yani habitus düĢünüre göre
toplumsallaĢmıĢ öznelliktir.
ÇağdaĢ sosyolojide bitmemiĢ bir süreç olarak beden Baudrillard'da tüketim ve
göstergeler üzerinden bir okumaya dönüĢmüĢtür (Kara, 2016: 29). Baudrillard, bin yıllık bir
püritanizm çağından sonra fiziksel ve cinsel olarak özgürleĢme biçimi bağlamında bedenin
"yeniden keĢfi" ve kitle iletiĢim araçlarının yaydığı propaganda sayesinde, modada, reklamda,
kitle kültüründeki mutlak varlığı ile bedenin etrafını çevreleyen sağlık, diyet kültürü, tedavi
kültürü, gençlik, zariflik, cinsiyet saplantısı, bedenin değiĢiminde etkili olan araçlar, spor
kültürü ve bedeni kuĢatan arzu söylemi gibi beden üzerine direk etki edecek olguların
hepsinin günümüzde beden için bir kurtuluĢ reçetesine dönüĢtürüldüğünü belirtmiĢtir.
Baudrillard'da göre beden, ahlaki ve ideolojik iĢlevde tam anlamıyla ruhun yerini almıĢtır.
Beden kültü, ruh kültüyle çeliĢki içinden çıkarak ruh kültünün yerini alır ve böylece ruhun
ideolojik iĢlevine de sahip olmuĢtur. (Baudrillard, 2013: 150-159).
Baudrillard, geçmiĢten günümüze bedenin insan zihninde çok defa değiĢime uğradığını
belirterek yüzyıllar boyunca bedenin aĢağılanarak ruhun karĢısında edilgen bir nesne olarak
algılandığına ve insanlara bir bedene sahip olmadıkları yönünde baskı yapıldığına, fakat
günümüze geldiğimizde ise bunun tam tersi, sistemli olarak insanların bedenleri oldukları ve
onu korumaları gerektiği yönünde propaganda yapıldığını ifade etmektedir (Baudrillard,
2013: 150).
ÇağdaĢ dönem sosyologlarının bedene bakıĢ açılarını ve bedeni ele alıĢ biçimlerini
özetlemek gerekirse, Son dönem bilimsel araĢtırmaların etik sorunsalını gündeme getirmesi,
sağlık sektörünün doğal durumunun dıĢına çıkarak insan bedeni üzerine algı üretmesi ve bunu
sağlık amacının dıĢında dıĢ görünüĢü değiĢtirme olarak pazarlaması gibi faktörler
sosyologların ilgisinin beden üzerine yoğunlaĢmasını sağlamıĢtır. Sonuç olarak, bedenin
tüketim kültürü içinde bir meta haline gelmesi post-modern dönemin üretim ve tüketim
iliĢkileri neticesinde gerçekleĢmiĢtir. Üretim kültürünün beraberinde getirdiği tüketim,
üretimin nesnesi olan bedenin de süreç içinde rolünün değiĢimini zorunlu kılmıĢtır. Beden,
ürünün üretiminde etken ve önemli bir görev üstlenmiĢken, üretilen ürünün tüketilmesi
ihtiyacını doğurması, kapitalist yöneticilerin akıllarında üretenin aynı zamanda tüketen olarak
da yer alabileceği fikrini doğurmuĢtur. Beden bu sürecin kilit nesnesine dönüĢerek, tüketimin
önemli aracı haline gelmiĢtir. Bu süre zarfında geliĢen bilim ve teknolojinin yarattığı etki
tüketimin küreselleĢmesini ve buna paralel olarak bedenin de bu süreçte rolünü gözle görülür
oranda arttırmıĢtır.
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SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK KAVRAMI VE OSMANGAZĠ BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ
SOCIAL MUNICIPALITY CONCEPT AND THE CASE OF OSMANGAZI
MUNICIPALITY
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Özet
Buharlı makinenin icadından sonra Ġngiltere‟de ortaya çıkan Sanayi Devrimi
sonucunda seri üretime geçilmesiyle beraber fabrikalar giderek yaygınlık kazanmıĢ ve bu
makineleĢme süreci üretimi kolaylaĢtırmakla beraber bazı olumsuzlukları beraberinde
getirmiĢtir. Kırsal bölgede yaĢayan insanlar makineleĢmeyle beraber iĢ bulamaz hale gelmiĢ
ve fabrikaların yoğun olduğu bölgelere göç ederek kent yaĢamını ortaya çıkarmıĢlardır. Kent
yaĢamının getirdiği ağır Ģartlar ve kötü çalıĢma koĢulları altında ezilmeye baĢlayan iĢçi kent
sakinleri haklarını aramaya baĢlamıĢ ve devletler yaĢanan sosyal sorunlara müdahale etmek
zorunda kalmıĢtır. Bu zorunlu müdahale Sosyal Politika kavramını ortaya çıkarmakla beraber
Sosyal Devletin gelir adaletsizliğini ortadan kaldırabilmek için bir aracı haline dönüĢmüĢtür.
Sosyal devlet ya da refah devleti sanayi devriminin ortaya çıkardığı gelir adaletsizliğini
engellemede yetersiz kalmıĢ bu dengeyi sağlayabilmek adına ilerleyen süreçte yerel
yönetimler ön plana çıkmıĢtır. Yerel yönetimlerin halka daha yakın olması ve iĢlerinin
merkezi hükümete göre daha hafif olması gibi avantajları sayesinde sosyal politikanın
uygulayıcısı pozisyonuna gelmiĢtir. Bir yerel yönetim birimi olan belediyeler Sosyal
Belediyecilik uygulamalarıyla kentte yaĢanan sosyal sorunlara daha hızlı tepki göstererek
Sosyal Politika uygulama konusunda daha etkin konuma gelmiĢtir. Bu makalede Sosyal
Belediyecilik kavramına değinilerek Osmangazi Belediyesinin uygulamaya koyduğu sosyal
belediyecilik uygulamalarıyla örneklendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sanayi devrimi, Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Sosyal Belediyecilik,
Osmangazi Belediyesi

Abstract
As a result of the Industrial Revolution that emerged in the UK after the invention of
the steam machine, the factories became increasingly widespread, and this mechanization
process facilitated the production and brought some problems. People living in the
1

YL Öğrencisi Kocae i Üniversitesi Sosya Bi im er Enstitüsü Siyaset Bi imi ve Kamu Yönetimi ABD.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 169

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

countryside have been unable to find jobs with mechanization and have migrated to regions
where factories are dense, revealing urban life. The workers, who started to be crushed under
the harsh conditions and bad working conditions brought by the city life, started to look for
the rights of the city residents and the states had to intervene in the social problems. While
this compulsory intervention reveals the concept of Social Policy, it has become a tool of the
Social State to eliminate income injustice. In order to achieve this balance, the local
governments came to the forefront in order to achieve this balance that was insufficient to
prevent the income injustice caused by the social revolution or the welfare state industrial
revolution. Thanks to its advantages such as being closer to the public and lighter than the
central government, it has become the practitioner of social policy. Municipalities, which are
a local government unit, have become more effective in implementing Social Policy by
responding to social problems in the city faster with Social Municipality applications. In this
article, by referring to the concept of Social Municipality, it will be exemplified by the social
municipality practices put into practice by Osmangazi Municipality.
Keywords: Industrial Revolution, Social Policy, Social State, Social Municipality,
Osmangazi Municipality

1. GiriĢ

KüreselleĢme kavramının yaygınlaĢması ve giderek değer kazanmasıyla beraber
geliĢmiĢ ülkelerin yanında geliĢmekte olan ülkelerde yerel yönetimlere yönünü çevirmiĢ bu
sayede yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerle arasındaki iliĢki demokrasi yönünden
yerinden yönetime ağırlık veren ülkelere yarar sağlamıĢ ve bölge sakinlerinin merkezi
yönetimle iliĢkisini sağlamlaĢtırarak yerel yönetimler bir refah arttırıcı mekanizmaya
dönüĢmüĢtür (Arslan, 2013:2).
21.yy da yaĢanan bu değiĢim ile beraber teknoloji kullanımının hızla artıĢ göstermesi
ve küreselleĢmenin de etkisiyle geçmiĢ dönemlerde yaĢanan küresel bağlamda milletlerarası
rekabetin yerini kentler kendi aralarında rekabet etmeye baĢlamıĢ bunun sonucu olarak yerel
yönetimler kendi konumunu ön sıralara alarak halkın takdiriyle iĢbaĢına gelerek merkezi
hükümetle görev paylaĢımı yapma noktasına gelmiĢ ; park, temizlik, yol ve su gibi
hizmetlerinin yanı sıra görev alanı geniĢleterek sadece kentin fiziksel sorunlarıyla değil sosyal
ve kültürel alanda da görev üstlenmeye baĢlamıĢtır (Toprak&ġataf,2009:12).
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Sosyal Politikaların uygulayıcısı konumunda ki Sosyal Devlet yada Refah Devleti
sosyal bakımdan ortaya çıkan eĢitsizlikleri yani yaĢadığı koĢullar bakımından toplum içinde
ki dezavantajlı grupları olumsuz koĢullara karĢı her türlü tedbiri alarak sosyal açıdan güçlü
durumda olanlara karĢı bir sosyal denge kurarak gelir dengesizliğini engellemeye çalıĢırken
ayrıca dezavantajlı gruplara sosyal adaletin gerçekleĢebilmesi için çeĢitli yardımlarda
bulunarak onları sosyal yaĢama kazandırmayı sağlamakla görevli olduğu anlaĢılmaktadır
(Aygen,2014:174). Toplumda yaĢayan herkesin insana onuruna yakıĢır bir biçimde hayatını
sürdürebilmesi için sosyal hayatın genelinde refahın arttırılmasında rol oynayan Sosyal
Politika uygulamaya konulan alanın geniĢliğine bağlı olmakla beraber toplumun sadece bir
kesimini değil aslında genelini etkilemektedir. Bu bağlamda bir 20.yy trendi olan neo-liberal
politikalar sonrasında evrim geçiren kamu hizmetlerinde yaĢanan daralmanın bir sonucu
olarak merkezi hükümet tarafından sürdürülen bazı rollerin yerel yönetimlere aktarılmasıyla
beraber sosyal belediyecilik kavramı ortaya çıkmıĢtır (Yönten&ġimĢek,2016:78).

Sosyal devletin gelir adaletsizliğini önlemeye yönelik bir araç olarak kullandığı Sosyal
politika kavramı bir bütün olarak sosyal hayatın iyileĢmesi ve sosyal problemlerin ortadan
kalkması için halkın refahını yükseltmeyi bir hedef olarak benimseyerek her insanın asgari
düzeyde onurlu bir yaĢam sürdürebilmesi için sağlık ve eğitim gibi temel konularda yön
sunarak belirlenen hedeflere ulaĢmayı sağlamaktadır (Yılmaztürk&Güler,2017:7). Toplumun
genel olarak refahını sağlamak ve bu yolla toplumsal hayatı düzenlemeye yarayan sosyal
politika; genel olarak vatandaĢ haklarıyla ilgilenir ve bir ülkede ekonomik ve siyasal
geliĢmeye belirli seviyede ulaĢamayan devletlerde toplumun refahını sağlamaya yönelik
politikalar önerir bu sebeple bir ülkede sosyal belediyeciliğin varlığından söz edebilmek için o
ülkenin siyasal ve ekonomik açıdan belli bir seviyeye ulaĢması ve sosyal politika araçlarını
etkin olarak kullanıyor olması gerekmektedir (Arslan,2013:22). Siyasal açıdan belirli
düzeylere ulaĢabilmiĢ devletlerde sosyal politikaların yerel yönetimler aracılığı ile
sürdürülmesi anlayıĢı 2. Dünya savaĢından sonra hızlı bir ivme yakalayarak merkezi yönetimi
yerel yönetimler arasında görev paylaĢımı yapmaya zorlamıĢtır (Toprak&ġataf,2009:14).
Yerel yönetimler sosyal konularda daha fazla söz sahibi olması sonucunda klasik
görevlerinin yanında sağlık ve eğitim gibi sosyal alanlar da politikalar geliĢtirmeye baĢlamıĢ,
bu sosyal amacı gerçekleĢtirebilmek için Sosyal Belediyecilik kavramı kapsamında iĢsiz ve
kimsesizlere yardımda bulunmuĢ ve sosyo-kültürel alanın faaliyetlerinin devamlı hale
gelebilmesi için gerekli altyapıyı oluĢturmaya yönelik politikalar ortaya koymaya baĢlamıĢtır
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(Es, BaĢkurt&Zengin,2013:32). Yerel yönetimler birimi olarak belediyelerin yoksulluğu
önleme ve gelir adaletsizliğini ortadan kaldırma konusunda ki önemi BirleĢmiĢ Milletler “Bin
Yıl Kalkınma Hedeflerinde Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir: (i) sosyal hizmet sunumunda
belediyelerin önemi merkezi idarelerce algılanmalı ve yerel yönetimlere kentsel yoksulluk
sorunu konusunda verilen sorumluluk arttırılmalı tavsiyesinde bulunulmuĢtur ,(ii) yerel
yönetimlerin yoksullukla mücadele sorumluluğunu arttıracak nitelikte karar verme ve
uygulama konusunda özerklikleri sağlanmalı tavsiyesinde bulunulmuĢtur ve (iii) sosyal
politika oluĢturma ve uygulamada yerel yönetimlerden yararlanılmalıdır, denilmiĢtir
(Hazman,2010:145 akt. Dündar,2011:121).

2. Sosyal Politika
Toplumların sosyal hayatta güvenlik, eğitim, sağlık ve çalıĢma koĢulları gibi temel
insan ihtiyaçlarını karĢılama biçimlerinde ki düzenleme sosyal politika alanıyla ilgili olmakla
beraber dünya da yaĢanan sosyal, ekonomik, göç ve küreselleĢme gibi sorunlar karĢısında ne
gibi çözümler üretilebileceği de geniĢ kapsamda sosyal politikanın konuları arasında yer
almaktadır. Sosyal politika yoluyla toplumda yaĢayan dezavantajlı gruplara sağlanması
gereken hizmetlerin gerekli hizmetlerin sağlanmasını amaçlamaktadır. Sanayi devriminin
sonucunda ortaya çıkan Sosyal Politika kavramı birinci aĢama olarak o dönemde yaĢanan ağır
koĢulların düzeltilmesi ve kentsel yaĢamın yeniden yapılandırılması ile ilgili sınırlı olmuĢtur.
Ġlk olarak Ġngiltere de yaĢanan bu devrim sonucunda fabrikaların artmasıyla iĢçi ve iĢveren
arasında haklar açısından oluĢan uçurumun kapatılması için adımlar atılmıĢsa da daha sonra
merkezi yönetim toplumsal yaĢamda ortaya çıkan diğer sorunların çözümünde de sosyal
politikayı bir araç olarak kullanmaya devam etmiĢtir. Böylece sosyal politika kavramı dar
anlamından sıyrılmıĢ geniĢ kesimleri etkileyen bir olgu olarak karĢımıza çıkmıĢtır.
Sosyal politika sadece iĢçi-iĢveren sorunlarıyla ilgilenmemiĢ sosyal yaĢamda ortaya
çıkan ve sosyal politika alanını ilgilendiren tüm konularla ilgilenmeye baĢlamıĢ çözüm
önerileri üretmekle beraber bu sorunları ortaya çıkaran kaynağı ortadan kaldırmaya
çalıĢmıĢtır. Sosyal politikanın geniĢ anlamda hedeflerini (Akarsu,2014:10) ; “sosyal ve
ekonomik yönden zayıf olan insanların sosyal ve ekonomik durumlarını sürekli olarak
iyileĢtirmek, Muhtaç insanlara, sosyal güvenlik yöntemleri çerçevesinde geniĢ kapsamlı
maddi ve manevi destek hizmetleri sunmak, Sosyal adaletin temini için refah toplumu
oluĢturmak, Sosyal geliĢmeyi makro ve mikro bazda sağlamak, Fırsat eĢitliği çerçevesinde
insan haysiyetine yaraĢır bir hayatın idamesi için tedbirler almak ve tam istihdamı sağlamak,
Toplumun tüm fertlerini, bütün sosyal risklere ve zararlara, karĢı sosyal güvenlik kapsamı
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altına almak, Sosyal ahlak esaslarının toplumda geçerlilik kazanması yönünden sosyal
hizmetler alanında rehberlik ve pedagoji faaliyetlerinde bulunmak ve Ġnsan kaynaklarını,
mikro ve makro seviyede en verimli bir Ģekilde değerlendirmek ve sosyal sermaye
oluĢturmak” olarak sıralayabiliriz.

Sosyal politika genel olarak devletin ortaya koyduğu politikalara bağlıdır ancak sosyal
politikanın geliĢmesi için sadece devletin uygulamaya koyduğu politikalar yeterli değildir ek
olarak insan hakları ve demokrasinin geliĢmesi de sosyal politikayı doğrudan etkilemekte
ayrıca sosyal politika sosyal alanın aktörleri arasında yaĢanan çatıĢmaları engelleyici bir
iĢlevde üstlenmekte ve toplumun tüm kesimlerini korumaya almıĢtır. Sosyal politika ayrıca
demokratik ve siyasal hakların geliĢme trendine girmesiyle paralel biçimde artmasıyla beraber
bu geliĢmelerin itici gücü geçmiĢte yaĢanan iĢçi sınıfı merkezli mücadelelerdir
(Bayraktar,2013:10). Sosyal politika uygulamaları ve sosyal devletin ortaya çıkıĢı arasında
paralellik olmakla beraber sosyal alanda gerçekleĢtirilen politikalar sonucunda refah devletine
geçiĢ gerçekleĢtirilmiĢ ancak sosyal devlet daha çok bireylerin maddi olanakları ile ilgilendiği
için sosyal politika kavramı sosyal devleti de kapsayan geniĢ bir kapsam haline gelmiĢtir
çünkü refah devleti kiĢilerin maddi imkanlarıyla ilgilenirken sosyal politika kavramı toplumu
kapsayan sosyal kalkınmayı ve toplumu sadece maddi yönden değil sosyo-kültürel açıdan da
üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir(Uslu,2011:13-14).
Toplumun geniĢ kesimlerini etkileyen sosyal politikaları uygulamaya koymak sadece
devletin mi yoksa beraberinde yerel yönetimlerinde mi görev alanını kapsamaktadır?
Ġngiltere‟de yaĢanan devrim öncesinde sınırlarını geriye çeken ve gece bekçisi konumuna
düĢen devletlerde sosyal politikaların uygulayıcısı genel olarak gönüllü ve dini kurumlar
tarafından yerine getirilmekte iken devrimden sonra merkezi yönetim giderek sosyal alana
müdahale etmek zorunda kalmıĢtır çünkü insanlar sanayi devriminin getirdiği zor kentsel
yaĢam altında ezilmeye baĢlamıĢ ve merkezi hükümet bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya
mecbur kalmıĢtır (Çelik, 2014:4).

3. Refah Devleti
Sosyal yaĢamda refahın korunması ve geliĢtirilmesinde kilit rol oynayan Refah Devleti
vatandaĢlarına insan onuruna yakıĢır bir yaĢam kalitesi idealine ulaĢabilmek için fırsat eĢitliği
yaratarak refahın toplum içinde eĢit bir biçimde pay edilmesi için uğraĢır. Refah devleti
toplumun bir kesimine ya da tümüne sosyal güvenlik sağlar ve iĢi olmayanlar için zorunlu
TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 173

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

iĢsizlik sigortası gibi uygulamalar aracılığıyla çalıĢmayan kiĢilere hayatlarını sürdürebilmeleri
için refah ödemeleri yapabilmektedir. Refah devleti anlayıĢının temelleri genel olarak
Ġngiltere ve ABD‟de atılımıĢtır. Ġngiltere de ortaya çıkan “Beveridge Raporu”ndan sonra hayır
kurumları ve dini kurumlar tarafından yerine getirilen bazı hizmetleri artık devletin yapması
ile beraber Ġngiltere de refah devleti ortaya çıkmıĢtır. Sosyal dengesizliğin bir sonucu olarak
çatıĢma durumunda bulunan toplumsal gruplar arasında uzlaĢma ve dengeyi sağlayabilmek ve
devam ettirebilmek için Sosyal Politika ve devlet arasında artan etkileĢim sonucunda sosyal
devlet kavramı ortaya çıkmıĢtır. Sosyal devlet anlayıĢında devletin görevi toplumda yaĢanan
çatıĢmayı engellemek ve sosyal barıĢı sürdürebilmek adına göstermiĢ olduğu meĢru tavır
olarak tanımlanırken bu meĢru tavrın sonucunda belirlenen amacı gerçekleĢtirmek için bazı
görev ve sorumluluklar belirmiĢtir (Bayraktar,2013:73).
Refah devletlerini sınıflandıran çalıĢmalar incelendiğinde literatürde ilk sınıflandırma
Wilensky ve Lebeaux‟un “kurumsal” ve “kalıntı” refah devleti yaklaĢımdır; (i) kalıntı
yaklaĢımına göre refah sağlaması gereken kurumların ilk baĢı aile ve piyasa olarak
belirlenmiĢtir bu kurumların sağlayamadığı durumlarda refahı sağlama görevi devlete ait
olacaktır (ii) kurumsal yaklaĢımda ise aynı zamanda devletin refah sağlama fonksiyonu
gereklidir( Toprak,2015:155-156). Refah devleti için diğer bir sınıflandırma ise Therborn
tarafından ortaya konulan dörtlü sınıflandırmadır; bu sınıflandırma “Güçlü Müdahaleci Refah
Devleti”, “YumuĢak Telafi Edici Refah Devleti”, “Tam Ġstihdam Odaklı Küçük Refah
Devleti” ve “Piyasa Odaklı Küçük Refah Devleti”dir (Toprak,2015:155-156).

Tablo.1
Güçlü Müdahaleci Refah Devleti

Ġsveç, Norveç, Avusturya

YumuĢak Telafi Edici Refah Devleti

Belçika, Danimarka, Hollanda

Tam Ġstihdam Odaklı Küçük Refah Devleti

Ġsviçre ve Japonya

Piyasa Odaklı Küçük Refah Devleti

Kanada, ABD, Ġngiltere ve Yeni Zelanda

Refah devleti olarak sayılmak için çeĢitli sosyal politikalar ortaya koymak gerekmekle
beraber tek baĢına yeterli olmamaktadır. Pierson‟a göre bir devletin refah devleti olarak
adlandırılabilmesi için sosyal alandaki harcamaların GSYH oranının en az %3-%5 oranında
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olması gerekmektedir (Pierson,2001:104 akt. Mermer,2016:4-5).

Tablo.2
Ülkeler

Refah devleti Olma Kriterleri
%5
%3

Belçika

1923

1933

Hollanda

1920

1934

Fransa

1921

1931

Ġtalya

1923

1940

Almanya

1900

1915

Ġrlanda

1905

1920

United Kingtom

1905

1920

Danimarka

1908

1918

Norveç

1917

1926

Ġsveç

1905

1921

Finlandiya

1926

1947

Avusturya

1926

1932

Yeni Zellanda

1911

1920

Kanada

1921

1931

ABD

1920

1931

Ġsviçre

1900

1920

Kaynak: (Pierson, 2001: 107 akt. Mermer,2016:5)

4. Sosyal Belediyeclik
Sosyal belediyecilik yerel yönetimlere sosyal alanda düzenleme yapabilme imkânı
tanıyan bu alanda kamu harcamalarını yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık ve eğitim
gibi temel konulara yönlendirebilen sosyal bütünleĢmeyi tesis etme yönünde sosyo-kültürel
alanda faaliyetlerin gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli altyapı yatırımlarını sağlayan toplumsal
kesimlerde oluĢan çatıĢmayı engellemeye yönelik uzlaĢtırma faaliyeti yürüten bir model
olarak karĢımıza çıkmaktadır (Akdoğan,2002:15 akt. Toprak&ġataf,2009:15). Kamu yönetimi
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kapsamında gerçekleĢen hızlı dönüĢümler devletlerin kendilerini yeniden yapılanma sürecine
sokmalarına neden olmakla beraber kamu yönetimini hantallıktan kurtararak en etkin ve
verimli hale dönüĢtürebilmek için çeĢitli alanlarda yapılan yeni düzenlemeler sayesinde
dünyayı kaplayan yerelleĢme ve küreselleĢme olgularıyla birlikte yerel yönetimler sorumluluk
alanını geniĢleterek sosyal alanın içine daha çok girme imkânı yakalamıĢtır.
Sosyal belediyecilik kapsamında yerel yönetimlerde gerçekleĢtirilmesi gereken
hizmetleri genel olarak (Akdoğan,2006:45 akt. Aygen,2014:182):


“Oturacak yeri olmayan, sokakta yaĢamak zorunda kalan çocuklara ve yoksun
kadınlara yardım etmek



YaĢlıların ihtiyaçlarını karĢılamak



Sağlık konusunda çeĢitli merkezleri hizmete sokmak



Sosyo-kültürel tesisler inĢa etmek



Durumu olmayanlar için aĢ evleri ve imarethaneler yapmak



Vakit geçirilebilecek park ve piknik alanlarını yaygınlaĢtırmak



Mesleki kurslar açmak



Kendi iĢini kurmak isteyen genç ve kadınlara rehberlik etmek



Dezavantajlı grupların topluma entegrasyonunu sağlamak



Isınma imkânı olmayan ailelerin ısınma problemini çözmek



Tiyatro ,sinema ve kütüphane gibi kültürel alanları yaygınlaĢtırmak” olarak
sıralayabiliriz.

Sosyal belediyeciliğin “SosyalleĢtirme, Sosyal Kontrol ve Rehabilitasyon” iĢlevi
toplumda ki bireylerin yerel yönetimler aracılığı ile toplumsal düzenin sürekli olmasını
sağlayarak toplumdan kopuk yaĢayan bireylere sosyal eğitim fonksiyonu sağlarken, “Mobilize
etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme” iĢlevi toplumun çeĢitli kesimlerine
danıĢmanlık hizmeti vermek suretiyle onların yönlendirilmesini sağlayarak sorunlarını çözme
konusunda yardımcı olur, “Yardım Etme, Gözetme” iĢlevi müĢkül duruma düĢen fakir
vatandaĢların çeĢitli yardımlarla ihtiyacını gidererek korur ve kollar ve son olarak “Yatırım”
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iĢlevi ise hane halkının çeĢitli ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak belediyelerin
çeĢitli yatırımlar yapmasıdır (Akdoğan,1999:35 akt. Toprak&ġataf,2009:16).

5. Osmangazi Belediyesinde Sosyal Belediyecilik Örnekleri
Bursa‟nın en büyük ilçelerinden olan Osmangazi ismini Osmanlı Devleti‟nin kurucusu
Osman Bey‟den almıĢtır. Marmara bölgesinde yer alan Osmangazi 862 bin nüfusa sahip 136
adet mahallesi 8.802 sokağı bulunan ilçe Bursa‟da sosyal hayatın ve ekonominin can
damarıdır. Osmangazi belediyesi tarafından yürütülen çeĢitli sosyal belediyecilik hizmetleri
Ģunlardır (www. osmangazi.bel.tr, EriĢim tarihi:01.02.2021):


Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM): “YaĢlıların ve engellilerin
hayat konforlarını arttırabilmek adına inĢaatı süren BAREM merkezinin kendi
alanında Türkiye‟de ilk olduğu belirtilmiĢtir. Merkezin temeli DemirtaĢ mahallesinde
14 bin metrekare büyüklüğünde ki arazide atılmıĢtır. Merkez 200 yatak kapasitesine
sahip Alzheimer hastaları ve zihinsel engelliler için günlük bakım hizmeti vermektedir.
Ġçerisinde müzik ve tiyatro gibi aktivitelerin yapılabileceği salonlarla el becerilerini
geliĢtirmek için çeĢitli kurslar verilecektir. BAREM ‟in merkezinde iĢ atölyeleri, spor,
yemek, müzik salonu, 12 adet üçer kiĢilik dinlenme odası, sürekli kalan konuklar için
112 oda yer alacağı belirtilmiĢtir. Merkez 200 yaĢlı, 150 engelli, 150 Alzheimer
hastası olmak üzere toplam 500 kiĢiye hizmet edecektir. Kaliteli YaĢam Merkezi
sayesinde toplumda ki dezavantajlı gruplara sahip çıkılacak ve sosyalleĢmeleri
sağlanacağı belirtilmiĢtir”.



AĠLE REHBERLĠK MERKEZĠ: “Toplumun Temel TaĢına Yatırım Yapıyoruz”
sloganı ile projeyi baĢlatan Osmangazi belediyesi bireysel psikolojik destek, aile
danıĢmanlığı ve çift danıĢmanlığı vermek için Zekai GümüĢdiĢ Aile Rehberlik
Merkezini kurmuĢtur. Merkez randevulu sistemle çalıĢmakta olup Ģu ana kadar 2343
kiĢiye ücretsiz hizmet sunmuĢtur”.



Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi: “Osmangazi belediyesi tarafından
tarihi ve manevi mirasımıza sahip çıkma amacıyla Ulu Camii‟nin yapımı sırasında
çalıĢanlara ekmek piĢiren evliya Somuncu Baba‟nın fırınını yeniden aslına uygun
olarak inĢa etmiĢtir”.



Belediyem Benimle Projesi: “Osmangazi Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç
sahiplerinin yüzünü güldürebilmek için yardım talep eden sakinlere erzak, ev eĢyası,
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giyecek ve yakacak yardımında bulunulmuĢtur. 2015 Temmuz ayında yürürlüğe giren
proje de bugüne kadar 136 mahalleye gidilerek 16 bin ihtiyaç sahibi haneye yardım
eli uzatılmıĢtır”.



OKĠM

(Osmangazi

Kariyer

Ġstihdam

Merkezi)

Projesi:

“Osmangazi

Belediyesi‟nin, istihdama katkı sağlamak amacıyla, vatandaĢların iĢ ve eleman
ihtiyacını karĢılamaya yönelik geliĢtirdiği „Osmangazi Belediyesi Kariyer Ġstihdam
Merkezi‟ projesi, iĢ arayanlara iĢ, eleman arayanlara da eleman bulma imkân
sağlamaktadır. Osmangazi Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü bünyesinde hayata
geçirilen „Osmangazi Belediyesi Kariyer Ġstihdam Merkezi‟ projesi, ilçede yaĢayan
vatandaĢların iĢ ve eleman taleplerini internet üzerinden karĢılamak amacıyla
geliĢtirilmiĢ bir projedir. Belediye sınırları içerisinde yaĢayan vatandaĢların iĢ ve
eleman baĢvurularını internet üzerinden yaparak, yine belediye bünyesinde faaliyet
gösteren ĠĢ-Kur masasına direkt baĢvurmalarına olanak sağlayan bilgisayar yazılım
programı sayesinde, iĢsiz olup iĢ arayan vatandaĢlar iĢe, eleman ihtiyacı olan iĢyeri
sahipleri de sistem üzerinden istedikleri elemana kavuĢmaktadır”.

6. Sonuç
Kentsel yaĢam alanı, insanların liberal politikaların neden olduğu sosyal yaĢam
dengesizliğini ve gelir eĢitsizliğini en çok yaĢadığı ve hissettiği yer olduğu açıktır. Bu
sorunların ortaya çıkardığı sosyal dengesizlik ve çatıĢma durumu esas olarak merkezi
hükümet tarafından azaltılmaya çalıĢılsa da yeterli olmadığı gerekli literatür incelendiğinde
görülmektedir. YerelleĢmenin ve küreselleĢmenin olumlu etkisi altında, merkezi hükümetler
yerine getirmek zorunda hissettiği bazı sorumluluklarını yerel yönetimlere devretme yolunu
seçerek küçülmeye baĢlamıĢtır. Yerel yönetimler sisteminin en önemli birimi olan belediyeler
yolu ile sosyal politikalar merkezi hükümetin bir aracı olmaktan çıkıp yerel yönetimlerde bu
sorumlulukların devam edilmesi için Sosyal belediyecilik kavramı ortaya çıkmıĢtır. Sosyal
belediyecilik son senelerde sosyal huzur ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için
yerel yönetimlerin en kilit unsuru haline gelmeye baĢlamıĢtır. Sosyal belediyecilik, liberal
piyasa koĢullarında dezavantajlı grupların etkilenmesini minimuma indirmeye çalıĢır ve
çeĢitli ekonomik ve sosyal destekler sunma yoluyla insan onuruna yakıĢır bir yaĢamı
toplumun geneline yayar. KüreselleĢme ve liberalizmin etkisini arttırmasıyla devletler
sınırlarını minimize etmeye baĢlamıĢ bu durum bireylere tanınan sosyal haklar anlayıĢının
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terk edilmesine neden olmuĢ ve bu sosyal görevlerin günden güne yerel yönetimlere ve
gönüllü kuruluĢlara devredildiği görülmüĢtür.
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KÜLTÜR VE LĠDERLĠK ETKĠLEġĠMĠNĠN ULUSAL KÜLTÜR BOYUTLARI
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ÖZET
Ġnsanlar birlikte yaĢadıkları için belirli kurallar oluĢturmuĢlardır. Zaman içeresinde bu
kurallar belli baĢlı normlara dönüĢmüĢtür. Bu durum nesillere aktarıldıkça bir gelenek halini
almıĢtır. Sonrasında kültür denen durum ortaya çıkmaktadır. Böylece toplum kültürü kurum
kültürü veya kültür çeĢitliliği ya da kültür farklılaĢması denilen Ģeyler ortaya çıkmaktadır. Bu
bakımdan kültür toplumun aynasıdır genellemesi yapılabilir. Günümüzde ise toplumun
geliĢimi ve de ayrıĢımı insanoğlunun karmaĢık yapısı ve sınır tanımayan ihtiyaçları
doğrultusunda kültürler ortaya çıkmıĢtır. ĠĢte bu noktada kültürlerin incelenmesi ve bu sürecin
değerlendirilmesi için sosyal bilimciler çeĢitli tanımlamalar yapmıĢlar, bu olgu üzerinde etkili
olan süreçleri değerlendirmiĢlerdir. Bugün toplumlar için ulusal kültürleri ile karakteristik
tanımlamalar yapılabilmektedir. GeçmiĢlerini ve bu kapsamdaki özelliklerinden yola çıkarak
gelecekten beklentilerini ortaya koyan birçok çalıĢma vardır. Bu bakımdan Hofstede ulusal
kültür boyutları bize ilham kaynağı oluĢturmaktadır. Elbette kültürler toplumların etkilendiği
ancak toplumların oluĢturduğu olgulardır. Bu bakımdan toplum kültürü liderleri etkiler ve
aynı zamanda liderlerde kültürel perspektife kendilerini kabul ettirirler bu bakımdan çift
yönlü bir etkileĢim söz konusudur. Yani kültürler liderlerin var olmasını veya yok olmasını
sağlarken aynı zamanda liderlerin kendilerini ispatlayacakları bir iklimi oluĢtururlar. Bu
çalıĢmamız da kültür olgusu açıklanacak bu kavrama yönelik tanımlar ve görüĢlere
değinilecek. Daha sonra örgütsel kültür ve liderlik etkileĢimi bağlamında ulusal kültür
boyutları Hofstede teorisi incelenecektir. Son bölümde ise elde edilen bulgular saptanım genel
geçer sonuçlar ortaya konulacak görüĢ ve öneriler sunulacaktır
Anahtar Kelimeler: Hofstede ulusal kültür, ulusal kültür boyutları, örgütsel kültür, liderlik, liderlik
süreci, liderlik ve örgütler, liderlik ve ulusal kültür
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GĠRĠġ
Kültür insanların birlikte yaĢamaları sonucunda ortaya
geçmiĢten bu güne

nesiller arasında

çıkan

bir olgudur. Ġnsanalar

bir iletiĢim kanalı olarak kullanılmıĢtır. Bu bakıdan

kültür toplumların özelliklerini yansıtır. Örnek olarak sahil toplumlarıyla kara toplumlarının
yeme içme yaĢama farklılıkları vardır. Bunlar milletler bakımından farklılık gösterseler de
doğal yaĢam Ģartları bakıdan kültürel benzerlikler barındırmaktadır. Bu bakımdan kültür bir
toplumu tanımak için önemli bir kriterdir.
Artık toplumlar arası sınırlar geliĢen teknoloji ile ortadan kalkmıĢ olmasına rağmen halen
daha geçmiĢ kültürel özelliklerini bugün en son nesillerde bile gözlemlemek mümkünüdür.
Bu bakımdan ulusal kültür boyutu ve bunun alt boyutları çalıĢmamıza konu olmuĢtur. Çünkü
ulusal kültürler geçmiĢte baĢlayan milletleĢme akımının ayraçları olmuĢ ve bu bağlamda
toplumlar kendi kimliklerini oluĢturarak gruplaĢmıĢlardır. Bu gerek milli gerek dini açıdan
olsun kültürel bir değer vasfı kazanmıĢtır. Buda

ulusal kültürün önemini ön plana

çıkarmaktadır.
Liderler

toplumların

önde gelen kiĢileri olarak

çıkmaktadır. Bu bakıdan liderler

geçmiĢten bu güne

toplumun aynası

hep karĢımıza

yada kültürün yansıması olarak

değerlendirilir. Bir lider bulunduğu toplumda kabul görüyorsa o toplumun kodlarını iyi
okumalı değerlerini iyi bilmeli ki

ardına

alacağı insanlar güven

vermeli ve

onları

hedeflediği kıyıya çıkartabilmelidir. Bu bakımdan liderlik süreci ulusal kültürel boyutlar ile
değerlendirilmesi lideri baĢarılı kılabilir.
Bu çalıĢmamız iki ana bölüm ve sonuç kısmından oluĢacaktır. Birinci bölümde kültür
olgusu açıklanacak bu kavrama yönelik tanımlar ve görüĢlere değinilecek. Ġkinci bölümde
örgütsel kültür ve liderlik etkileĢimi bağlamında ulusal kültür boyutları Hofstede teorisi
incelenecektir. Üçüncü ve son bölümde ise elde edilen bulgular saptanım genel geçer
sonuçlar ortaya konulacak görüĢ ve öneriler sunulacaktır.
Kültür Kavramı
Toplumların aktarım mekanizması olarak adlandıracağımız kültür insanların dünya üzerindeki
yaĢam serüvenlerinin arĢivi niteliğindeki yazılı olmayan belgesi olarak nitelenebilir. Çünkü
kültür doğuĢtan gelen değil geçmiĢten gelen değerler bütünü olarak görülmektedir.
Ġnsanların dünya üzerinde dogmatik değil sonradan elde ettikleri yaĢadıkları topluma göre
belirledikleri kurallar vardır. Bu kurallar bütünü bir yaĢam sistemi yada bir değerler bütünü
oluĢturur, iĢte buna kültür adı verilir. (ġahin, 2010, s. 22; Köse ve diğerleri, 2001, s. 220).
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Bu bağlamda kültür yaĢayan bir canlı olarak değerlendirilebilir, çünkü farklılaĢır her toplum
için farklı özellikler yansıtır hatta yapılan çalıĢmalarda toplumların aynası görevini gördüğü
buna göre toplumları anlamada yardımcı bir etmen olduğu gözlemlenebilir.
Örgüt Kültürü Kavramı
Ġnsanlar belirli amaçlar için bir araya gelerek birlikte hareket ederler bu birliktelik zamanla
içinde bulundukları çevre yaĢam vs gibi yapılardan dolayı kurallar doğurur. Bu kurallar
zamanla bir katı hal alır buna da örgüt kültürü denilebilir. Örgüt kültürü mevcut örgüt
içindeki davranıĢların tümü olarak değerlendirilebilir ve de bu durum bir sonraki nesle
aktarımı yapılırsa tam bir kültürel özellik barındırır. Ancak kültür tüm

toplum tarafından

benimsenir ve değiĢimi ön görülemez bir hale gelir(Ülbeği, 2017).
Liderlik Kavramı
Liderlik bir grup insanı belirlenmiĢ bir amaç etrafında bir araya getirerek insanlara gelecek
veren yapının kendisidir. Bu yapı insanlara ve insanlığa yol gösterir (Zel, 2001).
Buradan hareketle iletiĢimin önemli bir faktör olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü ikna edebilme
bunu yapabilmek için etkili bir iletiĢim kullanmak zorunluluk haline gelmektedir. Ayrıca
güçlü bir hitabet yada düĢüncelerini aktarmakta ki ustalık iletiĢimi de etkileyerek verimini
artırabilir.
Yukarıdaki tanımlamalardan ve açıklamalardan anlaĢılacağı üzere lider ve yönetici arasındaki
farklar belirginleĢmektedir. Alan yazınında bunun arasındaki farklar ve özellikler bir çok
kaynaktan taranabilmektedir. Bu bakımdan yönetici görevini yerine getiren ama lider ise
yönetirken kendisinden bir Ģeyler koyan ve karĢı taraftan duygusal bağ ile kendisine
bağlayan yada örgütün hedeflerine bağlayan bir model olarak ele alınabilir.
Hofstede Kültür YaklaĢımı
Hofstede

bir çok ülkede ki bunun ellinin üzerinde olduğunu belirtiyor

anketler

düzenlemiĢtir. Bunun haricinde çok uluslu Ģirketlerde bunu yapmıĢtır. Bu bakıdan bir veri
tabanı oluĢturmuĢtur. Bunu dört yıl ara ile tekrarlamıĢ anlamlı bir sonuç bulamamıĢ ancak
bunun ulusal

bir

boyutlandırmasını

boyutu

olabileceğini düĢünüm

yaparak çalıĢmalarına

çalıĢmanın zayıf noktasının
değerlendirse de ortaya

ulusal yani kültürün

böyle devam

milli bir

etmiĢtir. Ancak Hofstede

birey ile toplum arasındaki bağın ince olması olarak

bugün halen daha güncelliğini koruyan ulusal kültür boyutları

ortaya çıkmaktadır(Hofstede, 2011).
Hofstede yaptığı bu anketlerin analizleri sonucunda

her toplumda gözlemlenebilen

problemleri ortaya koyarak kültürün bireysellik kolektivizm, güç mesafesi , erillik-diĢilik
,belirsizlikten kaçınma
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2010 yılında bunlara ek olarak hoĢgörü-kısıtlılık boyutunu

eklemiĢtir (Hofstede, 2011).
Hofstede bu boyutların toplumlar tarafından ortak özellikler olarak benimsendiğini ve
toplumdan topluma da değiĢim gösterdiğini bunun kültürel bir aktarım sonucunda olduğunu
belirtirken bu durumun kalıcı olduğunu ileri sürmektedir(Gürsoy ve Umbreit, 2004).
Hofstede’in Kültür Boyutları
Kolektivizm ve Bireysellik :Toplumda bireysellik olgusu bireyin ön plana çıktığı daha rahat
bir sosyal çevre tercihlerinin bu yönde geliĢtiği bir kültür boyutudur. Kolektivist yani toplum
salcı yapı ise bunu zıttı olarak değerlendirilir. Daha sıkı ve geniĢ bağlar ile örülü sosyal çevre
olarak değerlendirilebilir. Bu boyutta kiĢiler arası bağın zayıf yada güçlü olması irdelenir
(Hofstede, 1984).
Güç Mesafesi : Ġnsanlar arası eĢitsizliklerin toplum yapısı içindeki etkileri ve bunların kiĢiler
arasındaki tutum ve davranıĢlara nasıl yandığını açıklamaya çalıĢır. Yani astlar ile üstler
arasındaki iliĢki seviyesinin kurallara mı yoksa güce dayalı bir sistemi bağlı olduğu ölçülür
(Hofstede, 1983).

Erillik ve Dişilik: Hofstede, giriĢimcilik, rekabet etme için erillik olarak tanımlarken aile
yaĢamı ve toplumsal yumuĢaklık hoĢgörü ve aile hayatını ön plana çıkaran durumlara da
diĢllik anlamı yüklenmiĢtir. (Hofstede, 1983).
Belirsizlikten Kaçınma Derecesi : insanların ileriyi görme ona karĢı tavır alma yada plan
yapma

durumuna

karĢı

geleceğe

yönelik

beklentilerini

belirme

boyutu

olarak

değerlendirilebilir. Kimi uluslar belirsizlik ile yaĢamı sorun etmez iken kimileri de bir kaos
oluĢumunda gelecek kaygısı duyup farklı tepkiler göstermektedir bu bağlamda

bu boyut

toplumda beklenmedik durumlara karĢı refleksleri ölçmede bir referans oluĢturmaktadır.
(Hofstede ve McCrae, 2004).
Kısa Dönem ve Uzun Dönem Oryantasyonu: bu boyut Çinli akademisyenler tarafından
Konfüçyüsçü lük akımı geçmiĢi olan ülkelerdeki öğrencilere uygulanmıĢ Michael Harris
Bond tarafından çalıĢma yoğunluğu baz alınarak yapılan bir uygulama olarak tanımlanabilir.
Bu durumu daha sonra Hosftede kendi çalıĢmasına eklemiĢtir. Genellikle iĢe alıĢma adapte
olma süreçlerinde referans oluĢturur.(Hofstede, 2011).
Hoşgörü ve Kısıtlılık : Minkov'un yapmıĢ olduğu bu çalıĢma son dönemde eklenmiĢtir
burada kiĢinin mutluluğunu buna bağlı boĢ zamanlarını değerlendirme biçimlerini ve dahi bu
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zamanlarını nasıl geçirdikleri olgusu üzerinden bir çıkarımdan bulunmaktadır. Bu boyuta
literatürde “mutluluk araĢtırması” da denilmektedir.(Hofstede, 2011).
Ulusal Kültür Boyutları ve Liderlik ĠliĢkisi
Liderler toplumun yöneticisi lideri olmadan önce o toplumun bir bireyidir. Bu bağlamda
toplumun kültürel değerlerini yargılarını iyi bilmeli ve buna göre hareket etmelidir. Kültür
bireyler üzerinde

etkilidir dolayısıyla lider bu etkiye sahip olmak istiyorsa kültürü iyi

algılamalı ve özümsemelidir. Çünkü bireylerin üzerinde toplum kültürünün etkisi oldukça
fazladır. (Hofstede, 1985).
Bu bağlamda kültür toplum içinden çıkacak olan liderlerin davranıĢlarını da etkileyeceği
gibi

toplumların

kültürel yaĢam ve değerlerine göre lider çıkarmamalarından da söz

edilebilir. Hofstede kültür boyutlarına göre bir değerlendirme yapacak olursak bireysel olan
toplumlardan ziyade toplumsal yani kolektivist yüzdesi yüksek olan toplumlarda lidere
bağlılık daha yüksek çıkabilir. Buda o toplumda liderlerin çıkmasını tetikletebilir. Çünkü
toplu hareket etmeye alıĢmıĢ bunu gelenek haline getirmiĢ kültürlerde lider vazgeçilmez bir
öğe olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Ancak bireysellik oranı yüksek olan kültür boyutuna sahip ulusların, yaĢam tarzları ve buna
bağlı özgürlük anlayıĢları ülkelerine kedini adanmıĢlık seviyeleri yada

örgüte bağlı

bulundukları kültüre olan saygıları düĢük olmak ile birlikte demokrasi ve hoĢgörü boyutu
daha yüksek çıkmaktadır. Bu durum liderleri önemsiz kılmakta yada liderlerin etrafında
toplanılmamakta sadece

bir yönetici olarak

yüklenmemektedir. Bu durum

görülmekte ona farklı bir anlam

söz konusunu kültürün içerisinden liderlerin çıkmasına ve

bu liderlerinde etrafında insanlar ile bir Ģeyler baĢarmasını pek mümkün kılmaz. Bu bir
aidiyet ve yaĢam kültürüdür. Dolayısıyla içerisinde yaĢayan insanların var olmak için kurlarla
bağlı olmaları yada itiraz ettikleri kurallar bütünü yoktur. Onlara göre kendilerine ait olan
kurallar ve kültür öğeleri en doğru ve en iyisidir. Bu açıdan liderlerin bir önemi yoktur. Bu
kültürlerde genelde devlet veya zenginlik gücü kullanılarak zorbalık yapılabilir. Yönetimin
yani kültürün denetleyici mekanizmanın koyduğu kurallar harfiyen uygulanır. O kuralların
uygulanması için her Ģey normal görülebilir.
Sonuç ve Öneriler
Liderler yaĢadıkları toplumun kültürel özelliklerini taĢımak ile birlikte onların en çok
etkileyen ve etkilenen bir durumu söz konuĢurdur. Bu bakımdan çift yönlü bir etkileĢim
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vardır. Ulusal kültür boyutları bakımından liderlik içerisinde bulunan toplumun kültürel
karakteristik özelliklerini taĢımaktadır.
Ulusal kültür bakımından örgütler

farklı boyutlarda kendilerini tanımlayabilirler. Bu

bakıdan örgütlerin yada toplumların ihtiyaç duyduğu lider tiplemeleri veya lider çeĢitlilikleri
farklılık göstereceği gibi bu özellikler bağlamından liderler topluma hitap edebilir.
Toplumlar her lideri kabul etmezler liderler benimsenmek için bir süreç geçirir bu sürece
Hofstede in kültür boyutları bakımından yaklaĢılır ve planlaması yapılırsa

baĢarı elde

edilebilir.
Liderler toplumun aynasıdır. Bu bakımdan liderlik vasıfları taĢıyan insanların bulundukları
toplum iyi analiz edip kendilerini kabul ettirmek için uğraĢması boĢuna bir çaba değildir.
Toplum kodlarını bilen liderler daha kalıcı ve kitlesel hareket yapmayı becerebilirler.
Sonuç olarak Hofstede‟nin uluslar kültür boyutları ve

liderlik arasında toplumsal bir

hareket kabiliyeti ve kabullenme öngörüsü bağlamında

anlamlı bir iliĢki olduğu

gözlemlenmektedir.
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ÖZET
Güvenlik geçmiĢten bu güne her zaman temel bir ihtiyaç olarak görülmüĢtür. Ġnsanlar
fizyolojik ihtiyaçlarını gerçekleĢtirdikten sonra güvende olmaya ve kendilerini ve sorumlu
oldukları insanların zarar görmesini engellemek için güvenlik tedbiri almıĢlardır. Bu durum
insan hayatı geliĢtikçe karmaĢıklaĢmıĢ ama bir Ģekilde bir oluĢmuĢtur. Kültür bir aktarım
mekanizmasıdır. Yani bir nesilden baĢka nesillere yaĢanılan ve görülen olayların ve yaĢam
tarzlarının aktarılması olarak genel bir tanım yapabiliriz. Bu tanımlar kapsamında bir
durumun alıĢkanlıktan çıkıp gelenek halini alması kimi araĢtırmacılara göre 3 kuĢak aktarım
yapılarak gerçekleĢebilir olarak görmüĢlerdir. Dolayısıyla yapılan düzenleyici veya önleyici
bir güvenlik tedbiri tekrarlanarak bir kültür halini alabilir. Günümüzde hasta güvenliği
kavramı güncel bir kavram olmak ile birlikte sağlık sektöründe önem verilen ve hizmet
kalitesini ölçen kavram olarak görülmektedir. Hastalar tedavi olurken güvende hissetmeleri ve
bir nevi hayatlarını sağlık çalıĢanlarına emanet etmeleri onlarda bir kaygı yâda risk
barındırmaktadır. Bunun giderilmesi için tedavi hatası ya da tıbbi hata olarak
bahsedebileceğimiz hastalara zarar verecek durumların ortadan kaldırılması hasta güvenliği
olarak görülebilir. Hasta güvenliği sağlanır ve kalıcı hale gelirse gerekli takipler ve analizler
soncunda güvenlik sağlanırsa bir kurum kültürü oluĢacaktır iĢte bunu hasta güvenliği kültürü
diyebiliriz. Bu çalıĢmamızda hasta güvenliği kavramı ve buna bağlı hasta güvenliği kültürü
nasıl oluĢur. Hangi ana baĢlıklar halinde ilerler ve önemsenmesi gereken güvenlik durumları
hakkında tanımlamalar yapılacaktır. Ayrıca hasta güvenliği kültürü olgusunu tartıĢılarak elde
edilen bilgiler ıĢında sonuçlar ve öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler hasta güvenliği, hastane güvenliği, sağlık yönetimi, sağlık kurumları.
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GĠRĠġ
Ġnsanoğlu var olduğu andan bu yana fizyolojik ihtiyaçlarını gidermiĢtir. Bunlardan sonrada
güvende olma duygusu hep baskın olmuĢtur. Yani insan güvenlik olgusunu yaĢamsal bir
durum olarak tanımlamıĢ ve bunu öncelik haline getirmiĢtir.
Ġnsanların geçmiĢten bu güne aktardıkları mirasın bir adı da kültürdür. Kültür tıpkı bir canlı
gibi doğar büyür yaĢar ama yok olması zaman alır ancak yerine baĢka bir Ģey koyulunca yok
olmaya unutulmaya baĢlar. Bir olayın kültür olabilmesi için üç nesil aktarılması gerektiği
literatürde yer almaktadır. Bu nedenle kültür insanlar arasında ve dahi kuĢaklar arasında bir
iletiĢim ve aktarım mekanizmasıdır.
Günümüzde hasta güvenliği kavramı güncel bir kavram olmak ile birlikte sağlık sektöründe
önem verilen ve hizmet kalitesini ölçen kavram olarak görülmektedir. Hastalar tedavi olurken
güvende hissetmeleri ve bir nevi hayatlarını sağlık çalıĢanlarına emanet etmeleri onlarda bir
kaygı yada risk barındırmaktadır. Bunun giderilmesi için tedavi hatası yada tıbbi hata olarak
bahsedebileceğimiz hastalara zarar verecek durumların ortadan kaldırılması hasta güvenliği
olarak görülebilir. Hasta güvenliği sağlanır ve kalıcı hale gelirse gerekli takipler ve analizler
soncunda güvenlik sağlanırsa bir kurum kültürü oluĢacaktır iĢte bunu hasta güvenliği kültürü
diyebiliriz.
Bu çalıĢmamızda hasta güvenliği kavramı ve buna bağlı hasta güvenliği kültürü nasıl
oluĢur. Hasta güvenliği kültürü sürecinin boyutları kültür ve güvenlik arasındaki iliĢkiye
denilerek elde edilen bilgiler ıĢında sonuçlar ve öneriler sunulacaktır.
Hasta Güvenliği Kavramı
Sağlık alanının karmaĢıklık düzeyi, süreklilik kazanan teknolojik geliĢmelere bağlı olarak
artmaktadır. Bu karmaĢıklık hali, hasta güvenliği terimi

son zamanların araĢtırma

konularındandır. Hasta güvenliği, geliĢmiĢlik seviyesine bakılmaksızın tüm ülkeleri alakadar
eden global bir sorun halini almıĢtır. Hasta güvenliği sorunsalı , özellikle az geliĢmiĢ
ülkelerde, güvenli ve özenli

olmayan tıbbi bakım sebebiyle

yaralanmasına veya ölümüne sebep

olmaktadır. Hastane kaynaklı

çok sayıda

hastanın

enfeksiyonlar, hatalı

teĢhisler tedavi uygulamada oluĢan aksaklıklar, tıbbi cihazların yanlıĢ ve eksik kullanımı, ilaç
kullandırma hatası, laboratuvar hataları, yaralanmalar, anesteziden kaynaklanan olumsuz
olaylar engellenebilir hatalar olarak tanımlanabilir(WHO 2009).
Sağlık hizmeti veren kuruluĢlarda hasta güvenliği, “tıbbi bakım ve tıbbi hatalardan kaynaklı
hasta ve hasta yakınlarını etkileyecek hallerin oluĢması ya da yapılan sağlık hizmetlerinden
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kaynaklı kiĢiler için oluĢacak zararları engellemek için sağlık kuruluĢlarında alınan önlemler
olarak ” olarak ifade edilmektedir (Çiçek, 2012).
Sağlık hizmetlerinin yaygınlaĢması ve hizmet alan kitlenin her bu alanda daha da farkında
lığının artması, sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği kavramına önem kazandırmıĢtır. Sağlık
kurumlarının vermiĢ olduğu hizmetin her sefasında hasta güvenliğinin sağlanması ve bu
sebeple tıbbi hataların engellenmesi, Sağlık kurumlarının öncelikleri arasında yer almaktadır.
Sağlık hizmetlerinin amacı; insanların sağlıklı olmalarını sağlamak, sağlığı korumak,
hastalıklara karĢı önlem alarak toplumun sağlık standartlarını yükseltmektir. (Yıldız vd.2012).
Hasta Güvenliğinin Boyutları
Hasta güvenliği altı boyutta incelenmektedir. Bunlar; personel ,organizasyon yapısı,liderlik
kavramları,eğitim ,iletiĢim ve hasta güvenliği kültürü den oluĢmaktadır. Bu kavramlar sağlık
kurumlarının daha etkin ve verimli hale gelmesini hedeflemektedir. (Derin ve Demirel, 2011).
Personel: sağlık hizmeti veren kurumlarda çalıĢma Ģartları oldukça zordur. Bu bağlamda
karmaĢık yapının içerisinde hizmet verirken insan hayatının önemi ve hassasiyeti gözetilerek
sağlık personelinin nitelikli ve teknik bilgiye sahip olması gerekir. BaĢarıya ulaĢmak için
teknolojiye ayak uydurarak , iĢini benimseyerek ve sistemle kaynaĢıp , uzman personel ile
alanında hizmet vermek esas alınmaktadır.(Pedreira ve Marin, 2004).
Organizasyon Yapısı: Hasta güvenliğindeki baĢarısızlıkların nedeni sağlık çalıĢanlarından
kaynaklanan sorunlar dıĢında sistemden kaynaklanan hatalar olarak değerlendirilebilir.
Sistemi ve buna bağlı düzeni iyileĢtirerek teknoloji ile desteklemek ve buna bağlı bir örgüt
Ģeması oluĢturmak sistemden kaynaklanan sorunların tespiti ve buna bağlı hataların
giderilmesi için önemli bir öncül oluĢturmaktadır.(Anderson vd., 2006). Sağlık hizmetlerinin
verilmesinde

farklı bilim dallarının bir araya getirilerek ortaya konulması

söz konusu

olduğu için burada ki organizasyon yapısına ehemmiyet verilmelidir.(Murray vd., 2000).
Eğitim: Sağlık kurumlarında hizmet içi eğitim uygulamaları hasta güvenliği için önemlidir.
Çünkü sağlık personelinin almıĢ olduğu eğitim teknik bilgi ve beceriyi kapmamaktadır. Bu
nedenle hasta güvenliğini önceleyen ve de iĢten önce iĢe konu olan insan hayatının değerli
olduğunu

belirten bir eğitim süreci oluĢturarak hasta güvenliği kültürünün yerleĢmesi için

çaba harcanmalıdır.(Akalın, 2005). Sağlık hizmeti veren kiĢilerin eğitim becerileri ve bu
anlamdaki güvenlik dikkatleri aldıkları eğitim ile aynı doğrultuda olduğu düĢünülmektedir.
Eğitim hasta güvenliği için önemli bir boyuttur.(Murray. Vd.2000)
İletişim: Sağlık kurulmalarında iletiĢim , her alanda olduğu gibi burada da önem arz
etmektedir. Çünkü hastalar ile iletiĢim kuran personelin bu

durumu yerine getirememesi

bir kaos oluĢturmak ile birlikte hastaların güvenli tedavi almalarına engel olabilir. Hasta
transferlerindeki ve tıbbi bilgilerin aktarımı sürecindeki
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kaynaklanmaktadır. Sağlık kurumlarının performansının değerlendirilip artırılması için doğru
ve eksiksiz bilgiler açık ve net olarak aktarıldığı, sağlık personeliyle paylaĢılıp tartıĢılan ve
de analiz edilen ortamlar oluĢturulmalıdır(Mcfadden vd, 2009).
Hasta Güvenliği Kültürü: Hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmetlerinde faydalanırken
sağlık personeli ile etkileĢim ve iletiĢim halinde olması ve bu bağlamda hasta haklarına
saygılı davranılması ve hizmet alanların memnuniyetinin ön planda tutulmasını sağlayan
bir güvenlik kültürü olarak karĢımıza çıkmaktadır(Durmaz, 2016).
Hasta Güvenliği Kültürü Kavramı
Sağlık kurumlarının hasta güvenliğini oluĢturabilmeleri için öncelikle hasta güvenliği
kültürünü oluĢturmaları gerekmektedir. Sağlık kuruluĢlarında etkili ve verimli bir güvenlik
kültürünün oluĢturulması yönündeki çalıĢmalar her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.
Sağlık kuruluĢlarında hasta güvenliğinin sağlanması ve bunun ile birlikte bir davranıĢ
değiĢimi, yada bir kültür oluĢumu belirli bir süreçte oluĢmaktadır. (Yardımcı vd., 2014).
Hasta güvenliği kültürü; sağlık kuruluĢlarında tüm çalıĢanların, hastalar ve hasta yakınlarıyla
direk iletiĢimde olan doktor ve hemĢirelerin, her Ģatta hasta haklarına bağlı bir değerler
bütünü oluĢturup bunu bir hizmet modeli haline getirmesi olarak tanımlanabilir(Yalçın, 2010).
Sağlık hizmeti veren kuruluĢların baĢlıca sorunları arasında tıbbi uygulama hataları ve hasta
güvenliğini riske atan olayların

geldiği düĢünülmektedir.

Bu bağlamda

kuruma hasta

güvenliği kültürünün yerleĢtirilmesi her açıdan sağlık hizmeti veren kuruluĢların baĢarısını
artıracaktır. (Sayek,2011).
Günümüzün dünyası, insanların geldikleri bölge, alıĢkanlıklar, değerler, gelenekler vs.
açısından farklılıklara sahip bir arada ve ortak paydaya dayalı Ģekilde davranmalarının
sağlanabilmesi için kilit unsur kültürdür (Derin ve Demirel,2011). Sağlık sektörünün, hizmet
sunanlar ve hizmet alanlardan oluĢan insan varlığının geniĢliği ve bu geniĢ kitlenin içerdiği
farklılıklar, sektör bağlamında yapılacak çalıĢmalarda kültür konusunun görünürlüğünü
artırmaktadır. Son dönemde, hastaların hakları konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin artıyor
olması nedeniyle, hasta güvenliği kültürü konusunu öncelik sıralamasında tepeye
yerleĢtirmektedir
Hasta Güvenliği YaklaĢımları
Hasta güvenliği bağlamında iki türlü yaklaĢım tarzı karĢımıza çıkmadır. Bunlarf hasta
güvenliğini daha da iyileĢtirmek için ortaya çıkmıĢtır proaktif(önleyici) ve reaktif(
düzenleyici) hasta güvenliği yaklaĢımlarıdır.
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Önleyici (proaktif) YaklaĢım: Sağlık süreçlerinde bir hata veya zararın çıkmasından önce
gerekli tedbirlerin alınması ve buna göre bir süreç oluĢturmasını kabul eden yaklaĢım tarzı
olarak tanımla bilir.(Yıldırım, 2005).
Düzeltici (reaktif )yaklaĢım: Bu yaklaĢım tarzında hata ortaya çıktıktan sonra yada zarar
tespit edildikten sonra müdahale eden bir sistemi içermektedir. Hastalara zarar veren neden
durumların temel nedenlerini bulmak, ve sonuçları analiz etmek, ve ileride karĢılaĢılacak
benzer

olayları

engellemek

riskleri

azaltarak

hasta

güvenliğini

sağlamak

olarak

değerlendirilebilir.(Yıldırım,2005).
Kültür ve Hasta Güvenliği ĠliĢkisi
Latince bir kelime olan kültür, doğalığın insan aklı ve becerisiyle iĢlenmesi ve insanlar için
anlamlı bir hale gelmesi olarak tanımlanabilir.Taylor ise kültürü, toplumun bir parçası olarak
insanın yaĢarken öğrendiği bilgi, inanç,ahlak, sanat, örf , adet, vb alıĢkanlıklarının tamamı
olarak tanımlamıĢtır. Ayrıca bunu bir sonraki

kuĢağa aktarma görevi olarak da

görmüĢtür(Tezcan,1991)
Kurum kültürü, kurumun kendi iĢleyiĢi içerisinde zamanla kendiliğinden oluĢan değerler
bütünü olarak görülebilir. Aslında kültürün minimal çalıĢma Ģartları ve iĢ yeri ahengi ile
birleĢim vücut bulmuĢ hali olarak ortaya çıkmaktadır.(Şişman,2002)
Güvenlik kültürü, sadece kurum personelinin morali, hatalarını etkileyen faktörlere karĢı
davranıĢları değil aynı zamanda hataların sonuçlarından ders çıkarıp onları engellemek için
oluĢturulan değerler ve çabalar bütünü olarak görülebilir. Bu sebep ile sağlık kuruluĢlarında
güvenlik kültürüne sahip olanları

hastalar ve hasta yakınları ile sıkı iletiĢim içerisinde

olup bu güvensizlik durumunu ortadan kaldırarak daha iyi bir güvenlik kültürü seviyesine
ulaĢarak baĢarı elde ederler. (Özkan,2003).
Bu bağlamda kültür ve hasta güvenliği kavramları birleĢmektedir. Çünkü sağlık kurumlarında
hasta güvenliği önem kazanmaktadır. Sağlık yönetiminin baĢarısı için vazgeçilmez bir
unsurdur.

Sonuç
Sağlık hizmeti veren kurumlarda hasta ve hasta yakınları güvenliği hasta sadakati açısında
önemlidir.

Bu hastaların güvende olduğunu hissettiği yerde tekrar tedavi talep ettiği

varsayımını ortaya çıkarıyor. Hastalıkların tanı ve tedavisinde sağlık çalıĢanlarının ilgisi ve de
alandaki yeterlilikleri hasta ve hasta yakınlarının yakın takibinde olması hastanın güvenme iç
güdüsünü tetikler. Hastalar kendilerini emanet ettikleri kuruma insanlara güvenme eğilimi
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içinde oldukları için tedavi sürecinde baĢarı yakalanabilir. Bu bakımdan hasta güvenliği
kültürü oluĢturmak sağlık kurumları için önemlidir.
Sağlık kurumlarında, tıbbi hataların azaltılması bunların takip edilerek analizlerinin
yapılması, ve hata olan proseslerde hata kaynaklarının bulunarak çözümlenmesi bunun maddi
yada

maddi olmayan

artık hata türüne göre düzeltilmesi yada önlenmesi için gerekli

çalıĢmaları yapmak gerekmektedir. Bu açıdan sağlık güvenliğinin temelinde güveni tahsis
edecek ana yapının oluĢturulması elzemdir.
Sonuç olarak hasta güvenliği kültürü oluĢması için yukarıda anlattığımız aĢamalar asgari
düzeyde sağlanmalıdır. Bu hasta sadakatini oluĢturacak aynı zamanda hastaların kendilerini
güvende konforlu ve kaliteli bir tedavi almalarını sağlayacak. Ayrıca bir sağlık kurumunun
vizyonu onun hastaya verdiği değer ile ölçülür bu toplumsal bir durumdur. Bu açıdan hasta
güvenliği kültürünü oluĢturmuĢ kurumlar rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Son zamanlarda
sağlıkta dönüĢüm programı kapsamında bu tüm sağlık sektörüne yayılması ve bir anlayıĢ
kültür geliĢtirilmesi için reformlar yapılmıĢtır.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA ƏHALĠNĠN ĠġSĠZLĠK VƏ
MƏġĞULLUQ MƏSƏLƏLƏRĠ
Doc.dr. Cavadxan Qasımov
Naxçıvan Dövlət Universiteti
ORCID NO: 0000-0002-3826-033X
ÖZET
ĠĢsizlik

sosial-iqtisadi

anlayıĢ

olmaqla,

ölkələrin

milli

iqtisadi

perspektivlərinə

məhdudlaĢdırıcı təsiri ilə ifadə olunmadadır. Elmi və nəzəri baxımdan iĢsizlik, əmək
qabiliyyətli əhalinin bir hissəsinin iĢləmək istəməsinə və iĢə hazır olmasına baxmayaraq,
müəyyən vaxtda və müəyyən ərazidə müvafiq ixtisas üzrə özünə iĢ tapa bilməməsi kimi ifadə
olunur. Eyni zamanda, iĢsizlik halı-iĢçi qüvvəsinin təklifinin iĢçi qüvvəsinə olan tələbi
üstələməsidir1. Ölkəmizdə və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında makroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsi sahəsində reallaĢan tədbirlər sosial
bəla kimi çıxıĢ edən iĢsizliyə qarĢı müqavimət gücünün artırılmasından ibarət olmaqdadır.
Təbii ki, bu məqsədlə, muxtar respublika məĢğulluq xidməti orqanları tərəfindən
qanunvericiliyə uyğun olaraq, məĢğulluğun təmin olunması istiqamətində iĢsiz vətəndaĢlara
müvafiq statusların verilməsi təmin olunur. Təhlillər nəticəsində aydın olur ki, iĢsiz statusu
ilə təmin olunan Ģəxslərin sayı 2000-ci ildə 5812 nəfər olmuĢdur. Bu, müvafiq olaraq:
2001-5989;
2002-6645;
2003-7284;
2004-7737;
2005-ci ildə isə 79042 nəfər təĢkil etmiĢdir. Göstərilən ardıcıllıq üzrə artımın müĢahidə
olunması iĢsiz statusunun verilməsi ilə iĢsizliyin qarĢısının alınması və ona nəzarət
tədbirlərinin reallaĢması ilə ifadə olunur. Qeyd edək ki, 2006-cı ildən etibarən 7632 nəfər
olmaqla iĢsizlik üzrə göstəricilərdə azalma qeydə alınmıĢ və sonrakı illər üzrə müvafiq
olaraq, aĢağıdakı kimi qərarlaĢmıĢdır:
2007 – 5598;
2008 – 192;
2009 – 55;
2010 – 52;
1
2

Bayramova S.R., Qurbanova S.Ə. Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti. Dərslik. Bakı: 2009, 330 s.
http://statistika.nmr.az
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2011 – 32 nəfər.
Bu proseslər Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2018-ci il tarixli MəĢğulluq haqqında
Qanunu ilə tənzimlənməklə, dövlətin sosial siyasətinin də səmərəli təĢkil olunduğunu ifadə
etməkdədir. Orada göstərilir ki, MəĢğulluq – Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢları,
əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin (bundan sonra - Ģəxslər) Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan və qazanc (gəlir) gətirən hər hansı
fəaliyyətidir3.
Açar sözlər: məĢğulluq, iĢsizlik, tənzimlənmə, iĢçi, qüvvə və s.

GiriĢ
Bazar münasibətləri mühitində islahatların baĢladılması özünü gerçək fəaliyyətin bir
parçasına çevirdi. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir iqtisadi Ģəraitin də
ümumilikdə Azərbaycan Respublikası miqyasındakı çevik tədbirlər həyata keçirə bilmə
sahəsindəki uğuru idi. Həyata keçirilən tədbirlərin təkanverici qüvvəsi olaraq, ilkin iqtisadi
islahatlar 1992-ci ildə xalqımızın ümummi lideri Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri kimi
təĢəbbüsü ilə Culfa rayonunun “Azərbaycan” adına sovxozunda heyvandarlıq sahəsində
həyata keçirildi və ölkəmiz üzrə ilk olan təcrübənin çox yüksək əhəmiyyəti oldu. Muxtar
respublikada əsasları qoyulan müasir iqtisadi islahatlar özündə bir tərəfdən iqtisadiyyatın
yeni iqtisadi Ģərait üçün inkiĢaf istiqamətlərini müəyyənləĢdirirdisə, digər tərəfdən də, burada
əhalinin səmərəli məĢğulluq imkanları üçün yeni imkanlar açmaqda idi. Qeyd edək ki,
muxtar respublikada əhalinin 70 faizdən artığı kənd yerlərində yaĢayır4. 2020-ci ilin əvvəlinə
olan statistik məlumatlara görə Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin sayı 462 min
nəfərə5 yaxın olmuĢdur ki, onunda 323 min nəfərdən çoxu məhz aqrar münasibətlərin
hərəkətverici qüvvəsi olaraq çıxıĢ edirlər. Bütün bunlar həmin əhalinin etibarlı məĢğulluq
perspektivləri üçün münbit zəmin yaratmaqdadır. Təmin olunan sağlam iqtisadi mühit
iqtisadiyyatın sahələri üzrə istehsal (iqtisadi) münasibətlərinin inkiĢafına əhəmiyyətli
dərəcədə təkan oldu. Bu isə təbii ki, məĢğulluq məsələsini diqqətə və gündəliyə gətirirdi.
MəĢğulluq sahəsində dövlət tənzimlənməsinin əsasları
Azərbaycan Respublikasının məĢğulluq sahəsində dövlət tənzimlənməsi proseslərinə
diqqət edərkən aydın olur ki, bu sahədəki tədbirlər davamlı xarakterə malik olmuĢ və hazırda
da davam etməkdədir. Ġlk olaraq, hazırkı müstəqillik illərində 27 iyun 1991-ci il tarixdə
3

Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Qanunu (№1196-VQ). 29 iyun 2018-ci ildə qəbul olunub.
Qasımov C.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafı regional Dövlət proqramlarının icrası
müstəvisində (2004-2018-ci illər). Dərs vəsaiti. Naxçıvan: Əcəmi, 2020, 320 s.
5
http://statistika.nmr.az/source/demoqraphic/index.php
4

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-11-0

www.munzurkongresi.org

Sayfa | 196

Munzur Zirvesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

MəĢğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuĢ, 2 iyul 2001-ci il
tarixdə isə təsdiq olunmaqla, onun yeni islahatlar və iqtisadi inkiĢaf mühitinə
uyğunlaĢdırılmıĢdır. 2001-ci ildə təsdiq olunan eyni adlı qanunda dövlətimizin müəyyən
etdiyi siyasət, məĢğul Ģəxs adlandırılan insanlar, məĢğulluq sahəsində insanların hüquqları,
məĢğulluğun

tənzimlənməsi,

məĢğulluq

sahəsində

həmkarlar

ittifaqlarının

iĢtirakı,

iĢaxtaranlarla iĢəgötürənlərin qanunla müəyyən olunan münasibətləri və digər mühüm
məsələlərə ətraflı olaraq aydınlıq gətirilmiĢdir. Bir sözlə, bu qanun tam mükəmməl və
sanballı prosedurları özündə əks etdirməklə gələcək üçün çox güclü təminatdır. Qeyd edək ki,
həmin dövlət sənədində yuxarıda göstərilənlər məĢğulluğun tənzimlənməsi ilə bərabər, həm
də orada təmsil olunan insanların bir-biri ilə münasibətlərinə də yenilik gətirir. Fikrimizcə,
bunu məĢğulluq mədəniyyəti formasında ifadə etmək olar.
Qeyd edək ki, ölkəmizdə qətiyyətli və məqsədyönlü milli iqtisadi quruculuq
proseslərinin təĢəkkülü sosiallaĢma proseslərinin də özünə kök salmasına imkan verir ki, bu
da nəticədə etibarlı məĢğulluq sahəsində mühüm göstəricidir. Digər tərəfdən, bu,
məĢğulluğun hüquqi tənzimlənməsi sahəsindəki potensialı daha da artırmıĢ olur. Ölkə baĢçısı
cənab Ġlham Əliyev tərəfindən 29 iyun 2018-ci il tarixdə (№1196-VQ) təsdiq olunan
MəĢğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının yeni Qanununda müasir dövrümüzlə daha
yaxından səsləĢən məsələlər öz əksini tapmıĢdır. Orada məĢğulluq anlayıĢı müasir
dövrümüzlə daha da dəqiqləĢdirilərək aĢağıdakı kimi təsbit olunmuĢdur: MəĢğulluq
Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢları, əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin
(bundan sonra - Ģəxslər) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan və
qazanc (gəlir) gətirən hər hansı fəaliyyətidir6.
Bunlarla yanaĢı, dövlət baĢçısının 26 oktyabr 2005-ci ildə imzaladığı Sərəncamla
“Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Strategiyası (2006-2015-ci illər)”, 15 may 2007-ci
il tarixdə imzaladığı Sərəncamla isə “Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Strategiyasının
həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-ci illər)” da təsdiq olunmuĢdur.
Bunlarla yanaĢı, 2006-2015-ci illər üzrə təsdiq olunmuĢ Dövlət Proqramında nəzərdə
tutulmuĢ ikinci mərhələnin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə 15 noyabr 2011-ci il
tarixdə dövlət baĢçısı tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Strategiyasının
həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuĢdur. Bütün
bunlar bir daha göstərir ki, məĢğulluq məsələsi dövlətin gündəlik diqqəti ilə əhatə
olunmuĢdur və onun uzaq gələcək üzrə müəyyən olunması nəzərdə tutulmuĢdur. Bunu 30
oktyabr 2018-ci il tarixdə “2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq

6

Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Qanunu (№1196-VQ). 29 iyun 2018-ci ildə qəbul olunub.
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Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında dövlət baĢçısı tərəfindən imzalanan növbəti
Sərəncam da göstərir.
Yuxarıda

göstərilən

hüquqi

və

iqtisadi

tənzimləmələr

Naxçıvan

Muxtar

Respublikasında da əhalinin məĢğulluq təminatı sahəsində yeni keyfiyyət mərhələsinin güclü
təsisatlarını yaratmıĢdır. Belə ki, məĢğulluq siyasəti öz etibarlılığı ilə:
- 2007-ci il 30 may tarixdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin Sərəncamı ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında MəĢğulluq Startegiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət
Proqramında (2007-2010-cu illər);
- birinci mərhələdə 18 dekabr 2013-cü ildə qəbul edilərək 2014-2015-ci illəri;
- ikinci mərhələdə isə 11 yanvar 2016-cı ildə qəbul olunmaqla, 2016-2020-ci illəri
əhatə edən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məĢğulluğunun artırılmasına dair
Dövlət Proqramı”nda əsas məqsədlər kimi götürülmüĢ və qarĢıdakı illərdə yaradılması
hədəflənən yeni iĢ yerlərinin açılmasına öz töhvələrini verməkdədir. Həmin tənzimləmənin
sosial-iqtisadi və məntiqi davamı olaraq, 28 yanvar 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında əhalinin məĢğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq
olunması növbəti mərhələ üçün daha güclü perspektivlər aça bilər7.
MəĢğulluğun təmin olunması iĢsizliyin minimuma endirilməsinin əsas meyarı
olaraq
ĠĢsizlik sosial-iqtisadi anlayıĢ olmaqla, bütün dövrlərdə ölkələrin milli iqtisadi
perspektivlərinə məhdudlaĢdırıcı təsiri ilə ifadə olunmadadır. Elmi və nəzəri baxımdan
iĢsizlik, əmək qabiliyyətli əhalinin bir hissəsinin iĢləmək istəməsinə və iĢə hazır olmasına
baxmayaraq, müəyyən vaxtda və müəyyən ərazidə müvafiq ixtisas üzrə özünə iĢ tapa
bilməməsi kimi ifadə olunur. Eyni zamanda, iĢsizlik halı-iĢçi qüvvəsinin təklifinin iĢçi
qüvvəsinə olan tələbi üstələməsidir8. Ölkəmizdə və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasında makroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsi sahəsində
reallaĢan tədbirlər sosial bəla kimi çıxıĢ edən iĢsizliyə qarĢı müqavimət gücünün
artırılmasından ibarət olmaqdadır. Təbii ki, bu məqsədlə, muxtar respublika məĢğulluq
xidməti orqanları tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq, məĢğulluğun təmin olunması
istiqamətində iĢsiz vətəndaĢlara müvafiq statusların verilməsi təmin olunur. Təhlillər
nəticəsində aydın olur ki, iĢsiz statusu ilə təmin olunan Ģəxslərin sayı 2000-ci ildə 5812 nəfər
olmuĢdur. Bu, müvafiq olaraq:
2001-5989;
7
8

http://ikisahil.com/post/naxchivan-muxtar-respublikasi-ehali-meshgullugu-ve-sosial-rifah
Bayramova S.R., Qurbanova S.Ə. Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti. Dərslik. Bakı: 2009, 330 s.
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2002-6645;
2003-7284;
2004-7737;
2005-ci ildə isə 79049 nəfər təĢkil etmiĢdir. Göstərilən ardıcıllıq üzrə artımın müĢahidə
olunması iĢsiz statusunun verilməsi ilə iĢsizliyin qarĢısının alınması və ona nəzarət
tədbirlərinin reallaĢması ilə ifadə olunur. Qeyd edək ki, 2006-cı ildən etibarən 7632 nəfər
olmaqla iĢsizlik üzrə göstəricilərdə azalma qeydə alınmıĢ və sonrakı illər üzrə müvafiq
olaraq, aĢağıdakı kimi qərarlaĢmıĢdır:
2007 – 5598;
2008 – 192;
2009 – 55;
2010 – 52;
2011 – 32 nəfər.
Bu tənzimlənmə müasir iqtisadi Ģəraitin ən ciddi problemlərinin aradan qaldırılmasına
yönəldilmiĢ, dövlətin sosial-iqtisadi prioritetlərinin dolğun ifadəsi olan, əhalinin maddi rifah
halının yaxĢılaĢdırılması məqsədlərini özündə əks etdirən, bununla da, cəmiyyəti sosialiqtisadi bəlalardan qoruyaraq sağlam milli iqtisadiyyata yönəldilmiĢ tədbirlərin məcmusudur.
Bu mənada, Naxçıvan Muxtar Respublikasının məĢğulluq potensialının artırılması
istiqamətində modern inkiĢaf yolunu seçməsi və sosial dayanıqlığın təmin olunmasına doğru
inamla irəliləməsi ciddi nəticələri ilə xarakterizə olunmalıdır. AĢağıdakı Ģəklə diqqət edərkən
görünür ki, iĢsiz vətəndaĢların münasib iĢlə təmin olunmaları sahəsində məqsədyönlü
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində artıq 2006-cı ildən etibarən iĢsizlərin sayında
azalma müĢahidə edilməkdədir.

9
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ġəkil 1 :Naxçıvan Muxtar Respublikasında Dövlət MəĢğulluq Xidməti orqanları
tərəfindən qeydə alınan iĢsizlərin sayı (nəfər)

7632
5598

192

2006

2007

55

2008

2009

52
2010

32
2011

ġəkildən görünür ki, məĢğulluq tənzimləmələri müddətlərində iĢsizlərin sayındakı
azalma muxtar respublikanın sosial siyasətinin strateji hədəflərini təĢkil etmiĢ və bu sahədə
güclü iradə nümayiĢ etdirilmiĢdir. Xüsusən də, iĢsizliyin səviyyəsindəki azalmanın 2006-cı
ildən etibarən reallaĢması bu sahədəki qətiyyətli addımların həm də qısa müddətdə atıldığını
göstərir.
Ölkənin

milli

iqtisadiyyat

üzrə

perspektivlərinin

nəzərə

alınmaqla

düzgün

istiqamətləndirilməsinin, sosial-iqtisadi inkiĢafın dinamikliyinin təmin olunması məqsədilə
qəbul olunan qərarların, qanunların, layihələrin, Sərəncam və Fərmanların, Dövlət
Proqramlarının, Konsepsiyaların, strategiyaların, yol xəritələrinin və digər hüquqi
tənzimləmə vasitələrinin muxtar respublikada düzgün və qətiyyətli icra mexanizmlərinin
mövcudluğu sözügedən sahədə möhkəm dayaqlar formalaĢdırmıĢdır. Bütün bunların da
nəticəsində iqtisadiyyat bazar münasibətlərinin qanun və tələbləri əsasında daha da
möhkəmlənmiĢ, sosialyönümlülük mexanizmləri özünə kök salmıĢ, xüsusi mülkiyyət
əsasında iqtisadi-istehsal münasibətləri daha da təkmilləĢmiĢdir. Nəticədə isə, 2006-2011-ci
illərdə iĢsizlərin sayı 239 dəfə azalmıĢdır. Qeyd edək ki, 2011-2018-ci illərdə muxtar
respublikada iĢsiz vətəndaĢlar olmamıĢ, bu isə, Ģəxsi, fərdi və ailə təsərrüfatlarının səmərəli
fəaliyyətinin ifadəsi olaraq mümkün olmuĢdur. 2019-cu ildə muxtar respublikada 76 (54,
nəfər kiĢi, 22 nəfər qadın), 2020-ci ildə isə 29710 (177 nəfər kiĢi, 120 nəfər qadın) iĢsiz
qeydiyyata alınmıĢdır. Təbii ki, bu isə muxtar respublika əhalisinin sayında və iqtisadi fəal
əhalinin sayında müĢayiət olunan artımla əlaqədardır.
Digər tərəfdən, ümummilli lider Heydər Əliyevin elə məhz Naxçıvandan baĢlatdığı
müasir islahatlara sadiq qalaraq yeni dövrdə də onun innovativ proseslərin ardıcıllığı naminə
10
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davam etdirilməsi sosial dayanıqlığın ən bariz göstəricisinə çevrilmiĢ və bu, özünü digər
sahələrlə yanaĢı iĢsizlərin sayında əhalinin cins tərkibi üzrə minimum səviyyənin təminatında
da göstərmiĢdir. Apardığımız təhlillər nəticəsində aĢağıdakı Ģəklin məlumatlarını tərtib etdik:
ġəkil 2: Naxçıvan Muxtar Respublikasında Dövlət MəĢğulluq Xidməti orqanları
tərəfindən qeydə alınan iĢsizlərin sayı (kiĢi və qadınlar üzrə, nəfər)
4988
3648

2644
1950
112

35

80
2006

2007

20

2008

28

33
19

2009

2010

kişilər

4
2011

qadınlar

ġəklin məlumatlarından aydın olur ki, 2011-ci ildən sonra muxtar respublikada həm
ümumi iĢsizlərin sayında, həm də onların cins üzrə bölgüsündə artım qeydə alınmamıĢdır.
Bu, bir tərəfdən məĢğulluq sahəsində dövlət tənzimlənməsinin icrasındakı qətiyyətliliyin
ifadəsidirsə, digər tərəfdən, dövlətin məqsədyönlü sosial siyasətinin nəticəsidir. Hesablamalar
da göstərir ki, 2006-2011-ci illərdə muxtar respublikada iĢsizliyin həcmi kiĢilər üzrə 661
dəfə, qadınlar üzrə isə 178 dəfədən çox azalmıĢdır.
Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında məĢğulluq sahəsində həyata
keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2011-ci ildən iqtisadi fəal əhalinin sayı ilə onun
ümumi sayında məĢğul olanların sayı bərabərləĢmiĢdir.
ġəkil 3 : Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi fəal əhali və iqtisadiyyatda
məĢğul olanların sayı (min nəfər)
211.8
193.5
173.8
168

2000

175.6
169

2002

178.8
171.1

2004

174.9

2006

Iqtisadi fəal əhali
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Azərbaycan Respublikasında və onun bütün regionları kimi Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da məĢğulluq siyasətinin səmərəli təĢkili və idarə olunmasında sənayeləĢmə
siyasətinin də mühüm təsirə malik olduğunu qeyd etmək olar. Bu sahədə yaradılan müxtəlif
regionlarda yaradılan Sənaye Parkları və Məhəllələrinin də strateji önəmini göstərə bilərik.
Artıq 8 ildir ki, ölkədə Sənaye Parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə də təsdiq olunmuĢdur.
Orada göstərilir ki, Sənaye Parkları sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri
infrastruktura və idarəetmə qurumlarına malik olan, müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə
rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsi məqsədləri üçün istifadə olunan,
sahibkarların səmərəli fəaliyyətinə və inkiĢafına kömək edən ərazidir. Sənaye məhəlləsi isə
sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktura malik olan, kiçik və orta
sahibkarlar tərəfindən məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsi üçün istifadə olunan ərazi11
kimi özündə istehsal və məĢğulluq göstəricilərindən ibarət olan gülcü sosial dayaqlara
malikdir. Bunlarla yanaĢı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcisinin Sədri tərəfindən 6
iyun 2013-cü il tarixdə imzalanan Fərmanla təsdiq edilmiĢ “Sənaye Parkları haqqında
Əsasnamə”nin sosial-iqtisadi əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 16 bənddən ibarət
olan həmin əsasnamə muxtar respublika iqtisadiyyatının ardıcıl inkiĢafında, onun milli
iqtisadi inkiĢafda təkanverici təsirinə bir daha əhəmiyyətlilik gətirməkdədir. Həm də istər
iĢsizliyin minimum səviyyəsinin qorunması, istərsə də etibarlı məĢğulluq dinamikasının
təĢəkkülü məqsədilə 13 sentyabr 2019-cu il tarixdə ġərur Sənaye Məhəlləsinin yaradılması
təmin olunmuĢdur.
Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin iĢsizlik və məĢğulluq
məsələlərinin tənzimlənməsi özünün hüquqi və iqtisadi əsasları ilə aktuallığını artırmaqdadır.
Qeyd olunanlardan bir daha aydın olur ki, qarĢıdakı dövrlərdə müvafiq istiqamətlər üzrə daha
məhsuldar göstəricilər əldə olunacaq. Təbii ki, bunlar isə muxtar respublikasının sosiallaĢan
iqtisadiyyatının mühüm ifadəsi olaraq çıxıĢ edəcəkdir.

11

Sənaye parkları haqqında nümunəvi əsasnamə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 aprel
tarixli 865 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuĢdur.
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