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FOREWORD
The 3rd Sarajevo International Conference on Social Sciences with the theme of “Irregular
Migration towards EU and Balkan Countries” organized by Faculty of Business and
Administration at the International University of Sarajevo, will be held in April 27-30, 2017 in
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.
The conference aimed at bringing together international scholars and researchers in the
areas of economics, finance, business studies, international relations, political science and other
social sciences, in order to offered a forum for dialogue and exchange of recent research findings
and ideas related to the challenges faced by Balkan countries in the time migration crisis.
Therefore, the theme for the conference was selected as “Irregular Migration towards EU and
Balkan Countries.” Europe had been experiencing of a large irregular migration flows in last 20
years due to famine, wars and bad economic conditions in countries like Afghanistan, Iraq and
North African countries. Since the beginning of Syrian civil war, a new wave of migration has
been added into the mix; Syrian refugees through Turkey and Balkans. As we all know, in 20152016, the crisis reached to its peak. The conference aimed to discuss the current status of this
migration flows and challenges faced and ahead.
The Scientific and Organizing Committees are formed from different universities
worldwide. Also, a distinguished keynote speaker was invited to the conference. We received a
large number of applications that has given us the opportunity to choose the best ones to reach the
higher scientific level.
I would like to thank to all participants for their enthusiasm to contribute to this project
and their willingness both to keep to tight deadlines and to accept editorial recommendations; to
all the Scientific and Organizing Committee members, for their patience, support and tolerance.
We thank to the keynote speaker, who share their scientific knowledge with us. Special thanks
are for Rector of International University of Sarajevo, Prof. Dr. Tahsin Erkan Ture for his
enormous and valuable support. We also thank to the rectors of our partner universities who
supported this conference in the best way possible.
We have been fortunate to have the support of the excellent scholars and authors. We
hope to see you in the fourth, fifth, sixth…… International Sarajevo Conferences.

Sincerely Yours,
Dr. Hasan Korkut, Conference Chair
Former Dean of Faculty of Business and Administration
International University of Sarajevo
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ABSTRACT
Demographic changes such as aging, life extension, the decline in population growth, translates into the fact that
seniors are becoming important player on the market, including the market for banking and financial services. The
aims of this study is to identify socioeconomic determinants of propensity to save in Polish seniors’ households and
to distinguish the types of Polish senior households based on their saving portfolio. The methods of logistic
regression and cluster analysis were applied in order to achieve the main objectives of the study. The source material
was individual data for more than 8000 households run by seniors over 50, which comes from the Social Diagnosis
database in 2015. The results of logistic regression analysis confirmed the fact that the significant factors affecting
the propensity to save in seniors’ households are as follows: income, age, level of education, family type, and socioeconomic group. By using cluster analysis 4 types of older people’s households were distinguished: saving in cash
(46%), saving in banks and avoiding cash (26%), saving in banks and in cash (25%), diversified (3%). Households of
older people in Poland use mainly safe savings products, that do not require much involvement. Almost half of
surveyed households of seniors accumulates they savings only in the form of cash.
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INTRODUCTION
Demographic changes such as aging, life extension, the decline in population growth,
translates into the fact that seniors are becoming important player on the market, including the
market for banking and financial services (Czerwiński, 2016; Kłobukowska, 2016; Zalega, 2016).
Olejnik (2014) and Zalega (2016) emphasize the growing potential of the older people’s segment,
which until now was considered as unattractive. Kłobukowska (2016) as the strong side this
consumer group shows fixed, regular cash flow, loyalty and conscientiousness in payments. Also
Olejnik (2014) highlights the importance of regular, but small income of seniors. Zalega (2016)
draws attention to the changing lifestyles of older people, including the way how they spend free
time. The stereotypical image of the poor and lonely elderly people is slowly replaced by the
image of active people with the hedonistic approach to life (Zalega 2016).
It should be noted that the segment of seniors is not a homogenous group, which was
evidenced by the results of previous studies. Czerwiński (2016) observes that age, income, level
of education are the main factors determining the use of financial services by Polish seniors. The
analysis of Olejnik (2014) show, that besides these three factors, the use of financial services by
Polish seniors is also determined by the place of residence and health.
Grzelak-Kostulska (2016) emphasizes that the level of education of seniors largely
determines their overall activity, and the ability to adopt new attitudes, behaviors, and patterns.
She also noted that the level of education of seniors aged 65 and more, in recent years has
increased significantly. In the years 2002-2011 the percentage of people over 65 with higher
education increased from 6,2% to 9,5%. At the same time decreased the percentage of older
people with no education (from 12,5% to 5%).
Another aspect that should be taken into account in analyzing segment of seniors is
greater aversion to risk among older people, which is reflected in the fact that this segment
prefers safe financial products (Bakshi & Chen 1994; Wójcik, 2007; Clark & Strauss, 2008;
Collard, 2009; Rytelewska & Kłopocka, 2010; Czerwiński, 2016). Extensive research on risk
aversion among the elderly conducted Bejtelsmit and Bernasek (2001). They indicate that the
financial portfolio of elderly (over 65) was much poorer in assets with a high degree of risk, in
comparison with a portfolio of younger people. They also noted that financial portfolios of
affluent households consist of more risky financial instruments than portfolio of less wealthy
households. Similar conclusions were reached by Morin and Suarez (1983), who observed that
beyond age, another important factor influencing the increase in risk aversion is the level of
wealth. Among the less affluent investors aversion to risk increases with age, while in the case of
wealthy investors, can be seen opposite tendency. Increasing propensity to risk in wealthier
households is also confirmed by studies Clark and Strauss (2008) and Collard (2009).
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SAVINGS OF POLISH SENIORS’ HOUSEHOLDS IN 2000-2015
In years 2000-2015 percentage of seniors’ households with savings was increasing
steadily, what is presented on figure 1. In 2000 year, every fourth household run by people over
50 had any savings. After 15 years, in 2015 this percentage amounted more than 42%.
Figure 1: Percentage of Households Run by Persons Over 50 with Savings
42.2

34.9
24.5

22.3

2000

2005

2011

2015

Source: The authors’ own compilation based on Social Diagnosis: integrated database. www.diagnoza.com.

The value of savings gathered by seniors is rather low. Throughout the analyzed period,
about half of the households declared to have savings not exceeding the equivalent of three
months household income (figure 2).
Figure 2: Value of Savings Gathered by Households Run by Persons Over 50 in Years 20002015 (%)
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Source: The authors’ own compilation based on Social Diagnosis: integrated database. www.diagnoza.com.

However, it can be noticed, that the percentage of households with the lowest savings -not
exceeding the monthly household income slightly decreased in the analyzed period. Increased, in
turn, the percentage of households with the highest level of savings, ie. those in which the value
of accumulated savings exceed semi-annual income of the household.
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SOURCE MATERIAL AND RESEARCH METHODS
The study used the individual data of the households run by people over 50 from
the survey of the Social Diagnosis conducted in 2015. The Social Diagnosis is a complex survey
of the Poles’ living standard and quality of life in their own assessment. It contains information
about 8 thousand households of seniors. The Social Monitoring Council has done the survey
regularly since 2000. In order to identify the factors of propensity to save in seniors’ households
the logistic regression method was used. Logistic regression is a method used with the
dichotomous dependent variable. Independent variables can be both qualitative and quantitative.
The logistic regression method is often used to examine the probability of occurrence of event Y
on condition of the occurrence of x1, x2,… xn events. The logistic function that the logistic
regression model is based on has the following formula (Stanisz, 2007):

where:
Y - dichotomous dependent variable
P(Y) – the probability that variable Y will equal 1 for the independent variable value Xk,
X – individual socioeconomic traits of the household and the head of the household,

 – structural parameters of the model.
In order to interpret the logit model an expression called the odds ratio is usually used,
which is the ratio between the probability of occurrence of a phenomenon and the probability that
the phenomenon will not take place:

In order to distinguish the types of Polish senior households based on their saving
portfolio, a multidimensional clustering method was applied. The aim of clustering methods is to
divide a multi-dimensional set of observations into homogeneous subsets, based on a set of
characteristics that describe them (Poczta-Wajda, 2010). The study used a non-hierarchical
cluster analysis method (k-means method), in which the number of clusters is determined a priori.
The clusters are formed in such a way, that the objects placed within a given cluster are as similar
to each other as possible, and the objects form different clusters are as much different from each
other as possible. The aim of the method is to form homogeneous groups, minimizing the
variance in clusters and maximizing the variance among them (Stanisz, 2007).
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The method of cluster analysis was used to study the composition of saving portfolio of
seniors’ households. This study allows to obtain valuable information about the different types of
financial strategies of seniors’ households in Poland. The basic criterion for the classification
using cluster analysis were different financial products. Cluster analysis was conducted on the
basis of 15 variables representing different forms of saving: bank deposits in zlotys, bank
currency deposits, individual pension funds, investment funds, bonds, Employee Pension Fund,
securities listed on the stock exchange, shares and stocks in companies not listed on the stock
exchange, investments in property, investments in material goods other than real property, cash,
insurance policy, long-term savings programmes, savings account, personal current account.
The fact of declaring (yes-no) by a household the listed above forms of saving, was basis
for identification and naming the clusters, that they represent. Since the number of clusters is not
known, and the variables used in analysis (form of saving) are qualitative, the best method of
grouping is the method of k-means, contained in a module of Statistica Data Mining. In addition,
the application in this case V-fold cross-validation, enables to find the optimal number of
clusters, which, according to Sagan (2010) is from three to six. The obtained results were the
basis for profiling the individual clusters (types of savings strategies of households). The
profiling of types was conducted by cross-tabulation using contingency tables, which show the
simultaneous distribution of several features.
LOGIT ANALYSIS OF PROPENSITY TO SAVE IN HOUSEHOLDS OF SENIORS
In order to estimate the parameters of logistic regression model a set of independent
variables which characterises different socioeconomic aspects of households were used. Then the
variables were presented in Table 1.
In order to avoid collinearity in the estimation of logit model parameters selected
categories of each qualitative variable were omitted, which in consequence led to the generation
of a reference group in comparison with which the results were analysed (Daras & Jerzak, 2005).
The reference group in logit models consists of the households where the heads of households
are:


men,



people aged 50-59,



marriage without childreen,



households of employees,



Living in very big cities,



People with primary education or lower,
Page | 10
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Table 1: Independent Variables Assumed in Logistic Regression Model
Trait (Independent variable)
Socio-economic group

Biological type of family

Sex
Age

Place of living

Level of education

Response categories 1
employees
farmers
self-employed
retire
pensioner
living on unearned sources
marriage without childreen
marriage with one child
marriage with two childreen
marriage with 3+ childreen
single parent family
multifamily
single non-familial
Multiple non-familial
man
woman
50-59
60-69
70-79
80 and more
city with population over 500 thousand inhabitants and more
city with population 200-500 thousand inhabitants
city with population 100-200 thousand inhabitants.
city with population 20-100 thousand inhabitants
city with population less than 20 thousand inhabitants.
village
primary school and lower
vocational/junior high school
secondary
higher

Income
1

Reference categories marked in bold type
Source: The authors’ own compilation based on Social Diagnosis: integrated database. www.diagnoza.com

Table 2 presents the results of a logit model estimation, where the propensity to save in
households run by persons over 50 was assumed as a dependent variable. The variable assumes
the value of 1 for the households that declare savings and the value of 0 for the households that
declare no savings. Of the assumed set of potential statistically independent variables the
following factors proved to be significant: age and level of education of the head of household,
monthly equivalent income oh the household, socio-economic group and biological type of
family. As a result of statistical insignificance the following variables were eliminated from the
model: sex of the head of household and place of living.
In logit models one of the basic analytical parameters is the odds ratio Exp(B), which
provides information about the ratio between the probability of occurrence of an event and the
probability that the event will not take place. In Table 2 the bold type and bracketed traits refer to
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interpretation reference categories. The odds ratio value for individual variables is given in the
last column and marked as Exp(B). If Exp(B)>1, there is a higher chance that the household has
savings. In a reverse situation the chance decreases.
As presented in table 2, one of the most important aspects of influencing saving behaviors
of seniors’ households is the level of education. The higher level of education, the biggest
chances for having savings. In the families, where the head of household has vocational or junior
high school education, probability for having savings is more than 30% bigger and in families run
by persons who completed secondary education the chances for savings are almost two times
bigger (exp(B)=1,88) than in households of seniors with primary education or lower. Finally, the
households run by people with higher education have definitely the highest chances for savings.
The probability of having savings in households run by seniors with higher education is almost
three times bigger (exp(B)=2,67) than in households run by seniors with primary school
education or lower.
Another factor determining seniors’ households propensity to save is age of the head of
household. It can be noticed, that the chances for savings increases with age. In households run
by seniors aged 60-69, the chances for savings are 17% bigger than in households of seniors aged
50-59, which are the reference group. Then, in households run by seniors aged 70-79, the
probability of savings is almost 40% (exp(B)=1,39) bigger and in households run by seniors aged
80 and more, the chances for savings are almost 90% (exp(B)=1,87) bigger than in a reference
group.
Saving behaviors of Polish seniors are also diversified by the householder’s socioeconomic status. In comparison with the reference group (employees) the households of selfemployed and retired have significantly higher chances for savings. The odds ratio for those
groups is 1,632 and 1,234 respectively. It means, that in households of self-employed, the
probability of savings is 63% bigger and in households of retired is 23% bigger, than in
households of employees.
The results of the logit model confirm that in the multiple non-familial households of
seniors the chances for having savings is 50% lower than in households of marriages without
children, which were a reference group. Also single parent families and single non-familial
households have about 35% less chances for having savings than the reference group.
Another variable which significantly determines the propensity to save in households is
their average equivalent income. The odds ratio for this variable measured in zlotys, is 1,001.
This means that as the average income increases by one zloty, the chance for savings in a
household of seniors increases by 0,1%.
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Table 2: The Results of Estimation of the Logit Model For Propensity to Save of Polish
Households Run by Persons over 50 (1 – The Household Has Savings)
Variablea

β

Level of education (primary school and lower)
vocational/junior high school
secondary
higher
Age (50-59)
60-69
70-79
80 and more
Socio-economic group (employees)
farmers
self-employed
retire
pensioner
living on unearned sources
Biological type of family (marriage without
childreen)
marriage with one child
marriage with two childreen
marriage with 3+ childreen
single parent family
multifamily
single non-familial
Multiple non-familial
Income
Stała
N
Cox and Snell’s pseudo R2
Nagelkerke’s pseudo R2
Adjusted cut-off point
Overall classification accuracy
a

0,277
0,629
0,982
0,154
0,326
0,626
0,207
0,490
0,210
-0,118
-0,185

Significance b
***
***
***
***
***
*
***
***
***
***
*

***
0,001
0,050
0,028
-0,418
0,106
-0,427
-0,693
0,001
-2,156

Significance
level
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,048
0,001
0,000
0,000
0,091
0,003
0,012
0,310
0,306
0,000
0,989
0,660
0,866
0,000
0,320
0,000
0,010
0,000
0,000

***
***
**
***
***

Exp(B)
1,319
1,876
2,669
1,167
1,385
1,870
1,230
1,632
1,234
0,889
0,831

1,001
1,051
1,028
0,658
1,112
0,652
0,500
1,001
0,116

8080
0,148
0,199
0,42
67,00%

The bracketed and bold typed traits are reference categories

b

* - significant variables for p<0,05; ** - significant variables for p<0,01; *** - significant variables for p<0,005
Source: The authors’ own compilation based on Social Diagnosis: integrated database. www.diagnoza.com

THE CLASSIFICATION OF SENIORS’ HOUSEHOLDS BASED ON THE
COMPOSITION OF THEIR SAVING PORTFOLIO
Using the cluster analysis method, four types of households run by persons over 50 were
distinguished based on the composition of their savings portfolio: (Table 3):


diversified (3%),



saving in banks and in cash (25%),



saving in banks and avoiding cash (26%),
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saving in cash (46%).

Tables 4 and 5 provides basic information about the distinguished clusters of seniors’ household.
Their analysis provides the basis for a detailed description types of Polish seniors’ households
based on their saving portfolio.
Cluster 1: Diversified
This is the smallest group of all distinguished types of households. It consist of only 96
households, which constitutes less than 3% of the surveyed population of seniors. This group has
the most diversied saving portfolio. Diversified their funds invest primarily in insurance policies
(95%), bank deposits in PLN (85%), personal current accounts (81%), savings accounts(71%) in
the Individual Pension Fund (71%), cash ( 70%) and investment funds (60%). Approximately
every fourth household of seniors from this cluster also invest savings in long-term savings
programmes (28%), bank deposits in foreign currencies (24%), investments in property (24%)
and bonds (23%). Households from this cluster are characterized by very high value of savings.
In every third household from this cluster it exceeds the annual income of the household, and in
every tenth (13%) household the savings exceeds the 3-year household income. Moreover, this
cluster is characterized by a very low percentage of households (3%) with the lowest savings, ie.
less than the monthly income of the household. Diversified households are indebted relatively
most frequently. As many as every third household declares to repay credits or loans, and more
than 40% repay mortgage. This translates into high value of indebtedness – in more than half of
households debt exceeds the semi-annual household income, and in every third household debt
exceed an annual income. Only in every tenth household from this cluster, the value debt is lower
than the monthly income of the household. Households from this cluster positively evaluate their
income situation. Almost 80% of them declare that the current income is enough to make ends
meet, while to 38% of households making ends meet come easily. Every fifth household claims
that compared to two years ago, the income situation of the household get better. The households
representing Diversified cluster are characterized by the following socio-economic features:


domination of employees households (42%), more than the average households of selfemployed (17%), lack of households living on unearned sources,



relatively high percentage of marriages with children,



relatively more often the household is run by man (74%),



low age of the head of household. Almost half of the households are run by persons aged
50-59,



the place of living is usually very big (27%) or big city (18%),



the high level of education of the head of household head. domination of households run by
people with higher education (58%),
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relatively low percentage of single households (12%),



very high level of income - almost 4000 PLN per month.
Table 3: Indicators of Classification

Forms of saving

bank deposits in PLN
bank deposits in foreign currencies
bonds
investment funds
Individual Pension Fund
Employee Pension Fund
securities listed on the stock
exchange
shares and stocks in companies not
listed on the stock exchange
investments in property
investments in material goods other
than real property
cash
insurance policy
long-term savings programmes
savings account
personal current account
Number of cases
(%)

Cluster 1:
Diversified

Cluster 2: Saving in
banks and in cash
85,4
24,0
22,9
60,4
70,8
13,5
11,5

80,0
5,5
2,9
4,9
2,6
1,7
3,0

Cluster 3: Saving in
banks and avoiding
cash
89,8
3,7
2,9
4,0
3,1
1,9
1,9

Cluster 4: Saving
in cash

7,3

2,1

1,8

0,5

24,0
15,6

2,6
1,2

1,8
0,3

0,8
0,5

69,8
94,8
28,1
70,8
81,3
96
2,8

66,9
16,5
8,0
78,1
85,3
841
24,9

0,0
11,7
2,2
0,0
53,5
892
26,4

91,9
8,0
0,8
7,2
22,3
1545
45,8

12,0
1,0
1,2
1,8
1,4
0,6
0,7

Source: Own calculation based on: Social Diagnosis Database, www.diagnoza.com

Cluster 2: Saving in Banks and in Cash
About ¼ of analyzed households of persons above 50 represent the cluster Saving in
banks and in cash. This type of households invest savings mainly in bank – on personal current
accounts (85%), bank deposits in zlotys (80%), savings account (78%) and also in cash (67%).
Other saving products have marginal importance for the representatives of this cluster. In this
cluster the value of savings is relatively higher than in clusters: three and four, represented by
almost ¾ of analyzed population of seniors above 50. Almost half of the households represented
cluster 2 have savings equaled from 3 months to yearly household income. Saving in banks and
in cash are indebted on the average level. About every fifth household declared to use credits or
loans (19%) and mortgage (20%). The income situation in these households is rather stable. The
representatives of this cluster have no major problems with meeting their needs and makings ends
meet come them rather easily. The households representing Saving in banks and in cash cluster
are characterized by the following socio-economic features:


domination of employees households (39%). relatively high comparing to other clusters
percentage of households of farmers (6%),
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relatively high percentage of marriages with children,



relatively low age of the head of household, ¾ of households are run by persons above 69,



relatively high level of education of the head of household. every third household is run
by persons with higher education (34%),



dominate households of married people (74%),



average level of income (2479 PLN).
Tabele 4: Households’ Behaviors and Financial Problems by Clusters
Specification

Using the bank services
Savings value

Household have credit or
loan
Household have mortgage
The value of debt

Makeing ends meet

Income sotuation

Cluster 1:
Diversified

yes
up to monthly household income
above monthly – to 3months
household income
above 3 months to half year
household income
above half year – to yearly
household income
above yearly to 3 years household
income
Above 3 years household income
Hard to say
yes

99,0
3,2
14,7

Cluster 2: Saving
in banks and in
cash
99,5
6,6
19,9

Cluster 3: Saving in
banks and avoiding
cash
98,9
11,7
31,5

Cluster 4:
Saving in cash

10,5

28,1

22,2

17,4

21,1

23,0

15,8

7,0

21,1

7,1

4,7

1,8

12,6
16,8
33,7

3,1
12,3
18,7

3,5
10,6
16,3

1,0
9,6
18,6

yes
up to monthly household income
above monthly – to 3months
household income
above 3 months to half year
household income
above half year – to yearly
household income
above yearly to 3 years household
income
Above 3 years household income
Hard to say
with great difficulty
with difficulty
with some difficulty
rather easily
easily
get worse
get better
no changed

43,8
9,7
9,7

19,8
18,4
23,7

16,7
26,2
19,2

10,0
24,3
26,5

9,7

16,5

19,2

14,3

19,4

10,5

10,6

10,3

25,8

11,8

9,2

5,5

6,5
19,4
1,1
5,4
14,0
41,9
37,6
15,6
19,8
64,6

7,9
11,2
1,5
7,6
33,3
44,2
13,5
15,0
14,5
70,4

7,1
8,5
3,0
9,9
36,2
39,4
11,6
16,9
10,3
72,8

9,9
9,2
6,2
13,2
42,3
32,1
6,2
18,2
11,9
69,9

77,5
28,0
35,1

Source: Own calculation based on: Social Diagnosis Database, www.diagnoza.com

Cluster 3: Saving in Banks and Avoiding Cash
One fourth of analyzed households of people aged 50 and more, were classified to the
cluster Saving in banks and avoiding cash. The saving portfolio of representatives of this cluster
is dominated by bank deposits in zlotys (90%) and personal current accounts (54%). The
characteristic feature of this cluster is the fact, that any of the household save money neither in
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form of cash nor on saving accounts. The value of saving in this cluster is relatively low. More
than 40% of households declare that their savings do not exceed three months income.
Tabele 5: Socio-Economic Features of Households by Clusters
Specification
Socio-economic
group

Biological type
of family

Sex
Age

Place of living

Level of
education

Marital status

Income

employees
farmers
self-employed
retire
pensioner
living on unearned sources
marriage without childreen
marriage with one child
marriage with two childreen
marriage with 3+ childreen
single parent family
multifamily
single non-familial
Multiple non-familial
man
woman
50-59
60-69
70-79
80 i więcej
city with population over 500
thousand inhabitants and more
city with population 200-500
thousand inhabitants
city with population 100-200
thousand inhabitants.
city with population 20-100
thousand inhabitants
city with population less than
20 thousand inhabitants.
village
primary school and lower
vocational/junior high school
secondary
higher
single
married
widower
divorced
legal separation
de facto separation

Cluster 1:
Diversified
42,1
3,2
16,8
35,8
2,1
0,0
41,1
17,9
8,4
3,2
9,5
6,3
12,6
1,1
74,0
26,0
47,9
32,3
10,4
9,4
27,1

Cluster 2: Saving in
banks and in cash
39,7
5,5
6,3
45,2
2,3
1,0
38,8
16,1
8,4
3,3
8,0
9,3
15,3
0,7
70,0
30,0
39,2
35,4
16,2
9,2
10,5

Cluster 3: Saving in banks
and avoiding cash
30,6
3,6
4,9
54,8
4,9
1,2
39,3
13,8
5,4
1,5
7,0
6,4
25,8
0,8
62,6
37,4
29,3
39,7
20,7
10,3
11,7

Cluster 4: Saving
in cash
25,5
5,3
3,5
56,9
6,7
2,0
34,2
12,6
7,4
3,0
8,2
8,2
25,5
1,0
65,5
34,5
29,2
33,3
22,0
15,5
6,1

17,7

14,0

13,0

6,9

7,3

8,1

9,8

6,1

17,7

21,3

22,6

22,5

11,5

14,7

13,1

14,5

18,8
2,1
8,3
31,3
58,3
11,5
68,8
14,6
4,2
0,0
1,0
3958

31,4
9,6
25,8
30,4
34,2
5,0
73,7
15,2
5,4
0,1
0,6
2479

29,8
9,7
23,6
36,6
30,1
7,2
64,9
21,7
5,7
0,1
0,3
2159

43,9
24,9
32,9
27,9
14,3
4,9
62,7
26,6
5,0
0,1
0,6
1755

Source: Own calculation based on: Social Diagnosis Database, www.diagnoza.com

Households are indebted to the average level, and the value of credits and loans is rather
small. In every fourth household representing this cluster, the value of debt does not exceed the
monthly income of the household. Also the financial situation of Saving in banks and avoiding
cash is average. Half of the households do not show major difficulties with meeting needs from
current income, but every third household has some difficulties in this area, and almost 13% of
households declare difficulty or great difficulty with making ends meet with. The households
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representing Saving in banks banks and avoiding cash cluster are characterized by the following
socio-economic features:


dominate the households of retired (55%),



relatively high percentage of single non-familial households (26%),



relatively most often comparing to other clusters, the household is run by woman (37%),



dominate the households run by persons with secondary education (37%),



average level of income (2159 PLN).

Cluster 4: Saving in Cash
The last and most numerous cluster, is represented by almost half the analyzed population
of seniors over 50 (46%). The saving portfolio of this group of households is dominated by cash
(92%). Only every fifth representative of this cluster declare to have a personal current account
(22%). Preference to accumulate money in form of cash may be due to the low number of
banking services users in this cluster. More than 1/5 of the representatives of this focus does not
use any bank service. The value of saving is the lowest among all clusters. More than ¼ of
households (28%) have savings not exceeding their monthly income. In every third household
(35%) the value of savings amounts from monthly to three months income. Saving in cash are
indebted to the average level (19% repay some credit or loan), but they relatively least likely use
mortgage - only every tenth representative of this cluster declare to repay mortgage. For half of
the households representing this cluster, the debt does not exceed the three-month income.
However, it should be noted that among Saving in cash there is also a relatively high proportion
of households (10%) in which the value of loans exceed a 3-year income. Saving in cash rather
negatively evaluate their income situation. More than 60% of the households declare problems
with making ends meet. Almost every fifth household thinks that its income situation has
worsened in the last two years, and one in ten households acknowledges that income is not
sufficient to cover current needs. The households representing Saving in cash cluster are
characterized by the following socio-economic features:
 dominate households of retired (57%), relatively the highest percentage of pensioners’
households (7%),
 Relatively high percentage of single non-familial households (26%),
 the relatively high age of the head of household, the highest percentage of households led
by people aged 70-79 years (21%) and above 80 (16%),
 the place of living is usually village (44%), relatively the smallest percentage of
households living in a big cities (6%),
 low level of education of the head of household. every fourth household is run by persons
with primary education or lower,
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 relatively the highest percentage of households run by widowers (27%),
 the lowest level of income among all clusters (1755 PLN).
CONCLUSION
The propensity to save in Polish seniors’ households increased systematically in years
2000-2015. The percentage of households declaring savings increased from 25% in 2000 to 42%
in 2015. Although the value of seniors’ savings is generally low. In the whole analyzed period
about half of households run by persons over 50, declared to have savings not exceeding the
equivalent of three months income.
The results of logistic regression analysis confirmed the fact that above all, the significant
factors affecting the seniors’ households propensity to save are as follows: income, age, level of
education, family type, and socio-economic group.
Segment of households run by seniors over 50 is a heterogeneous group, so it should not
be treated it in the same way. Banking and financial institutions should try to adopt their
products, taking into account the needs and preferences of older people and differentiate it
depending on the specific socio-economic features, such as age, education level or level of
wealth.
The results of cluster analysis justify the perception of saving behaviors of households of
people over 50 through the prism of the four clusters, which are distinguished on the basis of the
composition of the savings portfolio: Saving in cash (46%), Saving the bank and avoiding cash
(26%), Saving in bank and cash (25%), Diversified (3%).
The segment of older people usually use simple, safe and passive forms of saving. Much
less popular are more complex products, with a greater degree of risk and requiring activity in the
financial market. In the saving portfolio of more affluent and better educated households the
occurrence of savings products with a higher degree of risk is a bit more common.
Key factors diversifying the saving portfolio of seniors are: age, the level of income and
level of education. Taking into account the demographic changes, such as an increase in the
percentage of seniors with higher education, which translates into higher income, it can be
assumed that the next generation of seniors will be more active on the market of financial
products. Higher level of income and education translates into a reduction of risk aversion, which
may contribute to the growth of interest in alternative, more aggressive ways of investing free
funds.
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ABSTRACT
The issue of gender stereotyping of political candidates has been substantially researched in Western developed
democracies (e.g. Sapiro 1982, Huddy and Terkildsen 1993, Kahn 1994, Matland 1994, Aalberg and Jenssen 2007),
yet under-researched in the context of new democracies in Central and Eastern Europe. Evidence in previous
research suggests a certain discrepancy between attitudes toward the equal perception of political candidates that are
explicitly articulated in surveys and the latent ones examined in experimental research. The purpose of this paper is
to confront the existing literature with post-communist context found in Slovakia. During the communist regime,
women were generally portrayed as practically equal in most areas of social life, which contrasts with conservative
attitudes continuously present in the Slovak society. Additionally, Slovakia has had a recent experience with the
female prime minister as Iveta Radičová served in this position between 2010 and 2012 as the head of a short-lived
government. For the empirical part of the paper, we build on experimental designs utilized in existing literature. The
data were collected through questionnaires among high-school students in Slovakia in which they were exposed to
one of two versions of the same political speech including both explicit and implicit information about candidate’s
gender, which served as the treatment variable. Subsequently, the data were analyzed using hierarchical statistical
models hypothesizing the effect of candidate’s gender on the perception of his/her competence. The paper aims to fill
the gap in the research of latent gender stereotyping of political candidates in Central and Eastern European
countries.
Keywords: Political Representation, Gender Stereotypes, Experimental Design, Hierarchical Models.
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INTRODUCTION
When looking at recent years, many large scale global events and crises have had women
as heads of political and decision making bodies which were in charge of solving them. Whether
we talk about refugee crisis in Europe, where Angela Merkel firmly held to the position of leader
not only of Germany but also European Union, or about newly appointed Prime Minister of
United Kingdom, who is supposed to lead her country through the unprecedented process of
leaving the Europe’s most comprehensive integration project ever seen, or perhaps worldwide
observed situation in United states, where Hillary Rodham Clinton, despite losing the electoral
college, was able to win popular vote in the presidential elections by biggest margin in history of
US elections. All these examples show that having women in political leadership is not a new
situation in 21st century and that female political leaders are nowadays very visible and crucial
part of political elite. Moreover, this is not the case not only in the countries of western Europe
and US, but nowadays it is getting less surprising to see women holding highest political offices
even in countries of Central and Eastern Europe.
Despite this, the data suggest that the issue of political underrepresentation seems to still
be the problem in many countries, while women are almost exclusively on the side of
underrepresented. This constitutes a problem from different point of views. Over the years,
political scientists, sociologists and philosophers were dealing with the issue of political (under}
representation with the emphasis on problems its causes such as with the ideals of democratic
citizenship (Marshall, 1973), legitimacy (Beetham, 2006), representation of interests (Ruedin,
2013), fairness (Dahlerup, 2011), missing opportunity of utilizing resources (Lovenduski, 2000)
and many of the explanations of this phenomenon in some way work with the concept of so
called gender stereotypes or gender bias.
While the issue of gender stereotyping of political candidates has been substantially
researched in Western developed democracies (e.g. Sapiro 1982, Huddy and Terkildsen 1993,
Kahn 1994, Matland 1994, Aalberg and Jenssen 2007), it is yet under-researched in the context of
new democracies in Central and Eastern Europe, which is a gap this paper aim to help to fill by
studying the case of Slovakia. The case might be interesting for several reasons. Firstly, during
the communist regime, women were generally portrayed as practically equal in most areas of
social life, which contrasts with conservative attitudes continuously present in the Slovak society.
Additionally, Slovakia has had a recent experience with the female prime minister as Iveta
Radičová served in this position between 2010 and 2012 as the head of a short-lived government.
The main research question of the paper follows the previous research on the topic and
asks whether gender makes a difference in the perception of political candidates with regard to
their competence to hold political office. To answer this question, we conducted a socialscientific experiment, which should better detect the presence of, by common survey technique
untraceable, latent stereotypes. The main goal of the experiment was to measure differences in
perception of political candidates depending on their gender through a series of short tasks
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followed by a questionnaire which allowed us to gather gendered data about their assessment of
the candidate. The data were gathered from 411 students of 6 general secondary grammar schools
across the Slovakia, which helped us to get sample big enough to ensure variance in dataset and
to reduce the potential selection bias. Collected data were then analyzed the using hierarchical
statistical models to test four hypotheses, covering the hypothesized effect of candidate’s gender
on their perceived competency to hold the political office, to stand as a leader of a political body
and to deal with particular policy areas. The results show that in the evaluation of overall
competence of candidate’s gender does not play a role, and respondents’ evaluation is dependent
on their agreement with the presented political speech. Results regarding a ‘glass ceiling’
hypothesis assuming that women are trusted mainly on lower levels of government or in nonleadership positions are rather inconclusive and would require further, and improved analysis.
Finally, hypothesis which states that men and women are evaluated differently in different issue
areas is supported by the data.
POLITICAL REPRESENTATION AND GENDER STEREOTYPING
Political representation, as one of the core concepts of political science, has been studied
from different aspects by countless authors. Practically every political unit presently known,
either democratic or non-democratic in its nature, refers to it in some way to legitimize its actions
or even sole existence. In order for representation to take place, there are two man conditions to
be fulfilled – to have group to be represented and to have the representatives. (Ruedin, 2013) In
its minimalistic definition, the concept of representation refers to the mechanism of translation of
interest of individuals or various groups in a larger unit, for example in the society or state. Hence
it is a concept which can manifest in different variations as the representation of particular
interests is often connected with the characteristics of group to be represented. Worldwide, the
state of the art research is for example oriented on the causes and implications of the under
representation of particular groups based for example on their ethnicity (e.g. Moser, 2008;
Togeby 2008), religion (e.g Sinno, 2009), economical status (Rigby and Wright, 2013}, gender
(e.g. Lovenduski, 2000; Dahlerup, 2011; Ruedin, 2013) or even the carious combination of such
affiliations. (e.g. Bhargava, 2012) Political scientists, sociologists, philosophers and others try to
analyze the issue of political (under} representation with the emphasis on problems its causes
such as with the ideals of democratic citizenship (Marshall, 1973), legitimacy (Beetham, 2006),
representation of interests (Ruedin, 2013), fairness (Dahlerup, 2011) or missing opportunity of
utilizing resources (Lovenduski, 2000).
Gender Stereotypes
There are several explanations of reasons why the underrepresentation of particular
groups seems to be persisting. One of the most common used is the one connected with the
theory of patriarchy. It argues that underrepresentation of women can be explained by structural
and institutional factors which conserve the gender roles. These gender roles, which are
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systematically advantaging one group of people over the other in various aspects of public and
private life, can then manifest as gender stereotypes – the generalized and commonly perceived
sets of characteristics, traits and skills ascribed exclusively to a particular gender.
In one of the most general definition, the gender stereotypes are understood as ascription
of different traits, behaviors or even political beliefs of politicians, based on their gender. (Huddy
& Terkildsen, 1993, pp. 120-121) Existence of gender bias is one of the most most common
explanations of why we do continuously see, when looking at the issue from the gender
perspective, a significant difference in the demographic composition of societies and the
composition of legislative bodies within them. This implies that voters’ stereotyping of male and
female candidates have potential to hinder the way of future politicians into elective office
(Kahn, 1994, p. 163) or putting in place so called glass ceilings which limit the opportunity of
underrepresented group to rise in political ranks, which consequently tends to lead to the
replication of these patterns. (Niskanen, 2011, p. 30)
Psychologists argue that, similarly to the other characteristics of candidate, such as
belonging to some particular demographic group or political party, the gender could too serve as
an information shortcut to estimate features of politician. (Aalberg & Jenssen, 2007, p. 19) They
understand it as the part of a bigger schema or cognitive structure which enables an individual, in
this case voter, to make sense of the otherwise possibly overwhelming amount of information
about candidates and to help public to decide if they should cast a vote for a particular candidate.
Previous research show that people indeed tend to evaluate the performance and
competency of candidates differently when there is no other difference in their overall profile
besides their gender, the evidence about the effect of these stereotypes on the voting behavior is
however mixed. While some studies suggest the indirect effect of the candidate’s gender on the
probability of getting the vote (e.g. Kahn 1996, McDermott 1997 or Dolan 1998), others suggest
that the bias are rather connected with the perception of different genders of being equipped with
different areas of expertise (e.g. Matland 1994). Moreover, the nature of stereotype and their
potential effect are also context dependent, as the different sets of expectation for male and
female politicians were for example found out to be more strong within societies with traditional
division of labor. (Aalberg & Jenssen, 2007, pp. 19-20)
Kahn’s (1994) argues that gender stereotypes can manifest in two different, yet connected
dimensions, the dimension of political domain and the dimension of electability. The first one
refers to the situation when gender stereotypes are limiting the range of issues a candidate might
be perceived to be able to successfully deal with, while this being not derived from the
candidate’s education or experience but rather his or her gender, while the second suggests that
women have, due to the presence of so called glass ceiling, more complicated way to get the
elected offices, and that the higher in the governmental hierarchy is the office, the more
problematic is to get elected into it.
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Gender Stereotypes and Political Domains
Probably the most consistent form of gender stereotyping in politics is based on differing
expectation among voters about the competency to deal with issues in different policy areas.
While this might sound pretty straightforward, the complications come when we are supposed to
define which areas are perceived as traditionally the domain of man, and which on the other hand
are the domain of women and what role in this division is played by social context.
Huddy & Terkildsen (1993) argue that the source of different expectation has two sources,
the one based on the difference in personal traits and the difference in beliefs. Literature about
personal traits gather mostly from studies of psychologists, who in general argue that the most
common stereotypes are that women are often seen as more compassionate, nurturing, warm,
gentle, kind and passive, while man are typically viewed as more tough, aggressive and assertive
(Huddy & Terkildsen, 1993, p. 121)
This general difference then forms the assumed division of issues and policy areas, where
different genders should have upper hand over the others. Previous research (e.g. Huddy &
Terkildsen, 1993; Matland 1994; Kahn 1994; Sanbonmatsu, 2002) show that expected feminine
traits are translating into stereotypes which suggest that they are more competent to deal with
social issues, poverty, education, women’s rights, environment and healthcare. On the other hand,
the expected masculine traits make men to be more competent in areas as crime handling,
defense, foreign policy, and in some cases also the areas of agriculture and economy.
The second source of different expectation are based on assumption, that men and women
are believed to possess different beliefs and therefore to be more likely sided with a particular
type of ideology. Translated into politics, women can be often perceived as more liberal and
Democratic1, what makes them perceived to be more qualified when focusing on domestic and
social issues, while trailing behind on issues such as economy and defense.
Gender Stereotypes and Electability
The second factor, electability of candidate, is connected with the understanding of
structure and responsibilities of government. This line of argument suggests that the importance
of the office, its position in the nationwide hierarchy will be a significant affecting different
perception of men and women being able to hold the particular office. According to Kahn’s
(1994) research shown that issues commonly connected with central government and perceived
as the issues on national importance and impact are often perceived as areas belonging to then
men to handle. On top of that, it is assumed that issues of such scope are more than other
requiring the strong political leadership, the trait ascribed more often to men than women (Kahn,
1994, p. 163).
1

Understood in the context of US politics.
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This translated into the stereotype that the top governmental posts who are in general
dealing with issues of (inter)national importance such as defense, foreign policy etc. are better to
be held by male politicians, while the issues of more localized scale and effects such as social
issues and healthcare are more connected on with lower level or even regional level
governmental officials and as a domain where women might to be perceived superior.
RESEARCH DESIGN
Experimental Method in the Study of Biases
Experimental design is a popular and well-tested method for the study of stereotypes
(Sapiro 1981, Aalberg & Jenssen 2007, Matland 1994, Huddy & Terkiltsen 1993, Dovidio, Evans
& Tyler 1986, Peffley, Shields & Williams 1996) . There are several major advantages of
experimental studies as compared to all other research methods as they allow “more precise
manipulation of the independent variables” (Sapiro 1981, 76). This way, as Matland (1994)
points out, experiments by their nature simplify interpretation of results by control of causal
ordering, hence reduce space for any ambivalence in this regard. Additionally, they empower
researchers to control for the environment in which hypotheses are tested – on one hand, to
minimize the effect of extraneous variables; on the other, to control for alternative explanations
by inclusion of some of the variables that can be expected to influence measured phenomena.
Sapiro (1981) also contends that experimental designs in the study of stereotypes enable
researchers to test for unconscious, latent biases, which are unmeasurable in survey designs by
inclusion of stereotype-triggering variables, such as gender, in such a way that leaves respondents
in a state of certain ignorance and allows them to answer without consideration of what is
perceived as socially acceptable or, perhaps, expected. Contrarily, major disadvantage of such
studies is that they seek for a consistent and systematic bias in the sample, from which inferences
about the population are made - this increases chances for ‘false negatives’, hence wrongful
rejection of hypotheses.
As demonstrated, different studies suggest that different kind of stereotypes might be
present in different societies and context. Therefore, this paper aim to test the finding of previous
researchers on a yet unexplored case of Slovakia. Previous experiments conducted on the topic of
the gender stereotypes and role of the gender in evaluation of political candidates provide quite
extensive variety of, more or less complementary, methodological alternatives. In most of them,
the same speech is provided to the respondents in experiments, while the gender of the candidate
is usually being the only thing making the task and questionnaire different. This is for example
the case of the experiment conducted by Virginia Shapiro (1981) who presented her respondents
with the fairly neutral and non-antagonizing speech of candidate to the US senate, examining the
cause of candidate’s gender on the perception on competence in particular policy areas and the
ability to bring positive change. Minor alternations are however possible. Matland (1994) for
example followed very similar way, but expanded the design by controlling the ideological
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background of respondents by giving them versions of the speech closer to the preferences of
respondents. On the other hand, Aalberg and Jenssen (2007) were more true to the legacy of
Shapiros design, when taking non-ideological speech from Norwegian parliament and recreating
it by recording a video of the speech delivered by male and female actor. The more innovative
approach can be then found in experiments of Huddy and Terkildsen (1993), who added the
variation on intervening variable, when not only presenting respondents with the content about
candidate not only modified by their gender, but also by ascribing them stereotypical masculine
and feminine traits.
Sample Choice
As respondents for the study we chose the population of high school students in Slovakia,
which has several consequences for the interpretation of results. First of all, students around the
age of 18 years are believed to be already to a large extent politically socialized – they are
supposed to possess a core set of attitudes and value standards towards political system (Almond
and Verba 1963), which have a lasting effect on the formulation of their political ideas (e.g. Balea
2013). On one hand an experiment with this focus can provide us with insights about the existing
gender stereotypes in the society – the effect of environment which respondents were socialized
in, and on the other it can clarify our expectations about the development of gender stereotyping
of political candidates, as respondents’ attitudes are believed to considerably remain with them
for the rest of their lives.
There is a variety of types of high schools in Slovakia. We focused on general secondary
grammar schools as they should be all inclusive without any systemic bias in representation of
different social groups – perhaps with the exception of economic background. This should ensure
that all random factors in the sample (school and class) would not systematically influence the
results of analysis. Moreover, choosing secondary grammar schools as a sample can be expected
to cover reasonably representative sample with regard to ideological preferences and knowledge
of politics, while to some extent controlling for variables such as educational ambition and class
background (e.g. Matland 1994). We aimed at selecting one school in each administrative region
in Slovakia in order to cover various socio-economical environments present in Slovakia. At the
same time we attempted to include schools with best output quality2. The ranking is often
criticized for rewarding schools for attracting better students, suggesting it preserves differences
between students caused by social and economic factors. For our research such an assumption has
great implications as it allows us to control for the impact variables such as economic background
or education of parents without requiring respondents to answer such questions. On the other
hand, a major disadvantage of the sample choice stems from the fact that if our assumption about
economic background is true, then we exclude students from worse social and economic
environment in which gender stereotyping can be a greater issue.
2

As measured by Ranking of high schools in Slovakia conducted by a non-governmental organization INEKO –
Instutite for Economic and Social Reforms. The ranking can be found here: http://skoly.sme.sk/
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Data Collection
Altogether, the experiment was conducted in 17 classes consisting of 411 students, which
all lasted 45 minutes. We were not able to find a school willing to participate in the research in all
of Slovakia’s administrative regions, particularly in Bratislava and Košice regions. All schools
involved in the research, including the dates of data collection and number of classes and students
who participated in the research is disclosed in Table 1. In the introductory part of every session
we introduced ourselves admitting our university affiliation. However, the nature of experiment
was not revealed to respondents, only to schools’ directors and teachers, while students were told
the research focuses on the topic of political communication, how young people understand
political speeches and what issues they react to.
Table 1: Number of Classes And Students Who Participated in the Experiment by Schools
Date

School

N (classes)

N (students)

Nov 3, 2016

Gymnázium in Dubnica nad Váhom

2

36

Nov 4, 2016

Gymnázium P. Coubertina in Piešťany

4

68

Nov 14, 2016

Gymnázium Veľká Okružná in Žilina

2

39

Nov 16, 2016

Gymnázium A.Vrábla in Levice

2

97

Nov 14, 2016

Gymnázium J.G.Tajovského in Banská Bystrica

6

142

Nov 24, 2016

Gymnázium J.A. Raymana in Prešov

1

29

17

411

TOTAL

After the introduction, students were given two types of questionnaires. Questionnaires
were completely identical and differed only in the gender of the candidate indicated – hence the
only difference was the independent variable we manipulated with. At the core of questionnaire
was a 2-page anonymized political speech in a written form. The final wording of the speech was
based on the Report on the state of the republic delivered by Andrej Kiska, the president of the
Slovak Republic, on June 18, 2015. This speech was chosen for several reasons. It seemed to us
rather ideologically unbiased while it not too controversially discussed crucial problematic areas
in the country, while remaining vague regarding their possible solutions. This was done in order
to minimize the chances of respondents sabotaging the questionnaire based on potentially strong
pre-existing political preferences. The speech was shortened and presented as a speech of an
anonymous political candidate introducing his or her political views to the general public.
Contentwise, it covered predominantly the following topics: healthcare (approx. 13% of the text),
regional development (12%), education (11%), justice (11%), and defense (10%). Some topics
presented in the original speech were marginalized, such as EU relations (7%), economy (4%), or
completely left out – e.g. unemployment. This was done in order to be able to observe whether
Page | 28

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA

emphasis on particular topics, or their absence would play a role in the evaluation of political
candidate’s ability to deal with particular issues.
The questionnaire consisted of four parts, with the speech located between the two. The
objective of first two parts was to gather information about respondents, and to plant the idea of
candidate’s gender in their mind. The last two parts asked about respondents’ perceptions of
competence of the candidate with regard to different levels of government, and with regard to
specific issue areas.
Besides basic questions about respondent’s age, gender and school or class they had
belonged to, the first part of the questionnaire aimed to address students’ attitudes and
preferences that may have been relevant for the studied matter. In Matland’s experiment (1994)
students had the opportunity to choose between Labour or Conservative party candidate in order
to minimize the effect of their party alignment on the perception of presented speech. In Slovakia
no such clear and uncontroversial division between is at hand, but we had expected that certain
attitudes may be more in line with opinions presented in the speech, no matter how vague and
uncontroversial it was. For that reason, we included three questions regarding students’ attitudes
– one targeting their stance on concentration of wealth, the other aimed at the perceived
importance of customs and traditions in a society, and the last one was asking about their
attitudes regarding equal opportunities. In addition, assuming that respondents with less interest
in politics may be easier to persuade by political speech we included a question regarding their
self-perception of how much are they interested in Slovak politics. Answers for these questions
were indicated on 7-point scales where the higher the number respondents indicated, the more
they agreed with the presented statement.
The second part of the questionnaire was designed to paint an image of the candidate in
respondents’ minds it order to ensure they will visualize him or her so they would be implicitly
aware of their gender. There were two reasons for paying special attention to this issue: first of
all, Sapiro (1981) in her paper describes few instances in which respondents failed to realize the
gender of the candidate; and secondly, the pilot study conducted on a small sample of university
students discovered rather worrisome recognition of candidate’s gender, which is the central
variable in this research. This was done in three steps. At first, students read a short made-up bio
of a candidate which presented him or her as a lawyer with young family, who studied both in
Slovakia and abroad, who worked in private as well as public sector, while his or her affiliations
were sufficiently vague so they would not have invoked any strong feelings. In order to be able to
assess whether students correctly recognized gender of a candidate we asked them to write three
adjectives describing him or her based on the bio, utilizing gender-sensitivity of Slovak language
to male and female adjectives. We did not encounter any case in which a respondent used
incorrect adjective suffixes, hence we believe it is correct to assume every participant was aware
of the gender of the candidate. Finally, at the end of this part students were asked to answer
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simple dichotomous question whether they can imagine the candidate holding various offices –
from general prosecutor, through judge, to diplomatic position or being a director of a hospital.
After reading of the speech, students were presented with two tasks. In the first task
respondents were asked to evaluate candidate’s competence to hold different political offices on
different levels of government and indicate them on 7-point scale where 1 meant absolutely
incompetent and 7 absolutely competent. The list of different political offices intentionally
covered various positions in governmental hierarchy, as well as differentiated between positions
with implied demand for certain leadership to answer research questions regarding overall
perceived competence of male and female candidates, and the “glass ceiling” expectations that
women are perceived as better suited for positions in lower levels of government and for
positions that do not require leadership. After these six questions, students were asked to indicate
the level of their agreement with the speech in order to control for the effect of their conflict with
presented views.
In the second task students were asked to order issue areas by the level of perceived
competence of the candidate in each of them. There were 9 areas included – external borders
security, long-term unemployment, access to quality healthcare, corruption, quality of
educational institutions, Slovak presidency in the EU, law enforcement, public debt of Slovak
economy, and living conditions of young families. Requirement for ordering was in the study
included to prevent students from clustering their answers, and to ensure variance in the sample.
Out of 411 respondents 30, that is 7.3%, failed to correctly use all numbers between 1 and 9 as
they were asked to. The list was constructed to mirror various policy areas where gender
stereotypes can be expected to play a role, while some of them were not presented in the speech.
The rationalization for inclusion of this task was to enable us to analyze whether candidate’s
competence is perceived differently with regard to issue areas based on the gender.
Based on the written above, we formulate following hypotheses:






Hypothesis 1: If a candidate is female, then she is perceived to be less
competent to hold political office
Hypothesis 2: If a candidate is female, then she is perceived to be less
competent to hold an office at national level as compared to local level.
Hypothesis 3: If a candidate is female, then she is perceived to be less
competent to hold office with leadership responsibilities than an office
without such responsibilities.
Hypothesis 4: If a candidate is female, then she is perceived as more
competent in women stereotypical issue areas as compared to stereotypical
male issue areas.
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RESULTS
Descriptive Statistics
With regard to gender variable our sample was distributed quite fairly. On one hand we
have over-representation of women respondents in the sample, as they comprise as much as 62%
of all respondents. This is caused by factors beyond our powers, but it should be admitted that we
hoped for more equality in this regard, as this was one of the reasons why we chose general
secondary grammar schools. One participant failed to indicate his or her gender, for that reason
the total number presented in Table 2 differs from the total number of participants. On the other
hand, we were able to secure equal number of respondents to be presented with each gender of
candidate, while even within respondents’ gender groups the questionnaires were distributed
quite equally.
Table 2: Distribution of Questionnaires by Gender of Respondents and Candidates
Candidate’s gender
Male

Female

Total

Respondent’s

Male

79

76

155

gender

Female

126

129

255

Total

205

205

410

The average age of the participant was slightly below 18 years and as can be seen in
Figure 1, the age variable concentrates around the age of 18, with few cases on each side of it.
This demonstrates that it is fair to postulate that the sample fits the ‘political socialization’
argument of sample selection. Contrarily, inclusion of value variables proved to be very
unsuccessful and not usable for the analysis as all three of them are very much skewed in favor of
strong agreement with proposed statements. As these were seemingly contradictory – two
appealing to rather liberal values regarding wealth distribution and equality of opportunities, and
the other appealing to conservative sentiment regarding appreciation of customs and traditions –
it is difficult to interpret their frequency distributions. Consistency of measured high values can,
on one hand, suggest very strong opinions of respondents, but taking into consideration the
contradiction between them raises concerns why respondents rarely dared to disagree with
proposed statement. A possible explanation for this is an interaction between the fact that
respondents did not have clear opinions on value questions they were presented with, with rather
suggestive phrasing of these questions.
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Table 3: Descriptive Statistics for Age and Value (Control) Variables on Scale 1 To 7
Variable

N

Mean

St.Dev.

Age

409

17.96

0.82

Wealth should not be distributed in the hands of few

411

5.51

1.61

It is important that people value customs and traditions

411

5.92

1.24

It is important people are treated equally and have equal opportunities

411

6.06

1.29

Level of interest in Slovak politics

411

3.40

1.62

Level of agreement with the text

402

5.21

1.24

Further, the average level of interest in politics was 3.4 suggesting that most of the
respondents does not care about politics too much, which can be also seen in Figure 1. Variable is
fairly normally distributed, and it seems reasonable to use it in the analysis. And finally, the level
of agreement with the text on 7-point scale was on average at 5.21. The Figure 1 shows the same,
majority of respondents agreed with the text, and for that reason the frequency plot is skewed
towards higher values. In order to avoid multicollinearity, we looked at correlation between these
two variables and the Pearson’s r of 0.05 shows very weak relationship between them.
Model choice
For the statistical analysis we used cumulative link mixed model using package ordinal in
R (Christensen, 2015). Cumulative link mixed models are hierarchical models used for ordered
categorical response variables with explanatory variables with both random and fixed effects
where subsamples cannot be perceived as independent and are predicted to correlate. Put
differently, in cumulative link mixed models ordinal response variable γi that can fall in j
categories, where J ≥ 2 follows a multinomial distribution with parameter π where πij denotes the
probability that ith observation falls in response category j.
γ

π

In our case the distribution of response variable(s) with 7 ordered categories can be
predicted to depend on the region and their specific socio-economic environment. As we have
exactly one school in every administrative region the school variable will be used as a random
effect to control for the effect of regions. Our primary focus will be however on the fixed effect
of candidate’s gender variable which is at the core of this research. The process of modelling was
the same for all hypotheses. We started with null model without any explanatory variables, then
we added fixed effect variable of candidate’s gender as the most crucial independent variable.
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Then we added random effects to control for possible intra-cluster correlations – except for
school variable, we used also individual students and specific questions as random effects, if it
was appropriate. Finally, we added other possible explanatory variables to the model – gender of
the respondent, agreement with text, and interest in politics – in order to get as complex insight in
the explanation of dependent variables as possible. The process of modelling is summarized in
Table 4, where θj refers to threshold parameters, βn are fixed effects and υn denotes random
effects.
Figure 1: Frequency Distributions of Age Variable and Control Variables
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Table 4: Summary of Step-Wise Cumulative Link Mixed Model Used
# Model

variables

θj

Model 0
Model 1

logit(P(Yi≤j)) =

θj – β1(candidate’s gender)

Model 2

θj – β1(candidate’s gender) – υn

Model 3

θj – β1(candidate’s gender) – β2,..n – υn

Analysis
For the four hypotheses formulated earlier in the paper we devised 8 possible dependent
variables, as there are multiple possibilities on measuring them in our data. This chapter of the
paper will proceed as follows. At the beginning of each part we will explain what is the
dependent variable, how the data was restructured, or how it was calculated. Then we will present
simple chi-square tests for comparisons between different models to assess whether candidate’s
gender does improve the model fit. When it does, we will present summary statistics for the most
complex model (Model 3) in order to show parameter estimates of explanatory variables to
understand vectors and strengths of their effects. In case the model fit does not improve we will
just report on summary statistics in the text3.
Are women perceived as less competent?
Model A.
For testing of this hypothesis data on 6 questions regarding candidate’s competence to
hold particular offices (prime minister, member of the cabinet, MP, party leader, mayor, local
MP) were restructured to the long format, so for each respondent – who answered all questions –
we had 6 observations in the data. Their evaluation of candidate was treated as a dependent
variable, whereas in addition to school as we also included particular respondent and particular
office in question as random effects. This was based on the assumption that it can be predicted
that certain students were more difficult – or less difficult, for that matter – to please, giving
overall poorer scores to candidates. Similarly, we predicted that it was easier to get better scores
on particular offices as compared to others – for instance, it is fair to assume that it was more
difficult to be evaluated with a high score with regard to competence to be a prime minister, as
compared to competence to be a member of parliament.

3

Complete analysis, including original dataset, R code and all the results can be provided upon request.
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Table 5: Likelihood Ratio Tests of Cumulative Link Models – Model A – Competence
Hypothesis
Model

AIC

Pr(>Chisq)
(Mn v. Mn-1)

A – model 0

8,189

A – model 1

8,189

0.194

A – model 2

7,399

<0.001 ***

A – model 3

7,272

<0.001 ***

Note:

p<0.01 ***

p<0.05 **

p<0.1 *

N = 393 students = 2,358 observations

Including gender of the candidate in the model does not improve the model fit, as is
shown in Table 5. For that reason, we do not interpret summary statistics for the model.
However, results suggest that there are certain patterns in the data – first of all, inclusion of
random effects improves the model fit suggesting that observations really do correlate within
clusters; and secondly, additional fixed effects improved the model as well, especially ‘agreement
with text’ variable which by increasing by 1 increases observation on the dependent variable by
0.85 at 99.9% confidence level.
Are women perceived as more competent on local level?
Model B.
First model for testing ‘glass ceiling’ hypothesis with regard to levels of government uses
as a dependent variable difference between evaluation of competence of candidate as possible
MP and the local MP. The more suited is a candidate to hold office at the local level as compared
to national level, the lower was the value on the dependent variable. The expectation was that if a
‘glass ceiling’ hypothesis is correct, then this value would be higher for female candidates.
Model C.
The second model for ‘glass ceiling’ hypothesis on different levels of government looks at
the difference in the perception of competence of candidates on different levels of government in
offices with implied leadership requirements. The dependent variable was calculated as a
difference between competence in the office of prime minister and competence in the office of
mayor. The higher the number was the less suited the candidate was to hold leadership office at
the national level.
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Table 6: Likelihood Ratio Tests of Cumulative Link Models – Models B and C – Glass
Ceiling Hypothesis on Levels of Government
Model

AIC

Pr(>Chisq)

Model

AIC

(Mn v. Mn-1)
B – model 0

1,577

B – model 1

1,579

B – model 2
B – model 3

Pr(>Chisq)
(Mn v. Mn-1)

C – model 0

1,682

0.717

C – model 1

1,684

0.826

1,580

0.411

C – model 2

1,685

0.246

1,578

0.053 *

C – model 3

1,677

0.003 ***

Note:

p<0.01 ***

p<0.05 **

p<0.1 *

N = 393 students

Table 6 shows that neither of the models improves when candidate’s gender is taken into
account. Both models significantly improve only in the last step of modelling, when control
variables are included, and both show ‘agreement with text’ as a variable that significantly helps
to explain the dependent variables.
Are women perceived as more competent in non-leadership positions?
Model D.
For the second ‘glass ceiling’ hypothesis – assuming that men are perceived to be better
suited to hold positions that require certain leadership skills – we calculated the difference
between perceived competence of a candidate to hold a leadership office and a regular office
within the same level of government. In Model D the dependent variable is the result of
subtraction of the perceived competence to be an MP from the competence to be the prime
minster. Third hypothesis suggests that when a candidate is female this difference should be
smaller.
Model E.
The dependent variable in Model E was calculated as a difference between perceived
competence to be a mayor and competence to be MP on the local level. Once again, the
hypothesis suggests that female candidates should be perceived as less competent to hold
leadership office, hence the difference should be larger for female candidates.
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Table 7: Likelihood Ratio Tests of Cumulative Link Models – Model D and E – Glass
Ceiling Hypothesis in Leadership Positions
Model

AIC

Pr(>Chisq)

Model

AIC

(Mn v. Mn-1)
D – model 0

1,344

D – model 1

1,346

D – model 2
D – model 3

Pr(>Chisq)
(Mn v. Mn-1)

E – model 0

1,115

0.889

E – model 1

1,115

0.121

1,348

1.00

E – model 2

1,117

1.00

1,340

0.003 ***

E – model 3

1,120

0.514

Note:

p<0.01 ***

p<0.05 **

p<0.1 *

N = 393 students

Once again, as Table 7 shows, in neither of cases have candidate’s gender make any
difference for the model fit. Model fit is improved only when control variables are added to
Model D, and once again the only statistically significant variable is ‘agreement with text’, but in
rather unexpected direction – by increasing respondent’s agreement with the text by 1, the value
on the dependent variable increases by 0.25. Counterintuitive nature of the results can possibly be
understood as respondents’ projection of the candidate preferably in the leadership position based
on their agreement with the speech.
Are women perceived as more competent in stereotypical women issue areas?
Model F.
The last hypothesis predicts that there are issues that are perceived as more masculine, and
hence male candidates should be perceived as more suited to work in these fields. The first
dependent variable we used to test this hypothesis was related to issues that carry certain
stereotypical connotation and were mentioned in the text. It was calculated as a difference
between ranking assigned to the field of education and ranking of competence in external security
issues. The hypothesis predicts that this difference should be lower for female candidates. For
instance, if a candidate was perceived as the most competent in the field of education (assigned
number 1), and the least competent in stereotypically male issue – external security (assigned
number 9), the value on our dependent variable would be -8. Hence, the lower the number on the
dependent variable the more competent candidate is in male issue are as compared to the female
issue are.
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Model G.
Similarly, to the first dependent variable used for testing this hypothesis, the second too
compared ranking on assumed female issue are with ranking on assumed male issue area. Unlike
in the first case, for this model we used issues that were not mentioned, or rather were
marginalized in the speech – competence to deal with problems of young families as female issue
area, and competence with dealing with macro-economic issue of debt as a stereotypical male
issue area. Expectation was the same as in the first case, the more stereotypically were candidates
perceived the lower number should be found on the dependent variable.
Table 8: Likelihood Ratio Tests of Cumulative Link Models – Models F and G – Gender
İssues
Model

AIC

Pr(>Chisq)

Model

AIC

(Mn v. Mn-1)
F – model 0

1,893

F – model 1

1,883

F – model 2
F – model 3

Pr(>Chisq)
(Mn v. Mn-1)

G – model 0

1,800

<0.001 ***

G – model 1

1,802

0.964

1,885

1.00

G – model 2

1,804

1.00

1,876

0.002 ***

G – model 3

1,805

0.253

Note:

p<0.01 ***

p<0.05 **

p<0.1 *

N = 393 students

Of the two models the only one that significantly improves is the one focusing on
explicitly mentioned issues in the text (Model F). The model improves twice – firstly, when our
main independent variable is added to the model, and then when control variables are included.
Table 9 presents the most complex of models with school as random effect variable and three
fixed effect variables – gender of the candidate, respondent’s interest in politics, and respondent’s
agreement with the presented speech. Most importantly, the results show that the difference
between ranking of the male and female issue is dependent on the gender of a candidate – if a
candidate is female she is perceived to be significantly less competent in the area of external
security as compared to the area of education at 99.9% level of confidence. Also, the more
respondents agreed with the text the less they favored competence in the male issue as compared
to the female issue area. The results therefore suggest that gender of candidates does have an
impact on the perception of candidate’s competence in certain fields, especially when they are not
judged with regard to the level of agreement between the respondent and the candidate.
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Table 9. Cumulative Link Mixed Model Fitted With Laplace Approximation for Model F –
Model 3
Random effects
Variance

St.Dev

<0.001

<0.001

Estimate

Std. Error

t-value

Female candidate

-0.627

0.186

<0.001 ***

Interest in politics

-0.096

0.056

0.090 *

Agreement with text

0.237

0.075

0.001 **

school

(Intercept)
Coefficients

Note:

p<0.01 ***

p<0.05 **

p<0.1 *

CONCLUSIONS
As can be seen, the results of the research are quite puzzling at this point. This being said,
we feel confident to reject the first hypothesis as there was no statistically significant effect the
gender on the perceived competency of candidate. In the case of second and third, which aimed
to find evidence for the presence of the glass ceiling effect, none of the models showed statistical
significance of candidate’s gender variable, however we are not convinced to reject it, admitting
possible methodological and analytical flaws on our part. We believe that additional work with
the data and the possibly alternative operationalization of dependent variables is needed in order
to make a final call. For the last hypothesis however, we find strong enough effect of candidates’
gender on the perception of their ability to deal with issues in particular policy areas. To be
specific, we have found that a female candidate was, compared to the male one, more competent
to deal with the issues regarding education, while in the case of external security, the perception
of respondents tended to head in the opposite way.
These results and the analysis open several questions. While the rejection of candidates’
gender being a factor influencing the perception of young people on their competence to be a part
of political elite could be interpreted as a sign of positive development, there are serious reasons
for doubting such claim. First of all, the data suggest that there are still policy areas which are
perceived as the domain of a particular gender, which supports the theories about gender bias.
More importantly however, the most perplexing issue of our results is in fact not
connected with the gender at all. The most consistent factor influencing the perception of
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candidate appeared to be the overall agreement with the speech, meaning the more students
agreed with presented speech, the more competent was the candidate in their eyes. The variable
appeared to be statistically significant in 5 out of 7 presently tested models and by that it possibly
questions our assumptions about the sufficient level of political socialization among our young
people. This suspicion is also supported by looking at the question we put in place to map the
ideological structure of respondents, which showed us that they did not seem to have problem to
declare agreement with archetypal conservative and liberal values at the same time. This is
leading us to the idea that the gender might not, with respect to the scope of our research, serve as
a reliable information shortcut and that the reason for the underrepresentation of women is
perhaps not driven by stereotyping and prejudice at the bottom level, but is rather a manifestation
of the unfavorable conditions coming from the top.
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ABSTRACT
Fundamental analysis is a method for assessing the financial statements of companies in order to determine the
attractiveness of investments in these companies. In scientific literature, there are two groups of authors: critics of
fundamental analysis, according to whom it is practically irrelevant or inconsistent, and its proponents, who consider
it useful. Therefore, when researching this topic, the conflicting opinions on the relevance and reliability of
companies’ fundamental analysis, expressed by its critics and proponents in scientific literature, may be problematic.
In this regard, the research objective of this article is to try to prove the relevance of fundamental analysis in the field
of management during the evaluation process of potential investments. The main research hypothesis states that:
“Fundamental analysis of business activity has a positive impact on the quality of decisions in the field of investment
management.” To answer the research hypothesis, the performance of companies in three securities markets was
analyzed: the US market, the Eurozone market and the market of Bosnia and Herzegovina. The analysis was
conducted by examining the correlation of obtained financial indicators and stock price-growth of companies for the
past 10 years. Based on the results of the analysis, it was concluded that the financial indicators P/E, PEG, P/S and
P/CF enable estimation of future market trends of investment options, and thus the hypothesis was
confirmed.Henceforth, the recommendation for managers made in this article is to invest their surplus funds in the
global financial market, which would allow them to achieve a higher yield than it would be otherwise possible
through conventional financial investment methods, such as term deposits of funds in their local banks.
Keywords: Fundamental Analysis, Investment Management, Financial Ratios, Portfolio Optimization, Stock
Valuation, Capital Market.
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INTRODUCTION
Fundamental analysis is a method for assessing the financial statements of companies in
order to determine the attractiveness of investments in these companies. Fundamental analysis
considers factors such as the company’s revenue, expenses, net income, share price, dividend
amount, etc., and by using these factors, analyzes the performance of the company with the
intention of determining the attractiveness of investments.
Critics of fundamental analysis believe that it is useless or inconsistent. Those who
believe that the market is always efficient, claim that fundamental analysis is useless, because all
the available information is already included in the share price and all investors can access the
same information. Others believe that fundamental analysis is a simplified process by which it is
problematic to get the real value of the company when qualitative factors such as company
management, the education and skills of employees, and the competitive environment are not
expressed.
On the other hand, most managers and investors believe that fundamental analysis is
useful. Therefore, the aim is to try to prove the relevance of fundamental analysis in the
evaluation process of potential investments.
RESEARCH HYPOTHESIS
The research problem stems from the conflicting data in scientific literature about the
relevance and reliability of fundamental analysis of companies expressed by its critics and
proponents.
The research focuses on companies’ financial indicators, by which it is theoretically
possible to assess the attractiveness of financial investments in those companies.
The main research hypothesis states that: “Fundamental analysis of business performance
has a positive impact on the quality of decisions in the field of investment management.” The
goal of the research is to try to prove that fundamental analysis has a useful role for management
during the evaluation process of potential investments. On the basis of the main hypothesis, it is
possible to define the sub-hypotheses of the research:


Sub-hypothesis 1: P/E ratio affects the future market value of investments.



Sub-hypothesis 2: PEG ratio affects the future market value of investments.



Sub-hypothesis 3: P/S ratio affects the future market value of investments.



Sub-hypothesis 4: P/CF ratio affects the future market value of investments.

The subject of the research revolves around the assumption that fundamental analysis will
assure managers that by investing their surplus funds in the global financial market, they can
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achieve a higher yield in comparison to conventional methods of financial investments such as
term deposits in local banks. Based on the yield achieved by these financial investments,
companies can achieve higher profits and a stronger financial base for future real investments in
commercial facilities, plants, equipment, training of personnel and other important segments, in
order to develop business, achieve competitive advantage and increase share in the market.
The expected scientific contribution of the research is to clarify the validity of the
opinions of fundamental analysis critics and proponents, since the literature presents the opinions
of both groups of authors; those who believe that fundamental analysis is irrelevant or
inconsistent and others who believe that it is helpful in evaluation of potential investments.
FINANCIAL RATIOS
Financial analysis includes the selection, evaluation and interpretation of financial data of
a company in order to assess its performance and financial condition. Business performance is an
indicator of how the company has used its resources in order to produce a return on their use. The
financial situation of the company is an indicator of its ability to honor its financial obligations in
an adequate period of time (Drake and Fabozzi, 2009, p. 57). In this analysis, financial indicators
have a key role and they measure the ratio of two or more variables arising from the company’s
financial reports and market price of its shares. Indicators are useful to investors in analyzing
company performance, but also for comparison with other companies, especially companies in
the same industry.
In this article, we have used the following financial ratios:


Price-earnings ratio (P/E):



Price/earnings to growth ratio (PEG):

.

.



Price-sales ratio (P/S):



Price-cash flow ratio (P/CF):

.

.
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The P/E ratio is one of the oldest and most widely used ratios. It is calculated by dividing
the share price by the net income of the company per share in the last year or in the last four
quarters. When a company makes a loss, then the calculation of this indicator is not possible, and
in that case investors use other indicators.
The average historical value of the P/E indicator for the US market is 16, which we can
see in the following graph:
Figure 1: Value of P/E Ratio for the S&P 500 Index

When the P/E ratio is low, the company’s share price is considered favorable. From the
graph, we see that the P/E ratio during periods of recession (for example in the early 2000s and
2009) reached a high value, because in these times the net income of companies was minimal due
to unfavorable economic conditions. However, after the recovery of the economy, when
companies’ net income reached normal values again, the P/E dropped down, and that was the
ideal moment for the acquisition of company shares. If a company has a P/E value above the
industry average, this means that the price of its shares is overvalued or that the company will
achieve above-average earnings growth in the future, and in the case of an efficient market that
information is already included in the price of shares. Typically, newer companies have a P/E
above average because such companies achieve higher profit growth compared to mature
companies.
The disadvantage of this indicator is that the net income of companies is subject to the
accounting manipulations, which directly affect the value of this indicator. Also, if we look at the
recession like a normal cyclical process in the economy, the P/E can temporarily reach
unrealistically high values due to a sharp drop in profits of companies in periods of recession. In
this case, we can take the average net income for the last ten years in order to obtain a more
realistic picture of this indicator, which is also called cyclically-adjusted P/E or the Schiller P/E,
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after its creator Robert Shiller. Also, there is no guarantee that undervalued or overvalued share
prices based on this indicator will be corrected in the near future, hence such values may remain
for years.
The PEG ratio is calculated by dividing the P/E ratio by the average growth of net income
per share in a number of years. For example, if the P/E is 15, and the average annual growth in
earnings per share in a number of previous years is 15%, then the PEG ratio will have a value of
1. Therefore, when the value of this ratio is below 1, this means that the market value of the
shares is underestimated, and when it is above 1, it is overpriced. Thus, the lower the value of this
indicator, the more favorable the share price is for investors. We can see the average historical
value of the PEG ratio for the US market in the following graph:
Figure 2: Value of PEG Ratio for the S&P 500 Index

A drawback of this indicator is that the growth of earnings per share may not follow the
historical trend in the coming years. Also, if the company made a loss, this indicator cannot be
calculated. Further, in the case of young companies, this indicator cannot be calculated due to the
lack of information about financial performance in previous years.
The P/S ratio is calculated by dividing the share price by the company’s revenue per
share. For investors, a lower value of this ratio is favorable. The advantage of this indicator is
that, unlike the P/E or PEG ratios, it can be calculated even when the company makes a loss.
Even more so, revenues are less susceptible to accounting manipulations compared to net income.
The average historical value of the P/S ratio for the US market can be seen in the graph below.
The drawback of this indicator is that it can present a share as being attractive for
investment, while, however, operating expenses may be higher than revenue, resulting in the net
income, the value attributable to shareholders, becoming negative.
The P/CF ratio is calculated by dividing the share price by the operating cash flow per
share. A lower value is more favorable for investors. It is a useful indicator when a company is
making a loss, but has positive cash flow from operating activities, which can be the result of for
example a high level of depreciation or poor control of other costs. Operating cash flow is less
Page | 47

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

susceptible to accounting manipulations than net income, which is another advantage of this
indicator.
Figure 3: Value of P/S Ratio for the S&P 500 Index

One drawback is that in the event of a negative operating cash flow, this ratio cannot be
calculated. Also, in the case of deferred revenue such as inflow of money for the delivery of
products in the future, such income is not recorded under operating cash flow, which may give a
lower value of the operating cash flow compared to the real value. The average value of this
indicator depends on the industry in which a company operates, so a universal average value for
an entire market does not exist.
RESEARCH METHODOLOGY
We have used several research methods. The most important are:


Quantitative method, by calculation of fundamental analysis indicators for global and
local companies, selected on the basis of transparent access to financial reports, the
liquidity of the market and its size.



Correlation method, by analyzing correlation between obtained indicators and stock
prices of companies in the past 10 years.



Deductive method, by making a conclusion based on the results obtained from the
analysis.

We have analyzed three securities markets: the US market, the Eurozone and the market
of Bosnia and Herzegovina. The US market was chosen because it is the most developed market
in the world, with large participation of institutional investors who make decisions about
investing, based on the fundamental indicators of a company. This market carries a currency risk
when investing from Bosnia and Herzegovina, as trading occurs in US dollars. The Eurozone
market was chosen because it competes with the US market to attract capital and investors, it is
geographically close to the investors from Bosnia and Herzegovina, and the exchange rate risk is
minimal, because the Bosnian convertible mark is fixed to the euro by the currency board regime.
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The entire EU market was not selected because we wanted to reduce foreign exchange risk to a
minimum, as the whole EU market also includes companies from countries which are not
members of the Eurozone, where trading takes place in other currencies. The market of Bosnia
and Herzegovina was chosen to make a comparison of the local market with the global, and to
assess whether the investors in the local market use fundamental indicators when investing.
For analysis of the US and Eurozone markets, we have taken 50 companies which are
members of the STOXX USA 50 and EURO STOXX 50 stock market index, which represent the
50 largest “blue chip” companies in the US and Eurozone. For the analysis of the market of
Bosnia and Herzegovina, we have included 10 companies based in the Federation of Bosnia and
Herzegovina, which are members of the SASX-10 index and the 5 largest companies by market
capitalization from the Republic of Srpska, which are part of the BIRS index.
We have analyzed the financial reports for the past 10 years. The financial data was
obtained from several sources: the very companies’ financial reports available on their websites,
the data available on Morningstar and GuruFocus financial services, as well as information
available on the web sites of foreign and domestic stock exchanges.
We have used the Pearson correlation coefficient between the growth rates of share prices
and the four previously mentioned financial ratios presented through the period of 10 years,
calculated by the formula:

where
r - Pearson correlation coefficient,
x and y - variables,
n - number of pairs of variables.
The share price is derived from historical market data, and refers to the price when the
market closes on the last day of trading of the year (usually 31.12.), unless otherwise specified
(usually in cases where the business year of the company does not correspond to the calendar
year). The growth rate of share prices represents the percentage change in share price over the
previous year. The number of shares, revenue, expenses, net income and operating cash flow are
derived from the financial statements of the companies.
The Pearson correlation coefficient for the mentioned four financial ratios represents the
correlation of these ratios over the years and the growth rate of share prices in the coming year
expressed as a percentage change. The next, and not same year, was chosen for two reasons: the
first is to see how financial ratios affected the growth of share price in the next year, while the
other is because these ratios mathematically already reflect the price of shares in the same year,
so it does not make sense to perform correlation for the same year. Since the correlation
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coefficient can have values between -1 and 1, the negative value in the case of these four
indicators is preferred, as a negative correlation means that a lower value of these indicators
causes positive growth of the share price, and vice versa. That is desirable, since a smaller value
of these indicators means investment is more promising in terms of future yield. The P/E, PEG
and P/CF ratios may be negative sometimes. In this case, the years in which these indicators were
negative are excluded from the calculation of correlation with the growth of the share price,
because mathematically it did not make sense to use negative ratios. If the P/E for a year was
negative, the PEG ratio was also excluded from the correlation calculation for that year, as these
two ratios are mathematically related.
Data in the tables are rounded to one, two or three decimal places for clarity reasons. For
greater accuracy, statistical programs through which automatic calculation is carried out (SPSS
Statistics and Microsoft Excel) are adjusted to take into account all available decimals. Therefore,
in the case of manual checks calculated from the data, there can be mild deviations from the
actual results due to the aforementioned rounding.
RESEARCH RESULTS
The detailed analysis of the companies, which is not presented in this article because of its
size, can be seen at the following link:
https://goo.gl/Eth4ri
The Pearson’s correlation coefficient is interpreted as follows:
Table 1: Interpretation of the Pearson Correlation Coefficient
Strong
negative
correlation
-1 to -0,71

Moderate
negative
correlation
-0,7 to -0,31

Weak
negative
correlation
-0,3 to 0

Weak
positive
correlation
0 to 0,3

Moderate
positive
correlation
0,31 to 0,7

Strong
positive
correlation
0,71 to 1

A negative correlation between two variables means that the higher the value of one
variable, the value of the other will be lower, and vice versa. A positive correlation between two
variables means that the higher the value of one variable, the value of the other will also be
higher, and vice versa.
For this analysis, we have used median values of the obtained correlation coefficients at
each of the three analyzed markets. The median value is used rather than the average value in
order to eliminate the impact of several individual extreme values in the data. The median of
correlation coefficients between financial ratios and growth of share price is shown in the
following table:

Page | 50

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA

Table 2: Median of Correlation Coefficients between Financial Ratios and Growth of Share
Price

Median of correlations between P/E ratio and growth
of share price in next year
Median of correlations between PEG ratio and
growth of share price in next year
Median of correlations between P/S ratio and growth
of share price in next year
Median of correlations between P/CF ratio and
growth of share price in next year

US
Market

Eurozone
Market

BiH
Market

-0,25

-0,09

-0,22

-0,10

-0,36

/

-0,48

-0,47

-0,70

-0,36

-0,27

-0,70

For the market of Bosnia and Herzegovina, it did not make sense to analyze the PEG ratio
due to the limited public availability of financial statements of companies for the previous years,
which are required for calculating this indicator.
As already discussed in the methodology, a lower value of the P/E, PEG, P/S and P/CF
ratios is desirable, so if the growth of the share price is inversely proportional in relation to the
four indicators, the correlation will be negative. Therefore, it is desirable as more negative
correlation as possible, in order, on the basis of value change of P/E, PEG, P/S and P/CF, to see
whether the share price follows this change in the opposite direction, so investor can try to predict
future movement of the share price.
CONCLUSION
The research problem stems from the conflicting data in the scientific literature about the
relevance and reliability of fundamental analysis of companies expressed by its critics and
proponents. Therefore, the aim of this study was to try to prove that fundamental analysis has a
useful role in management when evaluating potential investments. Based on the results, we
arrived to certain conclusions:


The P/E in previous years affects growth of the share price in the coming year, since the
correlation coefficients for the three analyzed markets were -0.25; -0.09 and -0.22,
which means that there is a statistically significant weak correlation.



The PEG in previous years affects growth of the share price in the coming year, since
the correlation coefficients for the two analyzed markets were -0.10 and -0.36, which
means that there is a statistically significant weak correlation. The Bosnia and
Herzegovina market was not analyzed for this ratio due to the limited public availability
of financial statements of the companies for previous years, which are required for
calculating this ratio.
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The P/S in previous years affects growth of the share price in the coming year, since the
correlation coefficients for the three analyzed markets were -0.48; -0.47 and -0.70,
which means that there is a statistically significant moderate correlation.



The P/CF in previous years affects growth of the share price in the coming year, since
the correlation coefficients for the three analyzed markets were -0.36; -0.27 and -0.70,
which means that there is a statistically significant moderate correlation.

Therefore, we can answer the main and sub-hypotheses. The main hypothesis is: “The
fundamental analysis of business performance has a positive impact on the quality of decisions in
the field of investment management.” On the basis of the main hypotheses, we defined the
research sub-hypotheses:


Sub-hypothesis 1: P/E ratio affects the future market value of investments.



Sub-hypothesis 2: PEG ratio affects the future market value of investments.



Sub-hypothesis 3: P/S ratio affects the future market value of investments.



Sub-hypothesis 4: P/CF ratio affects the future market value of investments.

From the aforementioned findings, we can say with certainty that the answer to the four
sub-hypotheses is affirmative, and therefore the answer to the main hypothesis of the research is
also affirmative; fundamental analysis of business performance really has a positive impact on
the quality of decisions in the field of investment management.
Based on the answer to the research hypothesis, the recommendation for managers is to
invest their surplus funds in the global financial market, in order to achieve a higher yield than
that which would be possible by conventional methods of financial investments such as term
deposits in local banks. Based on the yield achieved through financial investments, companies
can achieve higher profits and a stronger financial base for future real investments in commercial
facilities, plants, equipment, training of personnel and other important business segments, in
order to develop business, achieve competitive advantage and increase market share. For the
assessment of future trends in the value of investment options, use of the P/S and P/CF ratios is
recommended, since these two indicators have shown the highest level of correlation with the
growth of stock prices in the future.
Because each research has some limitations, it is necessary to point out the limitation of
this approach and research as well. Various risks, such as disruptions in the global economy, may
affect the movement of the value of investment options. The most recent example is the Great
Recession of 2008-2009. It is therefore recommended when investing to analyze, in addition to
financial statements and financial indicators of the company, also the global economic trends, as
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well as estimates of future growth of the economy from the international financial institutions
like the World Bank, the International Monetary Fund, the European Bank for Reconstruction
and Development, etc., and the data and assessments of central banks, statistical offices and so
on.
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ABSTRACT
In this paper, Drucker’s contribution to management science is modestly discussed from the point of moral values as
spirit and ethics as part of Christianity. As it will be seen, Drucker believed in his life that management by objectives
is necessary; however, it is not a sufficient condition for effective performance. He maintained that a notion of spirit
as part of ethics and moral values needs to support organisational interactions. This paper also aims to remind
scholars in management field that the effectiveness of Drucker’s life and works is mainly due to the religious
concepts.
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INTRODUCTION
Peter F. Drucker was not only accepted the father of modern management science, but
also a strategist, leader, scholar, visionary, and an advocate for ethics in business. He modestly
challenged the formation and development of business ethics as a discipline. He was the strongest
and possibly the most prophetic supporter of ethics in business with his prolific writings
(Drucker, 1981). Indeed, Drucker advocated ethics in all aspects of life and considered ethics as
originating with the individual: “one ethics, one set of rules of morality, one code, that of
individual behavior in which the same rules apply to everyone alike” (Drucker, 1981). Peter
Drucker was not only a great management thinker but he was one of the greatest thinkers of the
20th Century, given the sharpness ofhis mind and the scope of his intellectual inquisitiveness.
Drucker’s holistic and ecology-based systematic approach brought him into distinctive contrast
with the academic circles.
After finishing his doctorate in law and working as a journalist in London for a while in
his early career. So, he was also an immigrant and like all immigrants was open to innovations.
As a result of this notion in his character, Drucker discovered management as one of the most
important sciences and life-giving force of modern capitalism in the 20th century. Management
put together human beings in an organized way for acceptable performance and should make
their strength effective and their weaknesses out of question.
Peter Drucker tried to understand the world with all its complexity, and from this
perspective he approved the true responsibility of management is as a role within society. So, for
him action and application are dealt together in management, and the results are the test of
managerial activities in management. Management functions like technology, but management
also deals with people, their values, their growth and development. His earlier books in the
United States had an inevitable effects on big American corporations and their management
methods by analyzing things in life on behalf of society, regarding practice for practice approach,
and presenting his findings and ideas via a clear language. For the first principle his criteria was
only the common good for management whereas his second approach minimized academic
success and maximized practical outcomes. When all the findings turned out to be understandable
to everyone it was only the society benefited from the science of management.
Drucker always put value and service in the first place rather than profit. He gave those
concepts such big importance that his approach on this point sounded like a motto in his writings
in order to change the focus of modern management from capitalistic way to common-sense on
behalf of the man. What turns the company into a social and political system is its most valuable
resource, so the focus of management is its people. According to his idea the real counting factors
for a company are its goals and values. When an organization is not goal oriented, its employees
are simply confused on the way to success.
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Drucker defined management as a social function makes people achieve their best
performance by inviting them to defend the idea of always asking themselves on condition that
they are doing the right thing before doing things right. Here he emphasizes the importance of the
meaning, the spirit more than the tools. Such questionings of the era and the history of ideologies
gave results in some clear statements, with no surprise for most intellectuals, and according to
Drucker, the most important didactic after the failure of socialism is the collapse of belief in an
all-inclusive, allpowerful state.
If it is necessary to take from Drucker only one principle to guide us it is that we should
overcome the limitations of the pure capitalist world view and turn our attention to satisfy the
major needs of society. The value system to form our society, the characteristics of the
relationship between individuals and society and the division of roles for state, business and civil
society are to be clarified on behalf of people. In order to succeed all of this the only way for us
as managers to reconnect with society is to face the moral assertations and accusations in public
and ground our actions on a dependable and reliable moral basis.
Lack of moral values in business education was also strongly criticized by Drucker. For
many others exaggerating the business education case, one could say that traditional learning
programmes of MBAs are often hotbeds of soulless, purely economistic learning. The main
pillars of Drucker’s method must stand at the center of improved and regenerated management
education: infinite thinking, moral solution and answer, internal freedom and a authentic
knowledge of history.
Being a lawyer by education, he increasingly believed that the main issues in business
could not be resolved by legal or organizational solutions only. Increasingly, cultural,
sociological and psychological analyses and associations discussed seriously in his books. After
the publication of Post-Capitalist Society in 1993, Drucker was asked by an interviewer whether
he believed his books had been properly understood. He had hoped that American managers, and
all managers worldwide, continued to appreciate what he had been saying almost from the
earliest day: that management is so much more than exercising rank and privilege, that it is about
so much more than ‘making deals, he replied, because of the managerial effects on people in their
lives.
It can obviously understood from the above evaluatons that Drucker’s reputation as a
scholar in management science was driven by the importance given to values and human from his
thoughts in his entire works. He never hesitated using concepts and words related to his values,
especially his practical wisdom rooted in the Christian tradition had always been known by his
friends and colleagues (Meinhardt, 2010).
In the following sections of this article we intend to discuss the use of the words and
concepts related to Drucker’s moral, ethics, religion and spirit.
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PETER F. DRUCKER: BEING A MAN OF FAITH
Christianity was always important in Drucker’s life. Being a dedicated and loyal Christian
in a sincere way and being consistent with his faith Drucker never hesitated mentioning the word
of Christianity, Christian values, morality and spirit throughout his life. So, practical wisdom was
always in the centre of Peter Drucker’s tremendous success as a management thinker.
As a scholar with realization of emerging new social institutions and new power centers
Drucker argued that Christian values are necessary for freedom and responsibility (Drucker,
1942) and he always underlined the importance of spirit and morality all his lifetime. He even
wrote a complete article on religion and creed in America which shows his integrity and sincerity
to his religious and moral values (Drucker, 1956).
Being a man of faith Drucker was not only a devout Christian but also a scholar with his
applicable indications for today’s mnagement largely influenced by his religious values. In spite
of the fact that this is one of Drucker’s most distinguishing side of his works has been largely
neglected and disregarded.
Although one major driving force of Drucker's entire work is seen as the secularization of
his religious beliefs and his practical suggestions for modern corporations are deeply influenced
by Christian faith., up to now this has been largely unknown or ignored (Meynheardt, 2010) A
research on this issue demonstrated the continued viability of Drucker’s work in the field of
ethics, as being applicable to the twentiety-first century and beyond (Malcolm & Hartley, 2009).
Drucker and Christian Beliefs
Much has been said and written of Peter Drucker, and yet there still remains a little known
aspect to his moral life. Drucker hardly mentioned his own personal philosophy and only later,
after his death, was greater consideration given to his innermost convictions and motives. The
Christian aspect to Drucker’s thinking can be seen by the following quotation and some other
references below from his works (Hoefle, 2013):
“The only basis of freedom is the Christian concept of man’s nature: imperfect, weak, a
sinner, … yet made in God’s image and responsible for his actions.” (The Future of Industrial
Man. p. 110. 1942)
Here we clearly see that the Christian concept of mankind’s honour supposes that human
beings act autonomously and responsibly. It also remains confident on the belief that we are
social and spiritual beings, whose life-journey may involve evil and faults, be sinful and Goddenying, and therefore we need moral values and spiritual rescue. It therefore logically follows
that human development of those working in a business enterprise must be an essential goal of
that enterprise (Drucker, 1942).
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As a result of the fact that Drucker had followed Christian moral values throughout his
life in the last twenty years of his career, he kept himself away from the expansion of big
corporations, the selfish behaviour of managers, and greedy consumerism which was completely
consistent with his personal philosophy. Whenever he was asked to describe himself the answer
was that he was a Christian-conservative anarchist. However, Drucker was undoubtedly also a
man of unity and honesty. He often said he considered himself no different to any other Christian;
what really mattered was an merciless effort to become a true Christian; as he put it, “You can
only hope to become a Christian” (Hoefle, 2013).
Sometimes Drucker referred to Tocqueville’s statements in order to explain that in the
whole world in Christian religion holds a greater influence over the souls of men in America
underlying religion’s foremost institutional role in the country, and he supported that was still
largely true for today’s America in the name of Christianity (Drucker, 1956). Sometimes he
exemplified organizational success of the Catholic church by comparing it to an opera, a modern
army and a hospital (Drucker, 1999).
Sometimes he gave example of the pastoral mega-churches that grew very fast in the
United States after 1980, and were given as an important social phenomenon in American society
in those years. As Drucker said “Almost unknown thirty years ago—there were no more than a
thousand churches then that had a congregation exceeding two thousand people—there are now
some twenty thousand of them. And while all the traditional sects and groups have steadily
decreased and fallen down, the mega-churches have exploded and dominated.” it was quite
natural to him talking about churches or some Christian concepts for explainin managerial
issiues.” (Drucker, 1999).
In the same way, when it was necessary he also gave some more details on such matters:
“They have done so because they asked, “What is value?” to a nonchurchgoer. And they have
found that it is different from what churches traditionally thought they were supplying. The
greatest value to the thousands who now throng the mega-churches—and do so weekdays and
Sundays—is a spiritual experience rather than a ritual, and equally management responsibility for
volunteer service, whether in the church itself or, through the church, in the community.”
(Drucker, 1999).
He never minded giving examples from religious or non-religious fields when it was
urgent for him to clarify the managerial events. The Roman Catholic church could be given as the
oldest institution in the world (It is usually considered the most conservative one, and prides itself
on not being given to rapid changes) either from positive or negative perspectives. This shows us
that Drucker was able to embrace secular and Christian moral values together (Drucker, 1999).
Another wonderful example he gave was the one about some American schools belonged
to the chuch. As he said: “As everyone knows, public schools in the American inner city have
become disaster areas. But next to them—in the same location and serving the same kind of
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children—are private (mostly Christian) schools in which the kids behave well and learn well”
(Drucker, 1999).
DRUCKER AND ETHICS
Linkletter and Maciarello (2009) noted thad he developed “a moral (ethical) framework”
that permeated his entire body of work and they added that Drucker escaped any relativism or
incidental subjectivity because he believed in the Christian faith and ethic, where he found a firm
base. Drucker's life and work represent a struggle to achieve his vision of a moral society of
functioning organizations. His larger vision is imprinted on his ideas of the self‐governing plant
community, management by objectives, leadership integrity, and the morality of profit. However,
Drucker's overall vision remains elusive in practice in large part because of its complex
intellectual origins.
In 1981 Drucker agreed that the field of ethics had existed for centuries, and explained
that there are some unclear and conflicting approaches to regulate ethics. However, he did not see
a specific definition or place for business ethics as separate from any other ethics. In fact,
Drucker was quick to explain that: all authorities of the Western tradition are, however, in
complete agreement on one point: There is only one ethics, one set of rules of morality, one code,
that of individual behavior in which the same rules apply to everyone alike (Drucker, 1981).
Generally speaking, Drucker’s views on ethics can be attended to a greater extent fort he
sake of management science apart from criticizing him not focusing on and analyzing the same
issues in the Islamic world; because Drucker examined and recognized Confucian ethics in his
life comparing it to Christian ethics. (Drucker, 1981).
Management is the job of organizing resources to achieve satisfactory performance; to
produce an enterprise from material and human resources. The aim of any business must be to
create and keep customers, and by doing so achieve sufficient profit to cover the risks that have
been taken. All of these can not be achieved without having ethical concerns.
With his emphasis on the long-term effects of management decisions, Drucker has been
very well aware of the inevitably changing nature of the environment in which organizations
function and has warned that “the only thing we know about the future is that it will be different.
The Drucker Foundation for Non-profit Management (now called The Leader to Leader Institute)
was established to apply his ideas in that sector, and he worked with such organizations as the
Red Cross, the Girl Guide movement, and evangelical churches.
Drucker has always insisted that there must be an ethical basis to management, in his own
case based on Protestant Christianity. For example, maximizing profit at all costs is not
acceptable in the long run. Managers who earned and rermoved large bonuses by laying off
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workers are resulting problems for society. In addition to that idea he insisted that top
management’s pay should not be astronomically high and be more than 20 times that of workers.
THE SPIRIT OF MANAGEMENT
Peter F. Drucker considers “spirit” as essential to the exercising or even actualising of the
function of management (Segal, 2011). Drucker claims that without the dimension of the spirit,
all of the necessary conditions for a manager role are reduced to routines, techniques and
procedures that deprive organizations of the vitality necesary for performance: According to him
management by objectives tells a manager what he ought to do and the proper organization of his
job enables him to do it. But it is the spirit of the organization that determines whether he will do
it. It is the spirit that motivates, that calls upon a man’s reserves of dedication and effort, that
decides whether he will give his best or do just enough to get by.” (Drucker, 1993). It is these
kind of sound and profound statements made Drucker an extra-ordinary man on the heart-throes
for many. Espcially in the jungle of capitalistic values in the 21st century.
Throughout the history little attention has been paid to the spirit of being a manager
(Segal, 2011). In “The Spirit of of the Organization” Drucker outlines the importance of of spirit
for performance in an organisation, at no point in time does he define the notion of spirit (Segal,
2011).
The language of “spirit” goes beyond the traditional rationalist discourse in which
management has been situated. “Spirit” is not a thing or onject that can be quantified or
measured. We need to go beyond the rationalist discourse in which management has been
situated in order to open up the language of spirit and its importance for management (Segal,
2011).
The Spirit and the Nature of Management
This paper will show that Drucker’s notion of spirit, which he does not define, can be
defined in terms of Heidegger’s notion of authentic concern. This will suggest that while
managers may need objectives, techniques and procedures in which to manage, these are not
sufficient conditions for effective management. The importance of authentic concern for
management can be seen in the way in which Drucker characterises the spiritual tasks of a
manager (Segal, 2011). For Drucker the basis of effective performance is appraisal neccesity of
judgement, values and standards and part of the “spirit” of management. This is grounded in a
manager’s values (Segal, 2011).
Peter F. Drucker really mentioned the word of spirit quite often in his writings to enlight
and make clear the core concepts of managements for the public. It is now very well known that
in today’s modern world it is believed that religion is a strong motivational power (Tracey, 2012)
The following quotations, references, citations and abstracts maket he situation quite clear.
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The task of building the spirit of managers and organisations is not a technical task but
one that is existentially challenging and demanding. It requires being-in a set of concerns. When
we do management by numbers, technique or just functions, we are living it out inauthentically.
To live management out authentically is to embrace and own the way in which appraise the
world. To understand management as a way of being concerned is to undestand managenemt as a
way of being that each an evey individual manager is “within”. Management as way of being
within the world is a way of articulating Drucker’s notion of the spiritual dimension of a
management (Segal, 2011).
As it is read in one of his books: “The man who always knows what people cannot do, but
never sees anything they can, will undermine the spirit of the organisation”, and this is an
anathema for the notion of the managerial spirit about bringing out the best in others (Drucker,
1993). In his book “the practice of mangement” in introduction section “the nature of
management” in the first chapter (the role of management) Drucker writes “The belief that the
material can and should be used to advance the human spirit is not just the age-old human
perversion ‘materialism’.” The other is the slogan of the drive to find jobs fort he physically
handicapped: ‘It’s the abilities, not the disabilities, that count.’ Management by objectives tells a
manager what he ought to do. The proper organization of his job enables him to do it. But it is he
spirit of the organization that determines whether he will do it. It is the spirit that motivates.
Good spirit requires there should be excellent individuals excellence; and it also requires
that the focus should be on the strengths of a man. The focus of the management must be on what
employees can do rather than what they cannot do. When we put them altogether the test of good
spirit is not that ‘people get along together’; it is performance, not conformance (Drucker, 1971).
Nothing destroys the spirit of an organization faster than focusing on people’s weaknesses rather
than on their strengths, building on disabilities rather than on abilities. The focus must be on
strength (Drucker, 1971). Good spirit in a management organization means that the energy turned
out is larger than the sum of the efforts put in. It means the creation of energy can not be
accomplished by mechanical means (Drucker, 1971).
What is necessary to produce the proper spirit in management must therefore be morality. It
can only be emphasis on strength, stress on integrity, and high standards of justice and conduct
(Drucker, 1971). But morality does not mean preachments. Morality, with all its meaning, must
be principle of action. It must not be exhortation, warning, sermon or good intentions. It must be
practices. To be effective, morality must, indeed, be independent of the abilities and the attitudes
of people. It must be tangible behaviour, things everyone can see, do and measure (Drucker,
1971).
For ensuring the good spirit of management there are five main areas in which
practices are required for management organization: (Drucker, 1971)
1. High performance is a kind of must.
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2. Rather just a step in the promotion ladder (management job must be a rewarding job in itself)
3. There must be a rational and just promotion system.
4. A set of certain rules must be spelled out clearly for management
5. The number one quality that a manger has to bring with him and cannot acquire later on is
integrity.
MANAGING ONESELF
To create perfect management can be put into practice through parctice only by means of
spirit, ethics and morality. All of Peter F. Drucker’s efforts can be summarized with these
positive words from Christian belief. So, here it must be admitted that religions and religious
matters are he strongest motivational sources for the mankind. In a way Drucker directed the
spots to this reality.
Practical wisdom, other name of Drucker’s recipe for succes, and especially managing
oneself, the concept (and nam eof one of Drucker’s most influential books) summing up all his
contributions are vital for corporations. As the following abstract proves this: More and more
people in the workforce—and mostly knowledge workers—will have to manage themselves.-Peter
F. Drucker, Management Challenges for the 21st Century.
To be able to manage oneself, one finally has to know the values he has. In respect to
ethics, the rules are the same for everybody, and the test is a simple one: by Drucker it is called
the “mirror test.” (Drucker, 1999). The mirror test can be clarified and explained by asking
oneself in ethical way: “What kind of person do I want to see when I shave myself in the
morning, or put on my lipstick in the morning?” Ethics, in sort means a clear value system
(Drucker, 1999).
On the other hand what managers need to be accepted as legal authority is a principle of
morality. They need to ground their authority in a moral commitment which, at the same time,
expresses the purpose and character of organizations (Drucker, 1973).
Sure, profit planning may be necessary. But it is planning for a needed minimum
profitability rather than for that meaningless slogan and catchword “profit maximization.” The
minimum needed may well turn out to be a good deal higher than the profit goals of many
companies, let alone their actual profit results (Drucker, 1973:84). Profitability is not only a need,
it is also a limitation. The objectives of a business must not exceed the profitability with which it
can expect to operate. The minimum profitability must not be so high that one cannot be
practically wise to expect to attain it. The profitability need, therefore, has to be projected back
on the objectives. If profitability is not sufficient to the objectives, the objectives have to be
pruned. For Drucker the company’s eyes ought not be bigger than its stomach if it wants to
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manage itself like aman with good spirit and ethics (Drucker, 1973). So that people can set the
vital balance between matter and soul; money and spirit, ethics and evil.
The manager works with a specific resource: man. And the human being is a unique
resource requiring peculiar and unique qualities in whoever tries to work with it. “Working” the
human being always means developing him. The direction which this development takes decides
whether the human being—both as a man and as a resource— will become more productive or
cease, ultimately, to be productive at all (Drucker, 1973).
“Moral” in an organization does not mean that “people get along together”; the test is
performance, not conformance. Human relations that are not grounded in the satisfaction of good
performance in work are actually poor human relations and result in a mean spirit. And there is
no greater accusationof an organization than that the strength and ability of the outstanding man
become a threat to the group and his performance a source of difficulty, frustration, and
discouragement for the others (Drucker, 1973).
Spirit of performance in a human organization means that its energy output is larger than
the sum of the efforts put in. It means the creation of energy. This cannot be accomplished by
mechanical means. A mechanical mechanism can, at its theoretical best, conserve energy, but it
cannot create it. To get out more than is being put in is possible only in the moral sphere.
(Drucker, 1973).
Morality does not mean talking or preaching. Indeed morality must be a principle of
action. It must not be exhortation, sermon, or good intentions. It must be practices. (Drucker,
1973). Drucker has been regarded as one of the most influential management thinkers of the
twentieth century. It is suggested that, given the current level of morality shown in the behaviour
of business people today – business leaders in particular, what is needed is a change in
managerial perspective. A change from the effective and current concern with one's own
wellbeing – how much one has, or can get for oneself – to include a concern for the wellbeing of
others. It is proposed that Drucker's management philosophy formulated many years ago,
provides a framework for improving managerial behaviour today (Kurzynski, 2009).
CONCLUSION
As we focused on Peter F. Drucker’s works (books and articles) one thing is clear: He
argued and discussed the necessity of moral values for management. For him the only source for
management is man and a good manager must know how to motivate and manage his staff. He
even defended the idea that management needs Christian values, because in today’s modern
world it is believed that religion is a strong motivational power.
Building a good spirit in an orgaization and creating quality workers is challenging and
demanding task for managers. When management is done by only numbers, techniques and
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functions the concerns for man and life isleft out. To understand management as a way of being
concerned is to undestand managenemt as a way of being that each an evey individual manager is
“within”. Then can occur the spirit of management.
While trying to construct an organization with moral values and good spirit a manager can
possibly save secularization of hisreligious beliefs. As in the example of Drucker’s life despite
the fact that his practical suggestions for modern corporations are deeply influenced by Christian
faith many of his followers and readers did not know this fact.
To conclude, practical wisdom and spirit of management comprises both cognitive and
emotional compenents, integrates thinking and feeling. All this surely requires moral values,
ethics and good spirit. Without regarding Drucker’s entire works and background, Drucker’s
influence on management in twentieth century cannot be understood if researchers do not engage
with the morality supporting his practical wisdom.
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ABSTRACT
The problem of violent extremism and radicalism is the current global phenomenon, which also represents one of the
greatest threats to the security of the world, not counting the major armed conflict. The phenomenon of violent
extremism and radicalism has not bypassed Bosnia and Herzegovina, although in our state of extremism and some
forms of radicalism have been present for many years, but have largely been suppressed by the state until the 90s of
XX century. Characteristic of violent extremism and radicalism in recent times is that it has become an international
security issue that does not cease to exist, but only changes its forms of manifestation. Also, drivers and carriers of
extreme ideologies are discovering new ways to recruit new members and enable the spread and propaganda of their
radical views that are often a call for violence and lead to terrorism as the most dangerous manifestation of violent
extremism. With the advent of the terrorist group that gathered supporters from different countries of the world, such
as Al-Qaeda and ISIL, began the practice of using the media, especially the Internet for the purpose of propaganda,
but also to attract new followers. Especially ISIL realized the importance of the Internet, and they exercised
maximum use of the Internet, especially social networks for the purpose of attracting new supporters. There have
been many cases, especially in western countries, where younger people were completely radicalized via the Internet
and this phenomenon is called online radicalization. There are hundreds of examples of departures of young people
on the Iraqi-Syrian battlefield, which have received all instructions via the Internet. At later stage, the strengthening
of anti-terrorist measures and cooperation between countries directly affected by the problem of terrorism, reduced
the number of departures on the Syrian-Iraqi battlefield, and some websites were blocked or have been disabled, but
there are still active sites and individuals who promote radical and extreme ideology. Examples of departures of
citizens of Bosnia and Herzegovina on the Syrian-Iraqi battlefield indicate that the problem of radicalism is present
in our country, but the majority of foreign fighters from Bosnia and Herzegovina are radicalized indirectly through
radical authority or through friends. In some cases they were backed by the use of the Internet or as secondary factors
of radicalization. Also, there is information that other radical ideologies present in BiH, using the Internet, in sense
of conducting online radicalization of young people. Bosnia and Herzegovina as part of the international coalition in
the fight against terrorism created "BiH Strategy for Prevention and Fight against Terrorism 2015-2020", which
promotes a multidisciplinary approach in this prevention and fight. However, the survey results as part of this study
indicate that there is more space, especially in the prevention of online radicalization, to minimize the possibility that
BiH citizens are becoming radicalized and ready to perform violent actions.
Keywords: Online Radicalization, Violent Extremism and Radicalism, Prevention, Recruitment.
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INTRODUCTION
Social networks play an important role in strategy of extremists, due their operations at
Iraq, Syria, Philippines and other places. Twitter’s liberal policy in control of sharing information
has been used as advertising mean of militants and supporters of so-called Islamic state in Iraq
and Levant (hereinafter ISIS). Beside Twitter, militants use a number of other social media such
as Facebook, Instagram, Ask.fm, WhatsApp, Messenger, Paltalk, Viber, JustPost.it, Kik and
Tumblr. Encryption software such as TOR4 is used in goal of hiding location due communication
with people who share the same opinion as them, those are militants and journalists5. It was an
easy choice to make Twitter- the leading social network in goal of spreading extremists
advertising. Its use doesn’t require cost, it has good post review, it’s possible to publish images
and video content and it’s easy to share this content with other users6.
Neither our country is bypassed by the phenomenon of radicalism and extremism, which
are in a certain extent and in a different form represented since 90’s of 20. Century. Violent
extremism has become a general global security problem; it doesn’t show any signs of decay, but
only through the development of technology and means of communication take various forms of
manifestation. It’s reason why terrorism becomes an object of interest for scientists, theorists,
politicians, journalists and members of security, military and police institutions 7. Even with the
advent of the first examples of global terrorism, which is linked to the terrorist organization AlQaeda, it has been initiated extensive use of the Internet for terrorist purposes. Initially, apart
from communication, members of this terrorist organization used the Internet for financing the
executors and planners for the terrorist attack on the World Trade Center towers (WTC). As
technological development is becoming increasingly rapid, and within the advancement of
information and communication technologies is most common, it’s clear why extremists have
decided to use social networks and internet as platform for launching their ideology.8
Several different terrorist groups, such as already mentioned ISIS and Al-Qaida saw the
great potential of the internet, especially social media to spread their ideas. Their goal is to draw

4

The TOR aims to conceal the identity of its users and their online activities from traffic control and analysis by
separating identification and routing. It is the implementation of onion routing, which encrypts and then randomly
rejects communications through a relay network run by volunteers around the world. Moreover, online routing is an
anonymous communication technique over the computer network.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tor_
(anonymity_network) , https://en.wikipedia.org/wiki/Onion_routing, [Accessed: 10 Jul, 2017]
5
Klause, J.: Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq, Studies in
Conflict & Terrorism, 38(1)/2015, p. 1
6
Besides: Twitter is popular social network in most countries of West Europe which presents certain cultural
characteristics of countries from which a large proportion of foreign fighters in Syria and Iraq are coming.
7
Prodan. T.: Internet, Terrorism and Counterterrorism, National Security and the Future, 1 (16) 72015, p. 94.
8
Although such a trend in the post-modern era is the most prominent, we can see that the phenomenon is not new,
but it is only about the latest form of technology use. So, for example, Russian organizations that fought against
monarchy and used terror as a form of opposing absolutism in their country very soon accepted the use of telegrams
to spread their ideas.
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attention to people all over the world, try to find people who share same opinion as them, or
radicalize people who, for various reasons, fall under the influence of extreme ideas.
Besides that, it should be emphasized that the Internet is also used in order to raise funds
that would be able to complete planned activities. Indicative estimates indicate that five percent
of the resources available to ISIS come from donations that are, among other things, raised by
agitating through social networks. But what is the subject of this presentation is the phenomenon
of online radicalization, that is, the causes, the way, the process, and the consequences of
radicalization that has been fully achieved through the Internet. Large number of young men
under the influence of propaganda on the Internet decided to leave their schools, jobs, and leave
for Syria or Iraq alone or together with their entire family. Numerous changes in legislation, an
increase in the level of cooperation between countries, a tightening of border controls, a ban on
numerous orders on social networks have led to a reduction of departures to foreign battlefields,
but the problem of radicalization is far from resolved through the Internet.
Bosnia and Herzegovina, by modifying the Criminal Code in the sense of threatening a
prison sentence in case of leaving to the foreign battlefields and creating a "Bosnia and
Herzegovina Strategy for the Prevention and Fight against Terrorism" that introduces a
multidisciplinary approach to the problem, seeks to limit the activities of radical organizations on
its soil and limit the departure to foreign battlefields.9 Due to the fact that online radicalization
wasn‘t a decisive form of radicalization in Bosnia and Herzegovina, it is on specifically treated
by the mentioned acts. However, trends that show that ISIL lost most of the territory it controlled,
therefore, the potential number of fighters, intends to pay more attention to spreading its ideology
through the Internet10.
WHY IS ONLINE RADICALIZATION USED AS A METHOD OF ATTRACTING
POTENTIAL EXTREMISTS?
Traditional institutions such as training camps are expensive to maintain11. Besides,
modern technology allows them to locate and destroy them by the action of aviation. Trends that
show that ISIS loses large parts of the territory reduces the number of potential locations for
organizing such camps.12

9

Strategy of Bosnia and Herzegovina for preventing and combating terrorism 2015 - 2020, available at:
http://www.vijeceministara.gov.ba/akti/prijedlozi_zakona/default.aspx?id=20286&langTag=en-HR, [Accessed: 20
Jul 2017]
10
Available at: http://nationalinterest.org/feature/what-happens-after-isis-goes-underground-20881, [Accessed: 20
Jul, 2017]
11
The loss of most of the oil fields in Syria and Iraq and physical contact with the Turkish border has drastically
reduced ISIS's revenues.
12
Torok; R.: Developing an Explanatory Model of the Process of Online Radicalization and Terrorism: Torok
Security Informatics, 2(6)/2013. p. 2
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Asymmetric battlefield on the scene at Middle Eastern battlefields, in which extremists do
not have access to classic media, the increase in the use of social media by the younger
population, cost savings, and the increase in efficiency of action, the reaching of persons who
otherwise would not have the opportunity to physically access are the reasons why online
radicalization is a desirable tool for recruiting into terrorist ranks. Radicalization is not only for
the purpose of going on foreign battlefields, but also to undertake certain activities within the
countries in which reside potential radicalized individuals. Looking from the perspective of
terrorist organizations, this way of recruiting new members for the purposes which they aspire, it
is much more convenient and potentially more fruitful course of action. Therefore, it is easy to
see the ratio for which the terrorist organizations are increasingly turning to this method.
In summary, the Internet is used for the purpose of radicalization for the following reasons:


easy access



insufficient regulation, censorship, or controls established by the state



the potential of a large audience



anonymity



quick information flow



small costs of developing and maintaining profiles and websites

• multimedia (the ability to publish images, video content, etc.)
• the ability to act on the content of mass media that use the Internet as the source of their
information
• relatively easy way to select vulnerable groups and individuals
• the ability to give instructions for carrying out terrorist attacks
• networking of radicalized individuals
• creating a cult of idol worshipers
Who and How Extremists Radicalize through the Internet?
Research shows that every online radicalization is, to a certain extent, a selfradicalization13. Every person on social networks, of any type, creates a group of persons, pages
or other sources of information that he / she is actively following. By creating this circle, people
within it have the opportunity to meet with the like-minded people, thus creating an image that
the idea that this group prefers has significant support, which of course does not have to be true
13

Wadhwa; P., Bathia M.P.S.: An Approach for Dynamic Identification of Online Radicalization in Social Networks,
Cybernetics and Systems: An International Journal, 46/2015., p. 643.
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and in most cases it is not true. However, when most realized interactions at some point comes
down to people, like-minded radical like-minded ones, online radicalization has already advanced
and those who work within the specified circle intended for the recruitment of fighters or for the
purpose of carrying out terrorist attacks classic type, the job of persuasion becomes a lot easier.
In the context of the social response to the monstrosity of extremism, recognizing this early stage
of radicalization in a young person, it is crucial that the process of deepening would be stopped.
Essentially it is a topic related communities that are common on social networks. As long
as the topic remains current, the community in that focus remains coherent. Strengthening the
element of radicalization of groups associated with the topic will become smaller, but the ideas
advocated by it are increasingly extreme. By strengthening the element of radicalization, group
associated with the topic will become smaller, but the ideas advocated by it are increasingly
extreme. Such persons become ready to join terrorist organizations, which often have active
members in those groups who are committed to taking concrete steps, including the preparation
of terrorist attacks.
Berger states that "many, perhaps most of the potential recruits, first learn about ISIS
from the media, and only then seek more information on social networks."14 This achieved stage
of radicalization can take two forms: violent and non-violent. It is also very important for the
issue of financing terrorism, because a person may be completely unprepared for terrorist acts,
but eager to transfer some of the money he owns in order to help them realize them in the context
of procuring the necessary means of committing terrorist acts. 15 Therefore, these are people who
neither intend to go to the battlefield nor become terrorists in their own country. This
phenomenon is not given due attention, especially in the domestic context, in which the focus is
on the perpetrators of terrorist attacks, i.e. people who are violent extremists, and recently
returnees from foreign battlefields.
Consideration should be given regarding conditions that surround a potential terrorist.
Although not even one perpetrator of a terrorist act that happened after it was radicalized online,
it cannot be said that he was completely asocial, it is evident that they spend more than usual time
on the Internet. Groups that form extremists of different levels are openness to social networks,
specifically Facebook. Some of them appeared again after being removed by the Facebook
administration. When it comes to online radicalization inspired by ISIS's ideology, the content
being published focuses on the presentation of the "Islamic world" as an occupied, oppressed and
humiliated by the West. Furthermore, persons who participated in terrorist acts lost their lives,
they are presented as heroes. For people who are not radical enough and the rest of these groups,

14

Available at: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/11/09/how-terrorists-recruit-online-and-how-to-stopit/, [Accessed: 15 Jun, 2017]
15
Sarma M.K.: Risk Assessment and the Prevention of Radicalization from Nonviolence Into Terrorism, American
Psychologist, 72(2)/2017, pg. 279.
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the idea of "Islamic unity" is used. This idea is something that most Muslims in the world can
connect and therefore become part of every radicalizing agenda.16
Recruits use social networks as a space for research. They follow activities and posts and
can, based on them, determine the sentiments of the person who publishes them. On this basis,
they begin the process of approaching this person and establishing interaction. 17 The process of
online recruitment and sending them to the battlefield, it is summarized (Andonov, Mikac &
Mamić,2014):
"As for the forms of mobilization, recruitment, indoctrination and radicalization for
participation in the Syrian conflict, there is a previously established method of using the Internet
and social services on the Internet for this purpose. By research we came to the realization that it
is taking place in three phases: the first, initial realization of contacts with the like-minded
people, the recognition of the same ideas and beliefs, and the establishment of personal contacts;
second, direct indoctrination to participate in the Syrian conflict on behalf of religious initiatives
and the protection of "endangered Muslims" in Syria; third, organizers collect recruits, organize
them into smaller groups and accommodate in so-called camps in which they are waiting for
transportation to Syria and intensively being indoctrinated and radicalized during that period. The
first and second stages take place via the Internet, the third in real life."18
What is the Basis for Interaction?
Impoverished societies in which, especially for the youth, there is often no bright future,
with quality education, socialization full of content that make life fulfilled, and also quality
religious life, many seek an alternative. Youth is often angry with parents, society, and all the
problems that surround them, which they cannot solve or influence in any way. Turning to
religion as a way of finding peace, the meaning of life is increasingly more frequent. Here on the
scene are extremists and drivers of radical ideologies. They are consciously targeting those
individuals who have a real intent to actively devote themselves to the practice of religion, and
for this they do not have enough knowledge, so teaching is necessary. Such individuals act as
"fish caught in the net".
The first steps are always inviolable in this way of accepting religious knowledge. It talks
about religion, its history, its religious rules, its moral, its victims, and so on. The next step is
often the position of Muslims currently in the world, where examples such as "map of wars" can
easily be found. Namely, on a map showing the conflicting, crisis and war areas in the world, it is
16

Torok; R.: Developing an Explanatory Model of the Process of Online Radicalisation and Terrorism: Torok
Security Informatics, 2(6)/2013. p. 4.
17
Available at: https://www.getsafeonline.org/social-networking/online-radicalisation/, [Accessed: 21 Jul, 2017]
18
Аndonov; O., Mikac; R, Mamić; K .: The Phenomenon of Foreign Fighters in Syria and Possible Consequences
for Europe, International Studies: Journal of International Relations, Foreign Policy and Diplomacy, 14 (1) / 2014, p.
51.
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evident that more than 90 percent of the same are in the majority Muslim countries. It is
emphasized oppression, "the domination of the West who want to destroy and enslave Muslims
and resources that they have". It talks about the glorious days of Caliphate and domination in all
fields over the rest of the world, especially in the countries of Western Europe. At this stage, for
persons who intends to radicalize creates the impression that someone else is solely to blame for
his condition to get out of this state is the only way getting out by removing the shackles in
action.
The view that the potential radicalized person, understood this religious aspect and the
call, says that at this stage radicalization has occurred. Extremists begin to play the role of a
person of trust and more and more enjoy this role. Now neither the parents, nor the environment
nor the previous friends are confidential and are viewed as a new society. The idea that a person
who, because of poverty, criminal past or alienation from society for any other reason, is
completely separated from his former community. 19 Social networks are ideal for this purpose,
not only through examples of radicalization, but also other forms of Internet abuse. The victim of
radicalization are constantly being served video material and the numerous texts that sees and
reads, thus absorbing the ideas that once was strange. Already then, a person becomes a pawn of
his mentor and some kind of puppet. At this stage, the radicalized person the least what can do is
to take on the role of radicalization of others, presenting them with the ideas the person recently
accepted, and becomes the conductor of radical ideas. On the other hand, that person can choose
a much more extreme approach, such as going to the foreign battlefield, for example, in Syria and
Iraq, or to work on the preparation and execution of certain terrorist acts on the ground of their
own country, and possibly to be associated with like-minded people from the surrounding
countries.
The stages of radicalization can be viewed differently in relation to the country in which
they are taking place, and these phases are also different depending on the way of radicalization,
the age of potentially radicalized persons, etc. However, the basic indicators on the time scale in
phases on the path to radicalization are generally similar to most of the published segments of the
radicalization phase. The Federal Bureau of Investigation (FBI) divided this process in four
steps:
• pre-radicalization period
• identification period
• indoctrination period
• and the last phase of the action20

19

Available at: http://www.huffingtonpost.com/entry/who-gets-radicalized-what-i-learned-from-my-interviews_us_
5765fddce4b0ed0729a1c5c3, [Accessed: 23 Jul, 2017]
20
Federal Bureau of Investigation-FBI: The Radicalization process from Conversion to Jihad, 2006, p. 4.
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Online radicalization is specific, especially because it takes place quickly, does not
require a lot of space, time, or resources, it is difficult to discover-that is when it's discovered it's
too late. The UN Office on Drugs and Crime (UNODC) has defined six categories of online
radicalization that lead to terrorism, some of which complement:
• propaganda (including recruitment, radicalization and incitement to terrorism)
• financing
• training (individual, group, indirect ...)
• planning (including secret communications and open source information)
• execution (planning to carry out an armed attack, suicide bombing, cold fire or motor
vehicle attacks, and similar criminal activities)
• cyber-attacks (cyber-attacks refer to the deliberate use of computer networks as a platform
to launch attacks, where there is a clear desire to achieve some political or social goal).
In the period 2012-2015, one of the main goals of online radicalization was the
recruitment of new members and sympathizers of the so-called Islamic state in the West, called
"foreign fighters", with the aim of transferring the same (including juvenile girls) to the IraqSyrian battlefield. In that period, hundreds of young people from the West ended up in conflict
zones in Iraq and Syria, mainly in areas controlled by ISIS. Most of the newly recruited
volunteers became members of terrorist groups, and did not have experience in martial arts, some
underwent short military training, while others were killed without even reaching it.
HOW TO COUNTER RADICALIZATION?
As can be seen from the previous text, the fight against online radicalization is certainly
much more complex in comparison with its classic forms. This struggle requires constant
engagement and permanent monitoring of many actors, from social network administration, to
social workers working with people who have become radicalized to a certain degree.
Immediately we can see that the opposition to this monster must take place on several fronts
simultaneously with a multidisciplinary approach. Social networks can work more on prevention
and better detection of content that can lead to radicalization.21
Social networks have taken certain steps to prevent the process of radicalization from
using their services. The first steps were taken by Twitter, which in the period August 2015 December 2016 removed 636,248 profiles with extremist content. Other companies have joined
this trend, so Google and Facebook are working on creating tools that automatically recognize
extremist content. YouTube has devised a "redirecting method" that works on the idea that the
21

The same applies to the profiles from which radicalization is carried out.
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person who searches their channel, in order to find extremist content, is actually being redirected
to materials that cancel the mythology of extremism.22 Four major global corporations, Google,
Facebook, Microsoft and Twitter have also reached an agreement on intensifying joint efforts to
develop mechanisms to quickly uncover hate speech and extremism on the Internet.23 Google
also announces a doubling of the number of experts who will work on the problem of online
radicalization.
What Google could do further in the context of reducing radicalization is to change the
suggestion when searching for specific words related to Islam. Namely, there is a common
occurrence when looking for terms such as Muslim, Sharia, Tekhi 24, Jihad, etc., as a suggestion
appear content posted on the Internet by a radical right.
However, the fight against online radicalization is not only a social networking business.
A holistic approach is needed, which, among other things, helps to create better conditions for the
life of potential victims of radicalization, higher-quality religious education, and the prevention
of their alienation from society. Experience has shown that better cooperation is needed between
all investigative agencies, the police, the social work and mental health services and the nongovernmental sector.
The Center for Religion and Geopolitics has discovered that on average in the UK,
extremist content is searched more than 50,000 times a month.25 This is a significant proof that
the fight against radicalization cannot be left only on the shoulders of Internet companies. The
plan must be designed and coordinated by governments, or competent ministries or authorized
bodies. When planning a sequence of actions, it can include the following: mapping the current
state, seeing numerical indicators, identifying key job holders, detecting interference, creating a
strategy with tasks and deadlines, and so on. Therefore, it is necessary to take care that the rights
and freedoms used to protect an individual in their privacy are not exploited by extremists for
their actions. The biggest problem is how to leave these rights relatively intact, and at the same
time make fight against online radicalization relatively successful.
However, while it is true that social media is uniquely empowering to extremists, what
most policymakers and commentators fail to recognize is that efforts to control IS’s activities
online have peaked, Berger says.26 Furthermore, Berger states he was among the first and loudest
22

Available at: http://globalanalitika.com/neophodan-sistemski-odgovor-na-prevenciju-i-suprostavljanje-onlineradikalizaciji/, [Accessed: 25 Jul, 2017]
23
Available at: http://globalanalitika.com/google-najavljuje-intenzivniju-borbu-protiv-ekstremizma/, [Accessed: 25
Jul, 2017]
24
Not a tekki in a context specific to our language, but a concept present in the Shiite version of Islam which implies
hiding its religious commitment in fear of persecution. This term in the right-wing terminology has assumed a
completely different meaning, and is used in the sense of the alleged desire of the Muslims to take control.
25
Available at: http://edition.cnn.com/2017/06/05/opinions/how-to-stop-online-radicalization-ahmed-opinion/index.
html, [Accessed: 26 May, 2017]
26
J.M. Berger is an author, analyst and consultant who studies extremism, terrorism, propaganda and analytical
techniques of social media, and an associate of the International Counter-Terrorism Center based in The Hague.
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advocates of kicking terrorists off social media, and that he fought long and hard for years to
make people realize that suspending terrorists’ social media accounts would reduce their reach.27
Social network owner companies should adopt a proactive approach. They should not
only work on the removal of extremist posts, but they themselves should create conditions in
which the correct information will be more accessible, and not as completely hindered by the
flood of fake news and propaganda. The distinction between the correct and the incorrect,
verified and unconvincing, fictitious and real, must become much clearer. At the moment, this is
missing because of the idea that a person can be radicalized online, but not deradicalized, or that
deradicalisation can be done only by conventional means. It does not always have to be true,
especially when viewed from a psycho-social side. In fact, deradicalization should be a
combination of the two elements that complement each other. If the verified information on the
retrograde ideology of ISIS and Al-Qaeda would be more accessible, together with verified
information on religious aspects, it would probably have achieved a double-major
deradicalization. Not only would the outflow of foreign fighters be reduced, but also the rightwing radicalization, which manifests itself through Islamophobia and other types of
radicalization, would also be reduced.
The classic forms of deradicalisation that are reflected through actions in the community,
family, schools and other public and less public spaces should not be neglected, but it is
necessary to work on the design of new methods of opposing radicalization and extremism.
The fight against radicalization will hardly ever be able to build a unique formula that
completely eliminates radicalism, extremism and terrorism, but by creating a large number of
methods of opposing these monsters can certainly contribute significantly to stabilization. Due to
the technological capabilities and continuous advancements in technology, the prevention and
fight against online radicalization can even be much faster and more effective than conventional
methods.
In addition to the above recommendations related to the influence and impact on events in
the cyber space, it is necessary to work on the cooperation of religious communities, local
authorities and authorities at higher levels in order to achieve a high degree of mutual cooperation
in the context of the fight against terrorism and the creation of quality social circumstances for
potential extremists, in order to deter them from further radicalization and to direct them towards
active action for their own and the well-being of their environment.28

27

Available
at:
https://icct.nl/publication/defeating-is-ideology-sounds-good-but-what-does-it-really-mean/,
[Accessed: 10 Jun, 2017]
28
Ellis; H., Abdi; S .: Building Community Resilience to Violent Extremism Through Genuine Partnerships,
American Psychologist, 72 (3) / 2017, p. 297.
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INTERNATIONAL REGULATIONS AND DOCUMENTS
International organizations have created legal and other regulatory acts aimed at
intensifying the fight against extremism and terrorism. Some parts of them have been
incorporated into online radicalization and other forms of action by extremists on the Internet.
Thus, the General Assembly of the United Nations (hereinafter UN) adopted the 2015 a Plan of
Action to Prevent Violent Extremism. It suggests undertaking a wider investigation of the
relationship between the abuse of the Internet and social networks by violent extremists, as well
as the factors leading drivers of violent extremism.29
Given the prominence that IS places on its social media communications, the EU has
sought to confront the group’s use of the Internet for radicalization.30 The Convention on
Cybercrime of the European Union31 enabled procedural preconditions that allowed the
investigation and collection of evidence in the criminal offenses of using the Internet. These
provisions apply to any criminal offense related to computer activities and the collection of
evidence in electronic form, subject to the applicable restrictions prescribed by national laws.
Also, the attitude of UNESCO is clear - the Internet and new ICT (information communication technologies) should be a platform for the establishment and expansion of
positive engagement, peace, promotion of respect for human rights and dignity, facilitation of
dialogue and mutual understanding.32
SITUATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
According to a report by the Ministry of Security of BiH, 226 adult citizens of BiH were
staying at foreign battlefields in Syria and Iraq, of which 115 are currently there. Out of the 115
of them, 65 were adult male, while 56 of them were females. So far, in the fights, according to
the December 2016 report, 65 BiH citizens were killed, while 46 of them returned to their
homeland. These figures do not include children because some went with their families.
According to intelligence information at the Syrian-Iraqi battlefield, there are 57 children and
juveniles of BiH citizens. Of the 46 people who returned to their homeland, 20 of them were
prosecuted in domestic courts, while the other 26 are at different stages of the court proceedings.
Most of the fighters fought on the side of ISIS, while the rest was loyal to Hayat Tahrir al-Sham
(HTS, formerly known as al-Nusra Front). It should be taken into account that numerical
29

United Nations (UN) -General Assembly: A Plan of Action to Prevent Violent Extremism, New York, 2015, p. 19.
The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT) (2016). The Foreign Fighters Phenomenon
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30

Page | 77

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

indicators may have deviations, and it is also difficult to get precise data on the number of
casualties due to the chaotic situation in Syria, as well as the lack of organized records for
members of these terrorist groups. There is no publicly available information to discuss the
number and possible way of radicalization of persons from Bosnia and Herzegovina who have
been radicalized online, or to what extent they have used the Internet for instructions and
communication for the purpose of radicalization. However, from the experience of some
European countries, and following the history and chronology of terrorist and extremist activities
in the world, using analytical and statistical methods, as well as data on the structure of
radicalized people, it is possible to estimate the approximate percentage of people who are
radicalized via the Internet. According to this assessment, there is a very small number of people
from Bosnia and Herzegovina that was radicalized via the Internet, or that they acquired
additional knowledge for the purpose of radicalization and received other instructions via the
Internet. While in the Western countries where a large number of radicalized persons were
recorded, most radicalization and communication for the purpose of radicalization was done via
the Internet, especially at the peak of the power of the so-called Islamic state.
According to the official report of the Ministry of Security of BiH for 2016, there were no
new departures of BiH citizens to the foreign battlefields in Syria and Iraq. 33 This can also mean
the reorientation of the drivers of the process of radicalization to the increased use of the Internet
for the purpose of communication, as well as achieving its goals in gaining new sympathizers and
spreading radical ideas.
Legislators in Bosnia and Herzegovina recognized the significance of the threat of terrorism
and related crimes, therefore, several articles have been incorporated into this Criminal Code who
talk about this phenomenon:
• Article 201 - Terrorism
• Article 202 - Financing of terrorist activities;
• Article 202a. - Public incitement to terrorist activities;
• Article 202b - Recruitment for terrorist activities;
• Article 202c - Training for conducting terrorist activities;
• Article 202d - Organizing a terrorist group34
In previous jurisprudence in BiH there were no cases of separate processing of persons
responsible for performing online radicalization, and even the need for a team was noticed, it is
questionable how successful these court cases would be completed. The reason is simple, the area
33
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of cyber issues at the level of the state of BiH is not legally regulated, i.e. there is no specific
legal regulation for this area, nor is there a Cyber Security Strategy at the level of BiH.
It is important to note that Bosnia and Herzegovina (BIH) has not adequately progressed
in the cyber security field, nor has it harmonized its legislation accordingly and still lacks a
comprehensive overall strategic approach to address the issue of cybercrime and cyber security
threats.35Namely, just as it is the case with the security management structure in Bosnia and
Herzegovina, the legislation in the country reflects the complex and decentralized organization of
the country. The existing legislation on the state level that may be related to cyber security only
scarcely and partially addresses relevant issues, and has not fully implemented the provisions of
the international framework it adheres to, such as the Convention on Cybercrime.36
About the importance of helping to guide the future activities of competent institutions in
the legal regulation of cyber space and compliance with international regulations related to data
protection and cyber space security, are also the results of the research conducted by the author as
part of the implementation of the project Center for social research Global Analytics 37. This
research was carried out within the project Prevention of Violent Extremism and Radicalism in
BiH in the Sarajevo Canton, Herzegovina-Neretva Canton and Banja Luka, on a sample of 545
people, age 15 to 60, where 59.6 percent belong to the first age group ( from 15 to 30 years of
age), while 55.1 percent are female examinees.
The data obtained by this research nevertheless speak of a certain level of awareness of
extremism, radicalization, and security threats that lie in the cyber space, with 61.6 percent of
respondents claiming to be familiar with the meanings of these terms. What is a somewhat
worrying result of this research is the fact that 82.9 percent (Figure 1.) of respondents believe that
radicalization of young people via the Internet and social networks is possible, while 17.1 percent
do not consider it as such. This information, on the one hand, speaks of the raised awareness of
BiH citizens about the potential dangers of cyber space, but also talks about how much the
citizens themselves are aware that online radicalization is quite possible and realistic. It is also
clear that young people are the most vulnerable to all forms of radicalization, and are also the
youngest and most common users of the Internet and social networks.
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Figure 1: Data on the Possibility of Radicalization of Young People via the Internet and
Social Networks

CONCLUSION
Based on the facts and data presented in this paper, the following is concluded:







The estimates of EUROPOL and other relevant international institutions are moving
in the direction that after the defeat of the so-called "Islamic country”, expect a
continuation of radicalization that involves online radicalization through several ways
of acting;
According to publicly available data in Bosnia and Herzegovina, the radicalization of
persons who went to the Syrian-Iraqi battlefield were mostly conducted through
conventional methods (preaching) by radical authorities;
taking into consideration the psycho-social aspect, the deradicalization of radicalized
persons is not possible by using online tools;
Lack of state strategy or legal regulation of criminal activities in cyber space,
including online radicalization.

In accordance with the conclusions and results of the research, the authors have made the
following:
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Recommendations


The development of counter-narratives that certain social networks seek to create in
the fight against radicalization are a good way and practice. A similar way of reacting
to online radicalization is possible in BiH, with respect to technical capacities.



Besides this, as part of a comprehensive approach to the prevention and suppression
of online radicalization, it is crucial to pay full attention to research, by using various
methods of research (including research of the Internet, as well as interviews with
persons who have experienced online radicalization, research from other studies, the
online survey of online radicalization, organization of professional workshops, etc.).



Furthermore, online radicalization, for the sake of easier recognition, should be
clearly defined and explained in the legislative framework, as well as the strategies
adopted in the framework of anti-terrorism strategies.



Therefore, it is necessary to actively involve non-governmental organizations,
especially those dealing with issues of promoting security and non-violence, in order
to work with the local community to raise awareness among young people about the
problem of prevention of online radicalization.



Cooperation between competent state structures, non-governmental organizations,
centers for social work and mental health is also necessary, on the early detection of
potentially radicalized young people.



Also, it is necessary to ensure better international cooperation, using the "learned
lesson" of other countries, and also to improve and develop regulations that apply to
Internet service providers.
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ABSTRACT
That volunteerism is an essential factor in building society and spreading social cohesion among citizens to any
society, the voluntary work is a human practice which has been closely linked to all the meanings of good and good
work with all people since God has created the earth and its human beings and objects. Volunteering is one of the
most important activities practiced by the social work and depends on it in the performance of its function. Voluntary
work in its nature is efforts which exerted to serve the community without obtaining material benefits and human
motivation. The volunteer has responsibilities and takes part in work that takes time, effort and personal sacrifices.
He makes all this out of his desire and his choice, convinced that it is a duty that must be performed. The study aims
to identify the most important obstacles facing volunteering, whether related to the volunteer himself or voluntary
organizations or the community and to develop a role for social work to activate volunteerism in societies.The
study's questions are: what are the obstacles of volunteerism, whether it is a hindrance to volunteer or obstacles to
voluntary institutions or obstacles to society ;What is the role of social work in activating volunteering in society ?
This study belongs to descriptive analytical studies. The study based on a questionnaire form Applied to Qatar
University students. The study found a number of general results in the area of personal obstacles, university
obstacles, and obstacles related to the status of volunteering and community service and the mechanisms of
activating and promoting volunteering within the framework of social work.
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STUDY PROBLEM
The social, economic and cultural changes witnessed by contemporary human societies,
both at the global and local levels in the recent period, have resulted, in many social and
economic changes, changes in human activity and the shift in the basic values of society to the
emergence of new needs and problems faced by the individual and society that did not exist
before, This may make it difficult for the government sector to address these needs individually
and face these problems. This requires all sectors of the society, especially young people, to
engage in voluntary work with government efforts so that the benefit of individuals and society
will benefit. Volunteering is one of the most important tools that organize the organization of
society and carry out mobilization tasks for citizens in a collective effort to bring about change
and provide the rationale for the development and organization of community functions in
particular and social work in general (Al-Bariri, 2012).
The volunteer work has received great attention on all levels. We see that the true Islamic
religion glorifies voluntary work in the words of Allah. "And whoever volunteers good - then
indeed, Allah is appreciative and knowing" (Surat Al-Baqarah, Verse 158).
Community involvement is essential to youth development and empowerment.
Volunteering gives young people a strong sense of self-confidence and self-satisfaction. They can
develop new skills such as leadership, creative thinking, and problem solving (Berri, 2012).
There is no doubt that young people are a distinct group in any society. They are the most active
groups in the society and an important source of social change. This category is characterized by
production, giving and creativity in various fields, and they are qualified to assume the
responsibilities of forming and sustaining society.(Ahmed,2012). The United Nations
Development Program (UNDP) was launched in late 1967 by the United Nations Development
Program (UNDP). In 1971, an international volunteer body was formed, consisting of a group of
volunteer specialists from the global and intermediate levels From 100 developing countries in
Africa, Asia and the Pacific and Latin America, as well as some Arab countries (Al-Borseidi,
2006). It has been known for many associations and national organizations in the Arab world,
especially in Qatar, such as the Qatar Red Crescent Society, which was founded in 1987. It works
in various voluntary fields in the Arab, Islamic and international world (Al-Bursaidi, 2006).
Volunteerism in the contemporary world has become an approach that requires special
abilities that volunteers must acquire and apply. The culture of volunteering has become an
integral part of societies with an evolving culture, representing the system of values, principles,
ethics, standards and practices that promote the spirit of initiative and affirmative action. Bring
benefit to others (Tamami, 2010). For example, the study (Fayez, 2012) revealed that a large
percentage of the study population (88.7%) confirm the importance of acquiring and spreading
the culture of volunteer work in the individual since childhood.
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Volunteerism is a model for responding to the call of duty and conscience. It is also a
priority of development efforts. Modern development literature describes social participation as
representing the capital of governments on which it is based so that it can accommodate
ambitions and achievements (Tamimi, 2010). With the expansion of social institutions in this age,
and the accuracy of their organizations, charitable volunteering has become a prominent place in
contemporary societies in social economic aspects (Al-Rabah, 2006).
Volunteerism is considered one of the most important activities practiced by the social
work and depends on it in the performance of its function because volunteering by nature is an
effort to serve the society without obtaining material benefits and human motivation. The
volunteer has responsibilities and takes part in work that takes time, effort and personal
sacrifices. Convinced that, it is duty must be performed.
Volunteerism is an essential tool for the success of social work programs and the activities
it takes to care for the members of the community for which it works. Thus, the development of
voluntary work in any society is a reflection of the development of social work and a real
measure of care given by the state and civil society to society members. Also, it reflects the
Cohesion and interdependence of individuals and their solidarity.
In spite of this development witnessed by volunteering in Arab societies and its wide
scope, it is noted that voluntary organizations continue to suffer from the weakness of their
ability to achieve their objectives effectively and enable them to keep abreast of developments in
the local and international arenas.
Some studies have shown that the culture of voluntary work and voluntary participation
such as the study of Yaqout (2007), he noted in his study that, this idea is related to the lack of
volunteerism in the Arab countries due to the absence of media support for volunteering. The
culture of volunteering is not one of the priorities of the curricula of educational institutions.
Ghraibah (2010), in her study found that 79.5% of the students do not engage in volunteer work.
This means that there is almost no volunteering among social work students for many reasons.
The main reasons that reduce the motivation of students to engage in volunteer work, the study
reveals that, 84.8% of the students believe that the reason is the lack of a general culture that
encourages the idea of volunteerism.
This is confirmed by the Hamza study (2008) entitled "Planning Indicators for Activating
Women's Participation in Volunteering". The study found several results related to cultural
factors that limit the participation of women in voluntary work, including a lack of awareness of
the importance of women's voluntary work and the permanent of culture of discrimination
between men and women. The study also highlighted the limited programs and events directed at
women, the weak of media role regarding women's volunteer activities, the lack of voluntary
activities and programs in society, and women's lack of awareness of the principles that
encourage volunteering.
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The findings of the Ghraibah study (2010) and the Hamzah study (2008) are strongly
related to the findings of the Fakhro (2010) study on the culture of volunteerism, that there is a
weak culture of volunteerism among Kuwait University students in the present time, Students as
much as necessary. It also stressed the lack of university programs based on partnership and
alliance between universities and civil society institutions, there is a knowledge gap about the
content of volunteer culture among students and related to the lack of awareness of the place of
volunteerism in the Islamic religion.
The results of Attiya's study (2012), entitled "The reality of volunteer work among
university students in the light of societal changes" The largest percentage of students
participating in female volunteer work was 85%, while the proportion of males was 15%.
Al-Harbi's study (2009) focused on the idea of teacher participation in a number of areas
of volunteer work. The results of his study showed that the level of participation of teachers in
the fields of voluntary work specified in the study ranges between medium and low. The results
of the Al-Harbi study (2009) and the results of the Attiya study (2012) were found to be
statistically significant. The results showed that there is no statistically significant relationship
between some of the demographic variables of the students and the factors involved in the
volunteer work, these variables include gender, age, class, and parents' level of education.
THE ROLE OF SOCIALIZATION IN VOLUNTEER WORK
The results of the Okun & Herzog study (1998), entitled "Motivation for Volunteering by
Older Persons", were conducted on a sample of older persons and the minimum was 50. It was
noted through the results that support based on volunteering was many; the most important are
values and socialization, (Okun & Herzog, 1998). The results of the previous study agreed with
the study of Law & Shek (2009), titled "Family Influence on Volunteerism and Pattern of
Conduct among Teenagers in Hong Kong", where voluntary work, adolescent intent, and the
resulting behavior of family and socialization were considered. The results showed that family
support was positively correlated with all the intentions and behavior of adolescents, as well as
the use of the family reward method for adolescents, and the belief that the family was the most
important factor in volunteering.
compared with Hejazi study (2011), which differed significantly in terms of results that
one of the most important factors that prevent the participation of university girls in voluntary
work in the Saudi society was the families prevent their children from volunteering so as not to
affect their future academic obstacles to volunteer work by 76% . The Hijazi study (2011) agreed
with the study of El Fayez (2012), entitled "Obstacles to volunteer work in the university student
girl" The study dealt with the volunteer work of the university student girl in order to identify the
obstacles associated with the student. The most important results were not seriously considered
by the family for Volunteerism (Al Fayez, 2012).
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The results of the Kramer study (2011) the accompanying models have failed to consider
the unique characteristics of voluntary membership. In addition, those models have been
criticized for being too linear and based on concepts of organizations as containers. Using
principles of the bona fide group perspective and a case study, this paper develops a model that
emphasizes the unique characteristics of the socialization of voluntary members. The multilevel
model also examines how membership in various other groups, such as work and family,
influence and interact with individuals' voluntary memberships. With a focus on communication,
the model emphasizes the fluid process of voluntary associations in organizations with
ambiguous boundaries (Kramer ,2011).
OBSTACLES TO VOLUNTEERISM
Several previous studies have addressed the obstacles that prevent the practice of
volunteerism. Where the results of the study of Saleh and Mu'ali (2011) that there are a variety of
constraints that limit the effectiveness of the professional performance of the volunteers, which is
related to the aspects of the subjective and technical, including what is related to the financial
administrative aspect. As well as revealed obstacles associated with the local community (Saleh
and Mu'ali, 2011), This is what was agreed upon by the study of Ezz Al-Arab (2012) to address
the economic aspect and other factors. The study was entitled "The image of volunteer work and
its institutions among university youth in the light of international changes." It also addressed
some of the obstacles and difficulties that young people see, which may lead to their lack of
interest in volunteer work, including the cultural dimension, such as intellectual discourse and
tradition in the field of volunteering, and their low awareness of the benefits of volunteering and
the definition of programs and activities. With regard to the economic dimension, and the
tendency of people to improve their income first, As for the media dimension, the lack of
adequate role in spreading the culture of volunteering in society and the lack of sources of
information on volunteer programs and its fields have had an impact on the youth's lack of
interest and their contribution in the volunteering field (Ezz Al-Arab, 2012).
On the other hand, the results of Al-Harbi study (2009) dealt with a number of obstacles
to volunteer work, foremost among which is the lack of awareness by the community about the
importance of volunteering, the lack of awareness of the areas of participation available,
Volunteers, and lack of time (Harbi, 2009). The study of Harbi(2009) agreed with the study of
Attiyah (2012) regard to the obstacles that affect the participation in volunteer work as the
majority of the respondents believe that the most important obstacles to their participation in
volunteering are their concern about the study , their interest in personal matters , the lack of
community awareness of the importance of the role of volunteers and the lack of sufficient time
To volunteer.
As for the obstacles with the role of the family in voluntary work, Hijazi's study (2011),
entitled "Attitudes of unversity student girl towards the volunteer work in the Saudi society and
the role of social works in their development," shows that one of the most important obstacles to
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the participation of university girls in voluntary work in society Saudi lack of experience and skill
prevented participation in volunteer work by 83%, in addition to lack of understanding of the role
of volunteers in the community that may prevent participation in volunteer work by 79%. (Hijazi,
2011).
The previous study agreed with the study of Fayez (2012) entitled "Obstacles to volunteer
work for the university student girl." The study dealt with the volunteer work of the university
student in order to identify the obstacles related to the student in order to reach a conceptual
framework to address the obstacles of volunteer work for the university student. The study
indicated that the participation of the student in volunteering is important for her (44.8%).
However, there are obstacles to their role in volunteering. It requires possibilities that are not
available (Fayez, 2012).
Study Objectives
The study aims to identify the most important obstacles related to volunteering, whether
related to the volunteer himself or the voluntary organizations or the community, and to establish
a role for social work to activate volunteering in societies.
Study Questions
The study's questions are the obstacles to volunteering, whether it is hindrances to the
volunteer or hindrances to voluntary institutions or obstacles to society, and the role of social
work in activating volunteering in society.
Study Concepts
The volunteer:
Social workers define the volunteer as: "He is the good citizen who understands and
believes that his voluntary participation in community activities for the public good is his duty
and must be done in the best possible way" (Al-Qassas, 2012, p. 3367).
Thus, a volunteer "is a person of skill or experience who uses that skill or experience
voluntarily to join a public or private institution with the aim of performing certain services and
activities for the benefit of the community without waiting for a fee and the institution formally
decides to accept its role as a volunteer rather than as an employee" Qasas, 2011, p. 3367).
While the volunteer in this study is intended as: a person who has some personal
experience and abilities that he can use by participating in a state or charity organization through
which he provides some services and satisfy some of the needs without any monetary equivalent
to this work outside the company or The Foundation and not its employees.
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VOLUNTEER WORK (VOLUNTEERISM)
Voluntary work is "the effort and work of an individual, group or organization to provide
their services to the community or a group without the expectation of material fees for their
efforts" (Al-Khairi, 2012, p. 170).
Volunteerism is defined as "the effort that a human being makes for his society free of
charge in order to contribute to the responsibility of the social institution that works to provide
human well-being" (Al-Khairi, 2012, p. 174).
While volunteering is intended to "provide aid and benefit to a person or group of persons
who need it, without any financial or moral consideration, whether it is a financial contribution or
a opinion, work or financing, which is good work in all its aspects" (Al-Fayez, 2012, p. 151) .
Volunteer work in this study is meant that the volunteer person seeks to contribute to the
society to satisfy the needs of some of its members, believing in the spirit of community and
humanitarian participation without thinking about a material return or gain from it.
VOLUNTEERING
Since volunteering is a basic subject in sociology and has a direct relationship to
psychological, cultural and educational dimensions, the study of the term has received a clear
interest in the literature of human or human thought. The sociological dictionary says that
volunteering is a term that describes the systematic methods used to provide support and
assistance to those in need Who can not themselves overcome the problems and crises facing
them "(Ahmad, 2012, p. 321).
The Voluntary Work Charter in England defines volunteering as "an activity that involves
spending time, free of charge, and carrying out certain actions aimed at benefiting the
environment, individuals or groups, except relatives or in addition to relatives." (Al-Bariri, 2012,
p. 4284).
Medhat Abu El-Nasr (2004) sees volunteering as "a social activity carried out by
individuals, individually or collectively, through an association or institution, without waiting for
a return, in order to satisfy the needs and solve the problems of society and contribute to the
consolidation of the development process" P. 51).
Volunteerism is defined as "the effort made of desire and choice for the purpose of
performing a social duty without a financial sanction" (Al-Sultan, 2009, p. 85).
Volunteering in this study can be defined as the willingness to make a voluntary effort
that stems from the full conviction of the volunteer for his ability to change. He is motivated by a
sense of social responsibility and a sense of belonging within him, thus contributing to the
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responsibilities and assistance of people who do not have the capacity to help themselves and
thus bring about positive change of self and society.
Type of Study
This study belongs to descriptive studies which aim to identify the main reasons that led
to the reluctance of students to volunteer in Qatar University and the role of social work in
activating voluntary work.
Approach
Social Survey Methodology
The sample of the study is the simple sample and a total of 200 of the different sexes. It
consisted of 100 female students and 100 students from different academic disciplines.
• Findings of the field study:
Table 1: Relative Distribution of Sample Members by Age
Age

number

%

under the age of 25

100

50

25 - under the age of 30

54

27

30 - under the age of 35

28

14

35 - under the age of 40

18

9

Total

200

100

The above table shows the relative distribution of the sample by age. The table shows a
rise in the number of people under the age of 25, where it reached half in all sexes, followed by
those between 25 and less than 30where it reached 27% and then 30and less than 35in the ratio of
14%, and finally Of those between the ages of 35 and less than 40, where they constitute 9% of
the total sample.
The table below shows that the majority of the sample members are unmarried individuals
of all sexes, constituting 65% of the total sample. The proportion of married men of the sample of
all sexes is about 35%.
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Table 2: Relative Distribution of Sample Members by Social Status
social status

number

%

Married

70

35

Unmarried

130

65

Total

200

100

Table 3: Responses of the Sample Members on the Axis of Personal Obstacles

Agree

Neutral

Not Agree

personal obstacles

number

%

number

%

number

%

I see difficulty in organizing time despite my
desire to volunteer
I feel ashamed while communicating with others

110

55

66

33

24

12

28

14

48

24

124

62

4

2

48

24

148

74

I see volunteering as a waste of time

The table above shows the responses of the sample on the personal obstacles. We note
from the table the support of half of the sample for the first question, namely, the difficulty in
organizing the time, (I see difficulty in organizing time despite my desire to volunteer) which
amounted to 55% of the total sample, followed by neutral rise in the opinion of most of the
sample, And we notice a decrease in the number of respondents who do not agree with this
question, reaching 12%. In the second question,( I feel ashamed while communicating with
others ) we note that the respondents did not support this view, reaching 62%, followed by the
rise of neutral individuals, reaching 24%, and less than 14% in the corresponding individuals.
This is indicated by the literature of social work, The results of the current study with the Fayez
study, which considers that there are personal obstacles that may be an obstacle in the way of the
student towards voluntary work, including lack of resources and economic resources and lack of
support and encouragement of the family.
In the third question, (I see volunteering as a waste of time) we note that the
overwhelming majority of the respondents reject this view, reaching 74%, and decrease in the
approval of 2%. The table below shows that the majority of the sample is neutral on the first
question, (professors do not motivate to do volunteer work) with 48% and we note the equal
proportions between individuals who agree and oppose, where the percentage was 26%, And
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decreases in opposition individuals, In the following question (Lack of incentives for voluntary
work) we note the support of the vast majority of the sample for this opinion, where the
percentage was about 41% followed by a rise in neutrality of some individuals and the percentage
was 38% where it reached 21%, In the third question, (Lack of curriculum to topics that illustrate
the status and importance of volunteerism), The percentage of those who supported this view rose
by 52%, followed by the rise of the percentage of neutral individuals, which reached 31%. The
percentage of those who do not agree is 17%. In this regard, the Fayez study indicated that
students in the university framework suffer from university obstacles, Encouragement, and not to
consider the seriousness and importance of volunteer work.
Table 4: Responses of the Sample Members on the Axis of University Obstacles

Agree

Neutral

Not Agree

number

%

number

%

number

%

professors do not motivate to do volunteer
work
Lack of incentives for voluntary work

52

26

96

48

52

26

82

41

76

38

42

21

Lack of curriculum to topics that illustrate
the status and importance of volunteerism

104

52

62

31

34

17

university obstacles

It is evident from the table below that the vast majority of the individuals in the first
question (maltreatment of workers in the center of volunteerism, which does not encourage me to
volunteer), where 69%, followed by the proportion of neutral individuals, up to 26% and
decreases in the approved individuals amounted to 5%. In the following question (the lack of
voluntary programs that conform to my wishes), we note that the vast majority of the approved
individuals reached 45%, followed by the percentage of neutral individuals and reached 38% And
falls in the approved individuals to reach 17%. In the third question (I do not have any idea about
the center's services and activities), we see a rise in the percentage of supporters, where it reached
41% and falls in neutral and opposition. In the fourth question (the lack of training courses to
help and guide the volunteers) we note the support of the sample of this opinion, where the
percentage to about 55%, followed by the rise of neutrals, which amounted to about 26% and
lower opponents to 19%. In the last question (there is a discrepancy between the times of
volunteering with a lecture table) we note the support of the vast majority of the sample for this
opinion, where the percentage to about 71%. Most of the literature in social work indicated that
the volunteer centers suffer from several imbalances, and most importantly, the lack of training
courses for the rehabilitation of workers in the voluntary sector, and those wishing to volunteer,
as well as weakness in the media aspect of the centers in terms of services and activities.
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Table 5: Respondents' Answers on the Axis of Constraints Related to the Center for
Volunteering and Community Service at the University Of Qatar

Agree
Constraints related to the Center for
Volunteering and Community Service
Maltreatment of workers in the center of
volunteerism, which does not encourage me to
volunteer
Lack of voluntary programs that conform to
my wishes
I do not have any idea about the center's
services and activities
Lack of training courses to help and guide the
volunteers
There is a discrepancy between the times of
volunteering with a lecture table

Neutral

Not Agree

number

%

number

%

number

%

10

5

52

26

138

69

90

45

76

38

34

17

82

41

62

31

56

28

110

55

52

26

38

19

142

71

48

24

10

5

MECHANISMS FOR ACTIVATING AND PROMOTING VOLUNTEERING WITHIN
THE FRAMEWORK OF SOCIAL WORK
To Increase Awareness of the Importance of Volunteering and İts Role in the Development
of Society Through
1 - Holding training courses for different groups, especially young people.
2. Use the media to promote volunteerism.
3. Conduct research and studies on volunteer work.
4. Conduct voluntary activities and programs on a regular basis.
5. Establishing a voluntary information database.
6 - Holding seminars and lectures to talk about volunteer work.
7. Involvement of official and active figures in volunteer activities and programs.
8 - Starting to professional work and not limited to volunteer work on cleaning and the like.
9 - The voluntary work should be profitable and useful and take the character of construction and
continuity.
10. Involvement of women in voluntary work.
11. Conduct awareness campaigns about the importance of volunteering.
12. Focus on the educational aspect of the concept of volunteering as a positive value that must
be maintained and rooted in society by deepening the concept of belonging to the group.
13. Include in the school and university curricula modules on volunteer work.
14 - Establishment of a department for volunteer work in centers and institutions.
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The Foundations of the Culture of Volunteerism
1 - instilling values important to strengthen the culture of volunteerism, such as solidarity,
integration, social solidarity and tolerance of others and altruism, citizenship and brotherhood and
positive thinking and daily behavior.
2 - After the culture of volunteering about the values of prejudice and nervousness and the
interests of individual and selfish and exploitation of others.
3- The culture of volunteering starts from trying to satisfy the marginalized needs and try to
integrate them into society.
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Türk Atasözlerinde Allah İnancının ve
İlahi İradenin Yeri
Dr. Nail Karagöz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
nailkaragoz@osmaniye.edu.tr

ÖZET
Bir milletin inancını atasözlerinden takip etmek mümkündür. Halkın inanıcını doğrudan yansıtması bakımından
atasözleri önemli bir takip kaynağıdır. Bizzat dinin kendisinin veya dinden beslenen âlimlerin ürettikleri inanç
değerlerinin halka yansıma şekillerini atasözleri bize gösterir. Din kural koyar; dinî kaynağa doğrudan
ulaşabilenler bunları yorumlayıp topluma ulaştırırlar. Bundan sonrası toplumun irfanına kalmıştır. Toplum,
kendisine ulaşan dinin yorumlu kurallarının hangisini ne şekilde kabul edip benimseyecektir? İşte bunun
takibinin en iyi yapılacağı yerlerden birisi atasözleridir. Onlar, adeta bir alan çalışmasının tümevarım yöntemiyle
ulaşılmış sonuçları gibidir. Çalışmamızda kelam ilminin ürettiği kitabi inanç bilgisinin atasözlerine nasıl
yansıdığı, atasözlerinin arka planında hangi inançların yer aldığı ortaya koymaya çalışılmıştır. Bir insanın tanrı
tasavvuru onun diğer dini konulardaki yaklaşımını ve hayata bakışını doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan
özellikle toplumun sosyal olaylara dayalı Allah algısının atasözlerine yansıyış biçimini belirlemeye gayret
edilmiştir. Sonuç itibariyle atasözlerinin kelamda tartışılan konuları ele aldığı tespit edilmiştir. Ancak atasözleri
“duruma göre” söylendiğinden farklı bakış açılarının her birine uygun atasözü bulmanın imkân dâhilinde olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Atasözü, Allah İnancı, İlahi İrade, Kelam.
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The Place of Allah and Divine Will
in Turkish Proverbs
ABSTRACT
It is possible to follow the values of a nation from its proverbs. As they reflect the faith of the people directly,
proverbs are important source in order to follow. Proverbs Show us the form of the reflection to the people of the
value that the religion and the religious scholars fed from religion produce. Religion sets rule/value, those who can
directly reach to the religious source interpret it and deliver it to the community. Hereafter remains society’s lore. In
what way will the society accept the interpretive rules/values of the religion that reaches to it? One of the best places
to follow it are the proverbs. They are like the conclusions reached by the induction of a virtual workspace. In our
study we aim to demonstrate that on how the values reflected in the proverbs of the scientific knowledge of theology
book and value which takes place in the background of proverbs. A man's ideas of God directly affect the approach
to religious issues and the other in his outlook on life. In this respect, the society has been striving to determine the
way in which the sense of God, based on social events, is reflected in the proverbs. As a result, it has been found that
the proverbs deal with the issues discussed in words. However, since proverbs are said to be "according to the
situation", it has been found that it is possible to find a proverb for each of the different views.
Keywords: Proveb, God Belief, Divine Will, Kalam.
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GİRİŞ
“Atalardan gelen ve onların yüzyıllar içindeki tecrübe ve müşahedelerine dayalı
düşüncelerini öğüt ve hüküm şeklinde nakleden anonim mahiyette kısa ve özlü söz” olarak
tanımlanan atasözleri, bir görüşü özetlemek veya bir düşünceyi açıklamak için başvurulan
elverişli ve hazır birer malzemedir (Oy, 1991: IV, 44). Dinî konularda yapılan tartışmaların
halkın nezdinde hangilerinin ve ne kadar karşılık bulduğu atasözlerinden takip edilebilir. Bu
anlamda Allah, iman, kader, insanın yapabilme gücü, adalet, ahlak, ahiret, alın yazısı, rızık,
tevekkül, zulüm gibi konularda atasözleri söylenmiştir.
Türk atasözlerinde iman esaslarıyla ilgili konuların farklı biçimlerde ele alındığı
görülmekte, bunlardan Allah ve O’nun sıfatları ile ilgili olanları dikkat çekmektedir. Özellikle
Allah’ın irade sıfatının atasözlerinde yoğun biçimde işlendiği gözlenmektedir.
İlahiyat ilimlerinin tamamında merkezi bir konuma sahip olan Allah kavramı, kelâm ilmi
için bambaşka bir öneme sahiptir. Öyle ki kelâmın başlıca üç konusu içindeki ilahiyat başlığı
aslu’l-usûl olarak isimlendirilir. Asılların da aslı olan ilahiyatın en önemli konusu ise Allah ve
O’nun sıfatları, isimleri ve fiilleridir. Ayrıca burada Allah’ın insan ve evrenle ilişkisi merkezinde
varlık ve yaratma ile ilgili problemler ele alınır. Yine kader ve insanın fiilleri ile ilgili problemler
de bu başlık altında incelenir (Şık ve diğerleri, 2015: 21).
Atasözleri, toplumun Allah ve ilahi irade ile ilgili inanışlarını gelecek nesillere taşıyan
önemli bir araç olmuştur. Bu inanışların kelâm ilminin ilgili konularında yürütülen tartışmalarla
karşılaştırılması mümkündür. Bu bakımdan Türk atasözlerinde taşınan Allah ve ilahi irade ile
ilgili inanışların kelâmdaki tartışma alanları ile ilişkili olanlarını karşılaştırmalı olarak ele alıp,
kelâmî tartışmaların toplumu ne kadar ilgilendirdiğini atasözleri üzerinden takip etmek istiyoruz.
Bu karşılaştırma işleminde konunun bir yandan kelâm ilminde nasıl ele alındığını kısa hatlarıyla
tespit ederken, diğer yandan d atasözlerindeki durumuna göz atacağız.
KELÂM İLMİNDE VE TÜRK ATASÖZLERİNDE ALLAH’IN BİRLİĞİ
Kelamcılar Allah’ın var ve bir olduğunu tereddütsüz kabul ederler. Öyle ki Allah’ın
birliği anlamına gelen “tevhid” kavramı kelam ilminin kurucusu olarak kabul edilen Mutezile’nin
beş esasından birincisi olmuştur. Allah’ın bir olduğu hususunda kelamcılar arasında tam bir
ittifak bulunurken, O’nun birliğinin/tevhidin ne anlama geldiği, sıfatlarının varlığı kabul
edildiğinde tevhidin zedelenip zedelenmeyeceği, ilahi iradenin kulların fiillerindeki rolü veya
haramın rızık sayılıp sayılmayacağına kadar pek çok konuda tartışmalar ortaya çıkmıştır. Tevhid
merkezli bu tartışmalara bir örnek olması bakımından haram bir şeyin rızık sayılıp
sayılamayacağı konusunda Eş’arî’nin Mu’tezile’ye yönelttiği bir suçlamaya yer vermek istiyoruz.
Bilindiği gibi Eş’arî, Allah’ın mutlak yaratıcılığını ve iradesini öne çıkartarak haramın da rızık
olduğunu savunur ve Mu’tezile’ye ait olan “mülkiyetin dışındakilerin rızık olamayacağı” fikrini
şiddetle reddeder. Ona göre haramın rızık kabul edilmemesi durumunda, haram yiyenlerin,
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Allah’tan başkası tarafından rızıklandırıldığı anlamı çıkar. Bu ise Allah’ı inkâr demektir. Haram
rızık değilse iki rızıklandırıcının varlığı söz konusu olacaktır. Yine bu durumda haramla
rızıklanan cismin kuvvet kazanması da Allah tarafından olmayacaktır. Böyle bir düşünce ise
büyük bir küfürdür (Eş’arî, 1994: 145.) Eş’arî’nin burada Mu’tezile’nin rızık ile ilgili görüşlerini
eleştirirken onların çok önem verdikleri tevhid ilkesinden hareket ederek, sahip oldukları
düşüncenin tevhidi yıktığını iddia etmesi hayli dikkat çekicidir.
Allah’ın birliğinin atasözlerimize daha çok, pratik açıdan ve tecrübelere dayalı bir
biçimde yansıdığı görülmektedir. “Bir gemide iki kaptan olmaz.” diyen bir atasözünden, ikiliğin
veya çokluğun mümkün olmadığı bütün alanları anlamanın yanında, tevhide vurgu yapan bir
anlam çıkartmak da mümkünüdür. Toplum irfanı kelâmda yürütülen fikrî tartışmalara girmek
yerine “Bir gemide iki kaptan olmaz.” diyerek bir anlamda son noktayı koymuş ve başta kâinatın
sevk ve idare edicisi olmak üzere her türlü yönetim işinde tevhidin korunması gerektiğini ifade
etmiştir. “Gemiyi batıran iki kaptandır.”, “İki aslan bir posta sığmaz.”, “İki at bir kazığa
bağlanmaz.”, “İki baş bir kazanda kaynamaz.” atasözleri de aynı hakikatin farklı biçimlerde ifade
edilişinden başka bir şey değildir.
İnsanların sosyal varlıklar olduğunu, hayatı yalnız başına yaşamaya elverişli
yaratılmadıklarını anlatmak için söylenen “Yalnızlık, Allah'a mahsustur” veya “Yalnızlık
Allah’a yaraşır” sözleri, bir yönüyle de Allah’ın başka varlıklara benzemediği anlamında O’nun
vahdaniyetine işaret etmektedir. Kelâm ilminde vahdaniyet sıfatı, Allah’ın zatında, sıfatlarında ve
fiillerinde bir oluşunu ifade etmek için kullanılır. Başka bir deyişle vahdaniyet, Allah’ın zatında,
sıfatlarında ve fiillerinde O’ndan başkasının O’na denk olmayacağı anlamına gelir. Atasözlerinde
bu durum, O’nun doğmayacağı, doğurmayacağı veya yalnızlığın O’ndan başkası için imkânsız
olduğu vurgulanarak anlatılmak istenmiştir.
ALLAH’IN DİĞER SIFATLARI
Kelamcıların Allah’ın sıfatları konusunda yaptıkları tartışmalarda başlıca üç görüşün öne
çıktığı görülmektedir. Bunlardan Mücessime ve Müşebbihe, Allah’ın cisimler gibi ağırlığının
olduğunu savunmuş (Bağdadî, 1991: 162), kullara ait sıfatları Allah’a yakıştırmış (Tûsî, 1323:
114; Çağatay ve Çubukçu, 1976: 130), O’nun, insanın sahip olduğu çoğu organa sahip olduğunu
iddia etmiştir (Bağdadî, 1991: 171). Müşebihe ve Mücessime’ye ait düşünceler, Allah’ın
sıfatlarının varlığını savunan anlayışın aşırıya vardırılmış hali olarak da kabul edilir (Uludağ,
1998: 380).
Buna karşılık Mutezile, Allah’ın birliğine zarar vereceği endişesiyle Allah’a kadim
sıfatlar atfetmez (Şehristânî, 1975: I, 46). Allah’ın aşkınlığını ve benzersizliğini öne çıkarır ve
ilahi sıfatları mastar manasıyla inkâr eder. Bu anlayışta sıfatlar, Allah’ın zatıyla aynıdır (Bağdadî,
1991: 82). Bu bakımdan, Allah’ın sadece selbî ve menfî sıfatları vardır. Çünkü Allah’ın ne
olduğu değil, ne olmadığı bilinebilir (Uludağ, 1998: 359). Mutezile’nin Allah hakkında
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konuşmayı zorlaştıran bu faaliyetinin, teşbih fırkalarını yok etmenin yegâne yolu olduğunu iddia
edenler bulunmaktadır (Abdülhamid, 1994: 228).
Birbirine zıt bu iki görüş arasında Ehl-i Sünnet’in Allah’ın sıfatlarının O’nun ne aynı ne
gayrı olduğunu savunan görüşü yer alır. Aslında bu görüş, İbn Küllâb tarafından savunulmuş
(Eş’arî, 1950: I, 229), Ehl-i Sünnet ise bu görüşü geliştirmiştir. Ehl-i Sünnet’in sıfatlar konusunda
orta bir yol takip ettiği söylenebilir.
Ebû Hanîfe’ye göre Allah’ın selbî, zâtî ve fiilî sıfatları vardır ancak Allah, sahip olduğu
sıfatlar nedeniyle mahlûkata benzemediği gibi mahlûkattan herhangi biri de Allah’a benzemez
(Ebû Hanîfe, 1992: 70). Mâturîdî Allah’ın sıfatlarının varlığını kabul eder (Mâturîdî, 2005: 78;
Topaloğlu, 2002: 65).
Eş’arî de Allah’ın sıfatlarının varlığını kabul eder ve O’nun mahlûkata benzemediğini
savunur (Eş’arî, 1952: 7-15). Bâkıllânî (1987: 44-45) ve Cüveynî (1950: 30) gibi Eş’arî âlimler
de aynı görüştedirler. Kelâm kitaplarında ilahî sıfatlarla ilgili olarak ciltler dolusu tartışmanın
yapıldığı görülmektedir.
Çeşitli sıfat tasniflerinde Allah’ın ne olmadığını anlatan selbî sıfatlarından söz edilir.
Bunlar içinde Allah’ın, yarattığı varlıklara benzemediği anlamındaki muhâlefetün li’l-havâdis,
varlığı ve varlığının devamı için başka varlıklara muhtaç olmadığını ifade eden kıyam bi-nefsihi
de vardır. Allah’ın bu özellikleri başka varlıklarda bulunmadığı için bunlar, O’nun birliğini
(vahdaniyetini) de ihtiva etmektedir.
Atasözleri, bu türden teorik tartışmalar yerine ilahi sıfatları özlü biçimde yansıtmaktadır.
Selbî sıfatları anlatmak üzere atasözünde “Doğmaz, doğurmaz bir Allah” ifadesi kullanılmıştır ki
bu aynı zamanda İhlas suresindeki “( ”لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْدİhlas 112/3) ayetinin de anlamıdır. Bu ayet,
Allah’ın hiçbir şekilde üremeyeceğini ve çokluk kabul etmeyeceğini kesin biçimde anlatmaktadır.
Allah’ın kıdem sıfatının varlığı, Mutezile de dahil kelâmcıların ortak kabulüdür
(Çubukçu, 1992: 200). Kelâmcılara göre kadim olmak Allah’a mahsus bir sıfattır. Bunun
karşısında yer alan hâdis/sonradan olma ise diğer bütün yaratılmış varlıkların ortak özelliğidir.
Kelâmcılar, âlemin kadim olduğu iddialarına karşı onun kadim olmayıp hâdis olduğunu hudüs
delili çerçevesinde uzun izahlarla açıklamaya çalışırlar. Bu sırada hâdis olmanın değişimle ilişkisi
üzerinde dururlar. Kısaca söylemek gerekirse değişikliğe uğrayan, sonradan var olmuştur, yani
hâdistir. Değişim, hâdis olmanın gereğidir. Değişen, Allah olamaz. Atasözlerinde bu durum çök
özlü bir biçimde anlatılır. “Bir kararda bir Allah” atasözü Allah’ın kadim oluşunun en veciz
anlatımlarından birisidir. Aynı manada “Düşmez kalkmaz bir Allah” sözü de bu çerçevede
değerlendirilebilir. Bu sözler, Allah’ın değişmezliğini, gücünde ve yüceliğinde asla eksilme
olmayacağını anlatır. Buna karşılık insanın sağlık, servet, itibar, beden gücü ve güzelliği gibi pek
çok vasfı değişkenlik gösterir. Sağlığın bozulması, servetin yok olması, bedenin zayıf düşmesi
veya güzelliğin kaybolması her an mümkündür. Bu ihtimalleri taşımayan, bu yüzden “bir kararda
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kalan”, “düşmeyen, kalkmayan”, başka bir deyişle kadim olma vasfını taşıyan yegâne varlık
Allah’tır. Ayrıca Allah’ın düşmez kalkmaz olmasını, O’nun kudretinin sonsuzluğuna işaret olarak
görmek de mümkündür.
İlim, Allah’ın subûtî sıfatlardan biri kabul edilir. Çoğu kelâm âlimince varlığın meydana
gelişinde ilk etken olarak kabul edilen ilim sıfatı, sık sık kaderle bağlantılı tartışmaların zemin
olmuştur. Bunun yanında ilim sıfatı, ilahi sıfatların varlığı, zattan ayrımı gayrı mı olduğu gibi
konularda da, üzerine tartışılan bir sıfattır.
Halk irfanı, Allah’ın bilmesini teorik tartışmalara zemin oluşturmak yerine “iyilik” gibi
erdemlerin yerleşmesinde bir kontrol mekanizması olarak kullanmıştır. “İyilik et denize at, balık
bilmezse hâlik bilir” atasözü bunlardan birisidir. Aslında bu söz, inancın, ferdin hayatına
yansıması bakımından sayfalar dolusu kelâm etmekten daha etkilidir, denilebilir. Diğer yandan
“Gaibi Allah’tan başkası bilmez” diyen atalar, kendi bilgimizin sınırlı olmasına karşın Allah’ın
ilminin gaybı da içeren sınırsızlığa sahip olduğunu ifade ederler.
İLAHİ İRADE
Atasözlerinde irade sıfatını ilgilendiren konular, Allah’ın diğer sıfatlarından daha fazla yer
bulmuştur. İrade sıfatı, genel kabule göre Allah’ın subûtî sıfatlarından sayılmaktadır. Yaratma
fiilinin oluşmasında ilim ve kudret arasında yer alan irade, varlığın var oluş zamanını ve
vasıflarını belirleyen sıfat olarak bilinmektedir.
Ebu Hanife’de itibaren kelâmcılar ilahi iradeyi iki kısımda ele almışlardır. Bunlardan
genellikle “yaratma” anlamında kullanılan türüne “tekvinî irade” denmektedir. Bu çeşit irade,
Allah’ın bir şeyi irade ettiğinde o şeyin derhal meydana geleceğini anlatır. Meşiet anlamına da
gelir. Allah, bütün varlıkların var olmasını irade ettiği için varlıklar var olmuştur. “Biz bir şeyin
olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, "ol" dememizdir. O da hemen oluverir” (Nahl,
16/40) ayeti bu iradeyi, açıkça ifade eder (İzmirli, 1343: II, 107-108; Gölcük, 1998: 218;
Kılavuz, 1993: 87). Tekvini irade Allah’ın mutlak ve karşı konulmaz iradesi anlamındadır.
Burada kulun herhangi bir dahli olmadığından tekvini irade ile meydana gelen fiillerden sorumlu
da değildir.
İlahi iradenin diğer türü ise kullarına emir verme ve yasak koyma anlamında dinî irade de
denilen Allah’ın teşriî iradesidir. Teşriî irade, Allah’ın bir şeye muhabbet ve rıza göstermesi
demektir. Yani bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması bu irade ile anlatılır. Allah’ın teşriî
iradesi ile bir şeyi dilemiş olması, o şeyin meydana gelmesini gerekli kılmaz. “Şüphesiz Allah,
adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder...” (Nahl, 16/90) ayeti bu tür iradeyi
anlatır. Tekvinî irade hayır, şer vs. her şeyin yaratılması ile ilgili iken teşriî irade yalnız hayır ve
itaati içeren fiillerle ilgilidir (İzmirli, 1343: II, 107-108; Gölcük, 1998: 218; Kılavuz, 1993: 87).
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Kader inancıyla da doğrudan ilişkisi olduğu bilinen ilahi irade kavramının atasözlerimize
gerek tekvinî gerekse teşriî yönünün yansıdığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında
atasözlerinin ilahi iradenin her iki yönüyle ilgili olarak da kullanılmasını olağan karşılamak
gerekir. Aslında atasözlerinin şartlara ve söz akışının gerektirdiği duruma göre kullanıldığını
söylemek mümkündür.
Tekvinî irade bağlamında değerlendirebileceğimiz atasözleri bulunmaktadır: “Altı olur,
yedi olur, hep Allah’ın dediği olur”, “Fellahın dediği olmaz; Allah’ın dediği olur”, “Allah isterse
bir kulun işini, mermere geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yerken kırar dişini” Bunlar,
tekvinî iradenin mutlaklığını ve varlık üzerindeki kesin etkisini gösteren atasözlerinden
bazılarıdır. İnsanların geleceğe dönük olarak yaptıkları her türlü plan ve hesabın yüzde yüz
gerçekleşme imkânı yoktur. Zira Allah, mutlak irade sahibidir. Onların hesap ve planları, ilahi
iradeye uygunluk göstermezse gerçekleşmez. Dolayısıyla bu atasözleri, Allah’ın bir şeye “Ol!”
demesiyle o şeyin oluvermesi (Nahl 16/40; Yasin 36/82) anlamındaki tekvinî iradesine yapılan
vurguyu ifade etmektedir. Aynı manada değerlendirebileceğimiz bir diğer atasözü de, “Allah’ın
öldürmediğini kimse öldüremez” atasözüdür. Burada da ilahi iradenin tekvinî yönüne dikkat
çekilmekte ve Allah’ın iradesi dışında bir eylemin gerçekleşmeyeceği vurgulanmaktadır.
Tekvinî iradenin dolaylı etkisine işaret eden başka atasözleri de bulunmaktadır. Bunlarda
kısmet, nasip gibi kavramlar kullanılmakta ve tekvinî iradenin kul üzerindeki etkisi
vurgulanmaktadır. Kısmetle ilgili olanlarından bazıları şunlardır: “Kısmetinde ne varsa kaşığında
o çıkar”, “Kısmet ise gelir Hint'ten, Yemen'den; kısmet değilse ne gelir elden?”, “Kısmetsiz
köpek, sabaha karşı uyuyakalır”, “Gelin bindi deveye, gör kısmeti nereye?”
Bunların yanında “Gelin ata binmiş, ya nasip, kim bilir kime münasip”, “Gelini ata
bindirmişler, ya nasip demiş” atasözleri ise nasip ile tekvinî iradenin ilişkisini ortaya
koymaktadır. Aynı manayı destekleyen “Gelin atta buyruk Hak'ta” atasözünü de burada
hatırlamak gerekir.
Bazı durumlarda kararların bize ait olmadığını, bizim dışımızda alınan kararlara uymak
durumunda kaldığımızı anlatmak için söylenilen atasözleri vardır. “Eşeğe sormuşlar ‘Bugün
kande gidersin?’ Onu nodul bilir demiş”, “Eşeğe kaç gün yol gidersin demişler; onu bizlengiç
(nodul) bilir demiş” atasözleri aslında sahibi olmadığımız kararlara uymak zorunda kalığımız
durumları anlatan çarpıcı örneklerdir. Bunları da tekvinî iradenin karşı konulmaz mutlaklığı ile
ilişkilendirmek mümkündür. “Kul teftişte, görelim Mevla ne işte”, “Allah’ın dediği olur”,
“Allah’tan gelene ne denir?”, “Gidip gelmemek var, gelip bulmamak var”, “Onmadık (talihsiz)
hacıyı deve üstünde (Arafat'ta) yılan sokar”, “Vermeyince Mabut, ne yapsın Mahmut?” gibi
atasözlerini de bu kapsamda değerlendirmek mümkündür.
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CÜZ’İ İRADENİN FİİLLERDEKİ ROLÜ
Atasözleri her zaman kulu aciz, zavallı ve kendi kararlarını kendisinin veremeyeceği bir
konumda görmez. Yukarıda ilahi iradenin ikinci türü olarak verdiğimiz teşriî irade kapsamında
değerlendirilebilecek atasözleri de vardır. Bunlar aynı zamanda kulun cüz’î iradesine vurgu
yapan, dolayısıyla kula sorumluluklarını hatırlatan atasözleridir. Cüz’î irade Eş’arî ve Mâturîdî
âlimlerce farklı anlaşılmış olmakla birlikte temelde “kulun, işlediği fiilden sorumlu olmasını
sağlayan seçme kuvveti” olarak tanımlanabilir (bkz. Seyyid Bey, 1338: 13; Ebû Zehra, 1966:
179; Yüksel, 1990: 4)
“Allah bilir ama kul da sezer” atasözü Allah’ın sonsuz ilmini kabul etmekle birlikte
kulun, kendisine verilen bir takım imkânları kullanarak bazı şeyleri sezdiğini veya sezmesi
gerektiğini anlatır. “Arayanın Mevlasını da belasını da bulacağını” anlatan atasözü, aslında kendi
fiillerimizin sonuçlarına katlanmamız gerektiğini söylerken, bir yandan da cüz’î irademizin
“aramak” gibi bir eylemi yapacak gücü olduğunu gösterir. “Bana benden olur her ne olursa,
başım rahat bulur dilim durursa” atasözü ise cüz’î iradenin kontrolündeki “dil”in başa gelen
belaların kaynağı olabileceğini anlatır.
Bir atasözümüz, “Doğrunun yardımcısı Allah'tır” diyerek Allah’ın yardımının kulun
“doğru olma” iradesine bağlı olduğunu belirtirken, bir diğeri “Avrat düzdüğü evi Tanrı tıkmaz,
avrat bozduğu evi Tanrı yapmaz” diyerek aile yuvasındaki dirlik ve düzenliği, evin hanımının
tutumuna bağlar ve buradaki düzensizliğin sorumluluğunun Allah’a yıkılamayacağını savunur.
İnsana ait cüz’î iradenin her şeye yetmeyeceğini, tekvini iradenin mutlaklığı karşısında
aciz kalacağını anlatan atasözleri de bulunmaktadır. Bunlardan özellikle kalıtımın davranışa ne
kadar etki edebileceğini öne çıkaran atasözleri dikkat çekicidir. Bu atasözlerinin anlattığı gerçeği
bir çeşit “biyolojik kader” veya “fıtrî kader” olarak da adlandırmak mümkünüdür. İnsana ait cüz’î
iradenin kararlarına kalıtımın etkisini gösteren bu tür atasözleri, daha çok “huy” kavramı
etrafında söylenmiştir. “Can çıkar, huy çıkmaz”, “Huy canın altındadır.”, “Can çıkmayınca huy
çıkmaz”, “Huylu huyundan vazgeçmez”, “Sütle giren huy, canla çıkar” bunlardan bazılarıdır.
Kalıtımın davranışa etkisini anlatan atasözlerine şunları da örnek verebiliriz: “Ak şeker, kara
şeker, bir damar soya çeker”, “Demir ıslanmaz, deli uslanmaz.”, “İnsan yedisinde ne ise
yetmişinde de odur”, “Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker”, “Karaya sabun, deliye öğüt
neylesin”, “Kedinin usluluğu sıçan görünceye kadar.”
İnsan Allah’tan istemekle memurdur. Bu isteğin niteliği sonuca etki eder. Kelâmda bu
durum, ilahi iradenin cüz’î iradeye tabi oluşu olarak açıklanır. Ehl-i Sünnet’in Mâturîdî kolunun
savunduğu bu görüşe göre insanda fiilin var olmasına etki eden bir kuvvet vardır. Bu kuvvet,
imkân dâhilindeki fiillerin gerçekleşmesinde kulun iradesinin, ilahi iradenin vesile ve sebebidir
(Kılavuz, 1993: 105). Bu bakımdan ilahi irade, kulun cüz’î iradesinin mümkün fiillerden birine
yöneldiği sırada onu takip eder ve fiili yaratır.
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Bu durumu ifade etmek için söylenen atasözleri de bulunmaktadır: “Çiftçiye yağmur,
yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hak” atasözünde insanların bağlı oldukları meslek
grupları veya o anki durumlarına göre Allah’tan istekte bulundukları ve bu isteklerine göre
Allah’ın onlara cevap verdiği belirtilir. “Ekinci yağmur ister, yolcu kurak; her ikisinin muradını
verir Hak” atasözünde bu durum daha da açıklığa kavuşmuştur. “Allah çam isteyene çam, mum
isteyene mum verir” atasözünde ise ilahi iradenin kulun isteğine göre şekillendiği belirginlik
kazanır.
Toplumumuzda Allah inancının diğer yansımalarını tespit etmek için, içinde Allah
lafzının yer aldığı atasözlerine bakmak yeterlidir. Toplumda oluşan Allah algısının yansımaları
bu tür atasözlerinde aksetmiştir. “Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir” “Garip kuşun yuvasını
Allah yapar” atasözleri imkânı ve yetenekleri sınırlı olanların Allah tarafından kayırılacağını ve
onlara diğerlerinden daha merhametli davranılacağını anlatır. “Allah dağına göre kış verir” sözü
ise sorumlulukların yetkiyle orantılı olduğunu, bazen dışarıdan görünenin aksine bol imkânlara
sahip sanılanların aslında o oranda sorumluluk taşıdığı veya sorunlarla mücadele etmek
durumunda kaldığını ifade eder.
Esasen bu anlatımlar, Allah’ın adaletinin ve merhametinin dünyadaki yansımaları olarak
değerlendirilebilir. “Gemiye binmeyen Tanrı korkusu bilmez.” sözünde “Gemiye bindikleri
zaman dini Allah’a has kılarak O’na dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman ise bir
de bakarsın ki, Allah’a ortak koşuyorlar” (Ankebut 29/65) ayetine bir işaret vardır. Zira
zorluklara maruz kalmadan Allah’a yalvarmak, kula zor gelen bir durumdur. “Evlenene, ev
yapana Tanrı yardımcıdır” sözünde aile yuvasının oluşmasına Allah’ın katkısı ifade edilirken,
“Allah kulun karasını yüzüne vurmaz” sözü kula ait eksikliklerin ve yanlışlıkların Allah
tarafından ifşa edilmeyeceğini anlatır. Bu söz, Allah’ın settâru’l-uyûb (bütün kusurları örten)
ismine bir atıf niteliğindedir.
SONUÇ
Milletlerin kendi üretimleri olan atasözleri, onların kendi varlığını ortaya koyar ve
benliğinin yansımasını ifade eder. Atasözleri, bir milletin inanışlarını, düşüncelerini,
yaşayışlarını, geleneklerini, korku ve ümit gibi hassasiyetlerini aksettirir. Bir milletin
duygularındaki incelik, zekâlarındaki keskinlik, hayallerindeki genişlik, atasözleri sayesinde
anlaşılabilir. Bu bakımdan her atasözünü, onu üreten milletin boy damgası olarak görmek abartı
sayılmasa gerektir.
İnce nükteler, keskin yargılar, felsefî derinlikler içeren atasözleri, aynı zamanda bir
milletin inanç haritasının da söze dökülmüş kalıplarıdır. Atasözlerinde inanç konularının pek
çoğunun değişik şekillerde işlendiği görülmektedir. Ancak atasözlerinin konuları ele alış
biçimiyle kelâmın ele alışı farklıdır. Kelâmda konular, çeşitli ekollerin görüşlerinin
karşılaştırılması şeklinde ele alınır. Ekollerin görüşlerini savunurken getirdiği delillerin, birinin
diğerine verdiği cevapların neler olduğu sorgulanır. Bu esnada teorik pek çok tartışmaya girilir.
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Atasözlerinde ise genellikle bir atasözü bir yargı taşıdığından ve kısa ifadeler olduğundan
tartışma üslubu görülmez.
Atasözlerinde kelâmın konularının işlendiği görülmekle birlikte bunlarda kelâm ilminin
önceliklerine pek rastlamayız. Kelâm pek çok teorik tartışmaya sahne olurken atasözlerinde
günlük hayatta karşılaşılan olayların pratik yansımaları görülür. Bu yönüyle atasözleri, kelâm
âlimlerinin tartıştığı konuların halkın gündeminde ne kadar yer işgal ettiğini anlamanın da bir
yoludur.
Atasözleri, günlük hayattaki olayların durumuna göre söylenen bir yapıya sahiptir. Bu
bakımdan kelamcılarca üretilen birbirine zıt görüşlere uygun atasözleri bulmak mümkündür. Söz
gelimi ilahi iradeyi mutlak anlamda alıp her fiilin failinin Allah olduğunu savunan atasözleri
bulunabileceği gibi insanın iradesini kullanması gerektiği ve bundan da sorumlu olduğunu
savunan atasözleri de bulunmaktadır. Bu ise onların birbiriyle çelişiyormuş gibi görünmesine
neden olmaktadır. Bu bakımdan atasözleri değerlendirilirken onların “duruma göre” söylenmiş
oldukları göz ardı edilmemelidir.
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Kastamonulu Çok Yönlü İlim Adamı İhsan
Ozanoğlu’nun Eserleri Üzerine Bir
Değerlendirme
Dr. Nail Karagöz , Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
nailkaragoz@osmaniye.edu.tr

ÖZET
İhsan Ozanoğlu 1907-1981 yılları arasında Kastamonu’da yaşamış çok yönlü bir ilim adamıdır. O, bir saz şairi
olmanın yanında edebiyatçı, öğretmen, gazeteci, müzisyen, derlemeci, kaynak kişi, halk bilimci ve din adamıdır.
Bunlara ilave olarak o, gerek almış olduğu parlak eğitim, gerekse sorgulayıcı kişiliği sayesinde ömrünün her anını
dolu dolu geçirmiş ve bu alanların tamamında eserler vermiş bir müelliftir. Bu yüzden belki de ona en çok yakışan,
“müellif” sıfatıdır. Telif, derleme ve kaynak kişi olarak ürettiği eser sayısı kendi kayıtlarına göre 1500’ün
üzerindedir. Yine kendi bildirdiğine göre bunlardan bir kısmı ilahiyat sahasıyla ilgilidir. Divan Yolunda adlı eserinde
“Ozanoğlu’nun Dini Eserleri” başlığıyla din sahasıyla ilgili 145 tane eserinin ismini kaydetmiştir. Çalışmamız,
Ozanoğlu’nun kendi eserleri ve hakkında yapılmış çalışmalar ışığında onun eserlerinin çeşitli yönleriyle ilgili
değerlendirmeleri kapsamaktadır. Bu değerlendirmeler, Ozanoğlu’nun eğitimi, hocaları ve talebeleri, eserlerini niçin,
nasıl ve hangi ortamlarda hazırladığı, bu esnada karşılaştığı maddi ve manevi güçlükler ve hassasiyetleri gibi bir
içeriğe sahip olacaktır.
Anahtar Kelimeler: İhsan Ozanoğlu, Kastamonu, İlim Adamı, Saz Şairi.
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An Evaluation on the Works of Kastamonu's
Multifaceted Scientist Ihsan Ozanoglu
ABSTRACT
Ihsan Ozanoglu is a multifaceted scholar who lived in Kastamonu between 1907-1981. He, besides being a literary
bards, teacher, journalist, musician, compiler, resource person, the man folklorist and religion. In addition to these,
he is a writer of brilliant education, with a questioning personality, who has spent every moment of his life full and
has given his works in all of these areas. So perhaps it is the "author" that best suits him. The number of works
produced as a copyright, compilation and source person is over 1,500 according to his own records. Again, according
to his reports, some of them are related to the field of religion He recorded the name of 145 works related to the
religion field in his work named “Divan Yolunda” with the title "Ozanoglu's Religious Works". Our work includes
evaluations of various aspects of his works in the light of Ozanoglu's own works and studies about him. These
evaluations contain Ozanoğlu's education, teachers and students of why the works, and how it prepared in which
environment, material is encountered during this time and, such as the difficulties and sensitivities.
Keywords: Ihsan Ozanoglu, Kastamonu, Science Man, Bard.
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İHSAN OZANOĞLU’NUN HAYATI
İhsan Ozanoğlu 15 Nisan 1907 tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. Babası Şabaniyye
Dergâhı’nda zâkirbaşı olan ve 1910’da vefat eden Âşık Ahmet’tir. Annesi, Ozanoğlu’nun ilk
hocası da olan ve 1922’de vefat eden Hafize Emine Hanım’dır (Ozanoğlu, 1966-1). Bu iki değerli
insanın çocuğu olarak doğan Ozanoğlu, hayatının ilk yıllarından itibaren özellikle annesinin
yönlendirmeleriyle; gördüğü, duyduğu her şeyi merak eden, öğrenmeye çalışan bir kişilik
kazanmıştır. Bundan dolayı olsa gerek o, sadece bir saz şairi değil; aynı zamanda edebiyatçı,
öğretmen, gazeteci, müzik ve din adamıdır ve bu alanlarda eserler vermiş bir yazardır.
1926-1938 yılları arasında Kastamonu’nun Çayırcık, Çavundur ve Aksinir köylerinde
öğretmenlik yapmıştır. Bu görevini Kastamonu’nun merkezindeki Abdülhakhamit İlkokulunda
sürdüren Ozanoğlu, ayrıca uzun bir süre Kastamonu’daki okullarda edebiyat, müzik ve din
dersleri vermiştir. İhsan Ozanoğlu, 1947 yılında İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak atanmış ve
bu görevinden 1963 yılında emekli olmuş, 13 Şubat 1981 tarihinde vefat etmiştir.
EĞİTİMİ VE HOCALARI
İlk eğitimini annesinden alan Ozanoğlu, onun Arapça, Farsça, İslami İlimler ve klasik
musiki alanlarında talebesi olmuştur (Ozanoğlu, 1977). Nasrullah İlk Mektebi’ni birincilikle
bitirmiş ve Darülhilâfetül Âliye Medresesi’nde sekizinci sınıfa kadar okumuş olan Ozanoğlu, bu
medreselerin kapatılması üzerine İmam Hatip Mektebi’ne geçerek buradan mezun olmuştur.
Daha sonra İstanbul Öğretmen Okulu’nu dışardan bitirmiş, 1926 yılında öğretmen olarak
atanmıştır (Ozanoğlu, http:). Eğitim ve öğretim kurumlarında aldığı ilmi yeterli görmeyen
Ozanoğlu, devrin ünlü âlim ve hocalarından özel dersler alarak kendisini yetiştirmiştir.
Ozanoğlu’nun Arapça eğitimini çeşitli hocalardan aldığını görmekteyiz. Fethullah
Efendi’den dört yıl süreyle Fransızca, Arapça, Ermenice, muhtelif hocalardan da Farsça,
İbranice ve Süryanice dersleri almıştır (Ozanoğlu, ≈1972; Ozanoğlu, http: ). Yine Agop
Dilaçar’dan Ermenice dersleri almıştır (Keser, 2009). Safranbolulu Vasfi Hoca’dan Tefsir ve
Hadis, Merdiyye müderrisi Halit Efendi’den Usûl okumuştur (Ozanoğlu, http:). Pek çok alanda
öğrencisi olduğu Ömer Aköz’den Meanî, Beyan, Bedi ve Aruzu bitirmiştir (Ozanoğlu, ≈1972).
Ömer Aköz Nasrullah Şadırvanı kuzey bitişiğindeki Mahmudiye Medresesi’nde müderrislik
yaptığı sırada Ozanoğlu dahil 18 hafıza Kur’an-ı Kerim kıraati dersi vermiştir. (Ozanoğlu, ≈1972;
ty-5). Yine Ömer Aköz’den Fıkıh ve Feraiz’den Mülteka ve Siraciye, Usul’den Menar,
Akaid’den Celal, Hadis’ten Sahihu’l-Buharî, Tefsir’den Celaleyn okumuş, astronomi eğitimi de
almıştır (Ozanoğlu, ≈1972).
Mûsikiye de şiir gibi çocukluğunda başlamış, Serkiz Usta’dan keman, Necmeddin
Rıfat’tan ud dersleri almış, uzun yıllar tanbur çalmıştır. Mûsikîdeki üstadları; Neyzen Emin
Dede, Karakadıoğlu Rıfat Bey ve Kompozitör Kemal İlerici’dir. Saz çalmayı Âşık Hasan’dan
öğrenmiştir. Kütüphane müdürü olarak görev yaptığı yıllarda, eski yazı metinleri üzerindeki
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çalışmaları sırasında kûfi, reyhâni, sülüs, nesih ve tâlik gibi yazı stillerini öğrenmiştir (Ozanoğlu,
http:). Kastamonu’daki medrese eğitimi sırasında Ziya Demircioğlu İslam Tarihi ve İran Dili ve
Edebiyatı hocası olmuştur (Ozanoğlu, 1977). Azdavaylı Salih Efendi Ozanoğlu’nun Mesnevî
hocası ve büyük teyzesinin oğludur (Ozanoğlu, 1971; ≈1972).
EĞİTİMCİLİĞİ VE TALEBELERİ
1926’da öğretmenliğe başlamış; Aksinir, Halife, Kasaba, Çavundur ve Devrakani’nin
Çayırcık köylerinde iki sene köy öğretmenliği yapmış, 1928’de Kastamonu’nun merkezindeki
Abdülhakhamit İlkokuluna geçmiştir. Yine 1928’den itibaren halk dershanelerinde A ve B
kursları öğretmenliğini yürütmüş, 1942’den itibaren ise aralıksız olarak Kastamonu Cezaevinin
halk dershanesinin öğretmeni olmuştur. Köylerde ve il merkezinde toplam 21 yıl öğretmenlik
yapmıştır (Ozanoğlu, ty-4).
İmam Hatip okulunda dini musiki hocası ve özel müzik kursu idarecisi olmuştur
(Ozanoğlu, ≈1972). Yine aynı okulda Arapça ve Osmanlıca dersleri, öğretmenliği sırasında
keman ve mandolin dersleri vermiştir. Nefesli sazlar dışında tüm enstrümanları çalabilen
Ozanoğlu sonuçta divan sazını tercih etmiştir. Doğu ve batı mûsikîsi esaslarına vakıf bir müzik
adamı olan İhsan Ozanoğlu ayrıca nota ve saz dersleri de vermiştir (Ozanoğlu, http:).
1947 yılında öğretmenlikten Kastamonu Umum Kütüphanesi Müdürlüğüne terfi etmiştir.
Ancak öğretmenlik sürecinden sonra da eğitimle ilgisini kesmemiştir. Kastamonu Erkek Sanat ve
Kız Sanat Enstitüleri’nde ve Kız Öğretmen Okulu’nda Din Bilgisi, Türkçe, Edebiyat dersleri
öğretmenliği yapmıştır. Bu esnada da derlemelerine devam etmiştir (Ozanoğlu, ty-4).
Onun saz/bağlama talebelerinden biri Avni Özbenli’dir. (Ozanoğlu, ≈1972). İsmini
bildirmediği bir talebesine el-Feva'idü 'z-Ziya'iyye38 ve Mutavvel okutmuştur (Ozanoğlu, ty-3).
İki hafız talebesine haftanın Cumartesi ve Pazar günlerinde Arapça okutmuş; Emsile, Bina,
Maksud, Evamil ve İzhar’ı bitirtmiş ve Molla Cami’ye geçirmiştir. İki hafız talebesine Arap
Edebiyatı okutmuş; 1949-1950 yıllarında Topçuoğlu Camisinde hafızlara Kur’an-ı Kerim kıraati
dersi vermiştir (Ozanoğlu, ≈1972). Bir şiirinde on bin talebe yetiştirdiğini anlatır. Şiir şöyledir:
Yazmışız tam otuz beş bin makale,
Alınmaz mı on bin talebe kaale,
Bakırköylü gerek sendeki hale,
Hayretler içinde kalanlardanız (Ozanoğlu, 1973).
38

Abdurrahman-ı Cami. el-Feva'idü’z-Ziyaiyye. Şarihin lakabı olan Molla Cami veya sadece Cami adıyla da tanınan
şerh, Osmanlı medreseleriyle diğer İslam dünyasındaki medreselerde eskiden ders kitabı olarak okutulduğu gibi
günümüzde de eski yönteme göre Arapça öğreten bazı yerlerde bu gelenek sürdürülmektedir. Bkz. Hulûsi Kılıç, DİA,
XXIV, İstanbul, 2001, 153.
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İLGİLENDİĞİ VE ESER VERDİĞİ ALANLARDAN BAZILARI
Ozanoğlu, çok yönlü bir kişiliktir ve neredeyse ilgilendiği her alanda eser vermiştir. O bir
şiirinde ilgilendiği alanları şöyle anlatır:
Din, felsefe, tarih, şiir musıki,
Haydut sanma yok bizde hatta çakı,
Bir mızrağımız var, tanımaz sıkı,
Kim demiş hödükten yılanlardanız.

Bektaşiyiz amma Kızılbaş değil,
Amacımız kullu değil, aş değil,
Gördüklerim kabus değil, düş değil,
Gizli bilimde şah olanlardanız.

Ata binilmez dizginsiz eğersiz,
Çıkılamaz hiçbir yola rehbersiz,
Tasavvufta ettiğin sözler yersiz,
Biz ölmeden önce ölenlerdeniz (Ozanoğlu, 1973).
Bu şiirden anlaşıldığı kadarıyla o, din, felsefe, tarih, şiir, musıki, gizli bilim (Okültizm) ve
tasavvuf ile ilgilenmiştir. Ancak onun ilgilendiği alanlar bunlarla sınırlı değildir. İlgilendiği veya
eser verdiği alanlardan bazılarına burada başlıklar halinde yer vermek istiyoruz:
Edebiyat: Aşıklık ve Şairlik
Şiirle küçük yaşlarda tanışmış olan Ozanoğlu, koşma ve semai tarzının inceliklerini
öğrenmiş, hem halk hem de divan şiiri tarzında şiirler yazmıştır. 1923-1973 yılları arasında
yazdığı klasik şiirleri içeren bir “divan” oluşturmuştur.
Eserleriyle ilgili “Ben Âşık Edebiyatımdan ve Türkçe Kur’an ve Namaz kitabımdan başka
hiçbir eserimi iddialı olarak çıkarmış değilim.” (Ozanoğlu, 1977) diyecek kadar mütevazı bir
üslup kullanan Ozanoğlu, pek çok alanda eser vermesine rağmen halk arasında “Aşık Ozanoğlu”
olarak tanınmıştır. Dolayısıyla onun bu alanda çok sayıda eserinin olduğunu görmekteyiz. O,
dağarcığındaki malzemenin boyutlarını anlatmak için şöyle der: “Her oturum 45 dakika devam
etmek üzere 30 günü âşık faslı yapabilecek sayıda metinler ezberlemiş notist bir meydan
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ustasıyım. Kavuğumu valizime, 15 telli sazımı omuzuma aldıktan sonra beni hangi muhit olursa
olsun alaka ile karşılar, dinler ve istediğim malzemeyi verir.” (Ozanoğlu, ty-4).
Ozanoğlu’nun bu alanda Divan da dahil pek çok eseri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları
şunlardır:

























Âşık Ağzı
Âşık Edebiyatı
Âşık Edebiyatı Ansiklopedisi
Âşık Sazı
Âşık Sazı, Tel 1-3
Âşık Sazından
Atatürk Devrimi Destanı (Kastamonu-1938)
Cönk 1-10
Dinî ve Tasavvufî Edebiyat ve Mûsiki-Metinler 1-40
Divan
Divan Kataloğu
Edebiyat Tarihimizde Ramazan
Efe Yüreği-Piyes (Kastamonu-1942)
Göklere Doğru (Kastamonu-1938)
Hapishane Türküleri
Sepetçioğlu (Etüd)
Sepetçioğlu (Roman)
Sepetçioğlu Senaryosu
Sözlük 1-3
Sözlük İhtiyacı
Tek Dil
Türk Etnoğrafya Sözlüğü 1-12
Yabancı Kelimeler Akını
Zaferden Zafere (Kastamonu-1938)

Halk Kültürü Derlemeciliği
İlkokul çağına girmeden önce bile manilere ilgi duyan Ozanoğlu, ilkokul çağlarından
itibaren annesinin kış gecelerindeki hanım oturmalarında söylediği manileri yazmaya başlar. Köy
öğretmenliği yaptığı yıllar, onun özellikle mani derlemeciliğinde çok verim elde ettiği yıllardır.
İlkokullarda çocuklarla oyunlar oynar, girdiği âşık fasıllarında cinaslı maniler okur, rakibin
söylediklerini derhal ezberine alarak derler.
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Manileri toplayabilmek için ilk eşinin tertip ettiği toplantılarda mani söyleyen hanımları
dinlemiş ve 300 civarında mani derlemiştir. Daha sonra bu hanımlardan hafızası kuvvetli bazıları
ile tekrar karşılaşmış ve 1000’den fazla mani derlemiştir. Başka bir zaman tarlada kendir
çapalayan kadınların söylediği manileri doğal ortamında kaydedebilmek için kuşluk vaktinden
öğleye kadar su arkının içinde kaldığını nakleder. Bağ ve bahçelerde çapa işi yapanlara sazıyla
mani atar, karşılığında atılan manileri derler. Derleme faaliyetleri sadece öğretmenlik yaptığı
köylerle sınırlı değildir; Kastamonu’nun hemen her köşesine ulaşır. Ramazan manicileriyle
temasa geçerek onlardan mani derler Okullarda Kastamonulu öğrencilere derleme vazifesi
vererek derlemeler yaptırmıştır. İlkokullarda çocuklarla oyunlar oynamış, girdiği âşık fasıllarında
cinaslı maniler okumuş, rakibin söylediklerini derhal ezberine alarak derlemiştir. Süvari
tahsildarlarla arkadaş olarak köy köy gezmiş ve bu suretle folklor derlediği olmuştur (Ozanoğlu,
ty-4). Bu çalışmalarının sonucunda 6 cildi bulan Maniler serisini hazırlamıştır.
Derlemeciliğini manilerle sınırlandırmayan Ozanoğlu, bilmece, fıkra, hikaye, atasözü,
gelenek görenek… halkın irfanında ne varsa derlemeye çalışmış ve bunları kağıda dökmüştür.
Bunlardan bazılarını aşağıdaki listede veriyoruz:
























Abana Kültür ve Folkloruna Giriş
Araç Fıkraları
Askerlik Folkloru
Âşık Edebiyatı-Methal (Kastamonu-1940)
Atalar Sözü
Atasözleri
Behlûl Dânâ Fıkraları
Bektaşi Fıkraları
Bilmeceler
Bilmeceler Üzerine Araştırmalar
Bilmeceli Hikâye
Bozkurt Kültür ve Folkloruna Giriş
Çatalzeytin Kültür ve Folkloruna Giriş
Çeşitli İnanmalar
Dadaloğlu Mustafa Hodri Meydan
Daday Kültür ve Folkloruna Giriş
Din ve Türk Töreleri Bakımından Yağmur Duası
Düğünler
Eğitim Folkloru
Eğitim Gelenekleri
Fârâbî Fıkraları
Fatih Sultan Fıkraları
Fıkralar
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Folklor Araştırmaları Müstehcen Fıkralar
Folklorcu Gözü İle Dinî ve Tasavvufî Edebiyat ve Mûsiki
Folklorik Bakımdan Açıklamaları İle Askerlik Türküleri
Folklorik Bakımdan Çocuk Şarkı ve Marşları
Folklorik Bakımdan Gençlik Marşları
Folklorik Bakımdan Milli Marşlarımız
Folklorik Bakımdan Yürüyüş Marşları
Haccac-ı Zâlim Fıkraları
Hâfız Emin
Hâfız Töreni
Hafız ve Masumiyet
Hafızlık
Halk Dilinden Derlemeler 1-3
Halk Edebiyatı: Atasözleri
Halk Edebiyatı: İncili Bebek Hikâyesi
Halk Edebiyatı: Maniler
Halk Edebiyatı: Taşbebek
Halk Eğitimi Kursları
Halk Hekimliği 1-2
Halk İnanç ve Gelenekleri
Halk Sazları
Kadın Mevlidi
Kadir Gecesi Folkloru
Kastamonu Bilmeceleri-Nasıh Güngör’le (İzmir-1939)
Kastamonu’da Derlemeler 1-3
Maniler 1-6

Gazetecilik
Ozanoğlu’nun dolu geçen yaşamında gazetecilik de ayrı bir yer tutar. Doğrusöz,
Kastamonu, Birlik ve Yenises gibi gazetelerde ve çeşitli dergilerde yüzlerce makalesi
yayınlanmıştır.
Müzik
Kastamonu türküleri üzerine 57 risale, 6 kitap, 110’den fazla makalesi bulunmaktadır.
Ayrıca aynı konuda 250 civarında mektup yazmıştır (Ozanoğlu, 1976-2; Tör, 2009). Asker
Türküleri kitabında yer verdiği 22 türkünün ses kayıtları yapılmıştır ve bunlar Kültür Bakanlığı
Milli Folklor Arşivindedir (Ozanoğlu, 1976-1).
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Derlediği veya kaynak kişi olarak gösterildiği türkülerin sayısı bir hayli fazladır. Ankara
Radyosu repertuvarında 85, Ankara Devlet Konservatuarı’nda ise 135 türkü derlemesi bulunduğu
kaydedilmektedir (Keser, 2009). Araştırmacı Nail Tan ise 1975 yılında kendisinden Kültür ve
Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dergisi’ne 325 kadar türkü derlettiğini belirtmektedir
(Tan, 2009). Bunlardan en meşhuru Çanakkale Türküsü’dür. Her ne kadar kimi araştırmacılar
tarafından bu türkünün aidiyeti konusunda farklı görüşler ileri sürülse de türkü, Ozanoğlu ismiyle
birlikte anılmış ve öyle şöhret bulmuştur.39 Bunun yanında “Ey Gaziler”, “Tuna Nehri”,
“Sivastopol Önünde”, “Asker Yolu Beklerim”, “Yemen Türküsü” gibi askerlik türküleri de
Ozanoğlu’nun derlemeleri arasındadır (Tör, 2009).Ozanoğlu’nun kaleme aldığı müzikle ilgili
diğer bazı çalışmaları şunlardır:














Ağır Oyun Türküleri
Ağır Rakıs İlâhileri
Ağır Zikir İlâhileri
Ağıtlar
Aile Türküleri
Asker Türküleri
Bahar Türküleri (Kastamonu-1946)
Bestekârlar 1-7
Kastamonu Türküleri 1-4
Kastamonu Türküleri Hakkında Araştırmalar 1-15
Okul İlâhileri: Hatim Töreni ve Mevlid İlâhileri
Okul İlâhileri: Okula Başlarken
Okul İlâhileri: Resmi Günler ve Milli Felaketler

Envanter Hazırlama
İhsan Ozanoğlu, 1947 yılında Kastamonu Umum Kütüphanesi Müdürlüğü görevine
getirilmeden (Ozanoğlu, ty-4) önce de envanter hazırlama çalışmalarının içinde yer almaya
başlamış, emekli olduktan sonra ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce Vilayet
Müzesi’nde şeriye sicillerinin etüdü, mevcut kitapların tasnifi ve arşiv işlerinde çalışmak üzere
görevlendirilmiştir (Ozanoğlu, 1964). 1945’te Müze müdürü Ahmet Gökoğlu’nun şeriye
sicillerini etüt ettirmek için oluşturduğu ilim heyetinin içinde yer alır. Ozanoğlu dışındaki herkes
çeşitli bahanelerle heyetten çekilir. Ozanoğlu 1950’den sonra 225 sicili yeniden okumuş ve 15
ciltlik envanteri hazırlamıştır (Ozanoğlu, 1955). Bu konudaki bazı eserleri şunlardır:

39

Türkünün Ozanoğlu’na aidiyeti ile ilgili tartışmalar için bkz. Ulvi Kesen, “Kastamonu’nun Karakteristik
Özellikleri Bağlamında Ozanoğlu’nun Kişiliğine Yansıyan Kahramanlık Şiirleri ve Çanakkale Türküsü”, İhsan
Ozanoğlu Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2009, ss. 33-68; Nail Tan, “İhsan Ozanoğlu’nun TRT THM
Repertuvarına Kazandırdığı ‘Çanakkale Türküsü’ Üzerine Yeni Bilgiler, Yeni İddialar”, İhsan Ozanoğlu
Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2009, ss. 69-96.

Page | 117

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina






Kastamonu Müzesi Arşivi Evrak Kısmı Envanteri 1-2
Kastamonu Müzesi Şer’iye Sicilleri Envanteri 1-11
Kastamonu Müzesi Şer’iye Sicilleri İlmî Vesikalar Kataloğu
Kastamonu Şer’iye Sicilleri Sistematik Kılavuzu

Biyografi
Ozanoğlu’nun yüzü aşkın biyografik eserlerinden bazıları şunlardır:



Â’yan Zadeler
Abdulhamid





























Açıksöz Hüsnü
Ahmed İsamuddin
Altıkulaçoğlu
Aşıklı Sultan
Âşıkoğulları
Âşir Efendi
Bütün Yönleri İle Kadıasker Mustafa İzzet
Büyük Âlim ve Sanatkâr Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver
Büyük Türk Velisi Behaaddin Şahi Nakşibendi
Büyük Veli Benli Sultan
Candaroğulları
Candaroğulları İbrahim Bey
Candaroğulları İsfendiyarbey
Candaroğulları İsmail Bey
Candaroğulları Kasım Bey
Candaroğulları Suları
Candaroğulları Süleyman Bey
Ceceli Zadeler
Celâl Zade Mustafa
Ecevit Ailesi
Emrullah Demirkaya
Genç Osman
Haccac-ı Zâlim
Halime Çavuş
Halimi Çelebi
Hattat Mustafa İzzet
Hattat Mustafa Şevki
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Hayreddin Atufî
Hayreddin Evhad
Hayreddin Halil
Hayreddin Hızır
Hayretî
Kadı Asker Mustafa İzzet
Karabaş-ı Veli
Latifî
Müfessir Alâüddin
Nasrullah Kaadi
Ömer Aköz
Ömer Fuadî
Sadi Çelebi Şeyhu’l-İslam
Şa’ban-ı Veli 1-4
Ulu Türk Bilgini İmam-ı Azam

Sağlık
Ozanoğlu’nun sağlık alanında herhangi bir eğitim alıp almadığını tespit edemesek de bu
alanla ilgili hatırı sayılır miktarda eserler kaleme aldığını görmekteyiz. Etrafında olup biten hiçbir
şeye kayıtsız kalmayan Ozanoğlu’nun sağlık alanındaki okumaları ve gözlemleri, birikimini bu
alanda da kağıda dökme gibi bir zarurete yöneltmiş olmalıdır. Ozanoğlu’nun sağlık alanında
ortaya koyduğu eserlerden bazıları şunlardır:














Bulaşıcı Hastalıklar
Cilt Hastalıkları 1-4
Cismani Hastalıklar
Cismani Hastalıklar, Genel Bilgi
Çeşitli Ağrılar
Çeşitli İç Hastalıkları 1-2
Çeşitli Şifa İşlemleri
Diş Ağrıları
Göz Hastalıkları 1-2
İçki ve Zehirli Maddeler
Kalp Hastalıkları
Kulak Hastalıkları
Romatizma-Siyatik ve Çeşitli Ağrılar
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İlahiyat
Ozanoğlu’nun çalışmaları arasında ilahiyat sahası önemli bir yer tutar. O, ilahiyatın farklı
alanlarında eserler üretmiştir. Yedi yaşında annesinden hafız olan Ozanoğlu, büyük dayısı gibi 15
yaşında Kemah’ın tarihi camisinde kürsüye çıkmıştır (Ozanoğlu, ty-5). Başka bir çalışmasından
16 yaşından beri mevlid okuduğunu, vaizlik ve yağmur vaazı yaptığını (Ozanoğlu, ty-4), ayrıca
değişik vesilelerle vaizlik (Ozanoğlu, 1959; 1977) ve hatiplik yaptığını öğrendiğimiz Ozanoğlu
(≈1972), böylece çocukluk yıllarından itibaren dini sahada pişmeye başlamış, bu durum, onun
ileride üreteceği eserlerin habercisi olmuştur. Vaizliğinin uzun yıllara dayandığını şu
dörtlüğünden de öğrenebilmekteyiz:
Kırk beş yıllık vaiz mücaz bir hoca
Gerçek söyler sakın gitmesin güce
Ne hakla sayarsın sen bizi hiçe
Böylesine tırpan çalanlardanız (Ozanoğlu, 1973).
Divan Yolunda (Ozanoğlu, 1978) adlı eserinin ilk bölümünde “Ozanoğlu’nun Dini
Eserleri” başlığıyla ilahiyat sahasında kaleme aldığı eserlerin listesini veren Ozanoğlu, 2-13.
sayfalar arasında kendi el yazısıyla 145 eserinin ismi kaydetmiştir. Ozanoğlu’nun ilahiyatın
Tefsir, Kıraat, İslam Hukuku, Kelam ve Mezhepler Tarihi, Gizli Bilim (Okültizm), Tasavvuf vb
sahalarında kaleme aldığı eserlerinden bazıları şunlardır:



Ahlâkın Tashihi
Alevî – Bektaşi Edebiyatı Literatürü



Alevî – Bektaşi Edebiyatı: Örnekler



Alevî – Bektaşi Edebiyatı-Bibliyografya



Alevî – Bektaşi Edebiyatı-Metinler: 1-2



Alevî – Bektaşi Sözlüğü



Alevî – Bektaşi Şairleri





Anlamları ile Kur’ân-ı Kerim Lafızları Dizisi 1-15
Asrımızda Fıkıh Meseleleri
Duraklar ( Başlama-Bitme)
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Ebced Hesabı ile Esma-i Hüsnâ
Eğitim İnanmaları
el-Beyân fî Ulûmi’l-Kur’ân: Kur’ân-ı Kerim’in Tarifi
el-Fûrkan fi Tefsiri’l-Kur’ân: Giriş
el-Fûrkan Fî Tefsiri’l-Kur’ân: Kur’ân-ı Kerim ve Tefsir İle İlgili Eserleri 1-2
Eski Mushaflarda ve Hak Dininde İmla Hataları
Esma-i Hüsnâ
Esma-i Hüsnâ’ya Mukabil Esma-i Melâike
Evlenme Hukuku (Yarım kalanlar arasındadır )
Genel Bakımdan İnanmalar
Gerçek Hac
Gizli Bilim Alfabesi
Gizli Bilim Dalları
Gizli Bilim Külliyatı 1-26
Gizli Bilim Literatürü
Gizli Bilim Mecmuası 1-4
Gizli Bilim: 1-2
Gizli Bilimcilerin Müracaat Ettikleri Âyetler
Gizli Bilimcilerin Müracaat Ettikleri Sûreler
Halk İnanç ve Gelenekleri
Harflerin Mahreçleri
Havas İlmi
Hukuk Folkloru
İnanmalar 1-3
İsm-i A’zam Azimeti 1-2
Kabir ve Kıyamet
Karabaş-ı Veli
Kıraat İlmi
Kısas
Kıyamet Günü
Kur’ân Falı
Kur’ân Filolojisi Sözlükçe Bölümü 1-3
Kur’ân-ı Kerim Dili
Kur’ân-ı Kerim Falı
Kur’an-ı Kerim Filolojisi Sözlük Notları
Kur’ân-ı Kerim Kâmusu 1-4
Kur’ân-ı Kerim Okumak
Kur’ân-ı Kerim Okumakta Üstad Hafızlar
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Kur’ân-ı Kerim Öğrenimi
Kur’an-ı Kerim Sözlüğü Hakkında
Kur’ân-ı Kerim Tarihi
Kur’ân-ı Kerim ve Tefsir İle İlgili Genel Bilgiler 1-4
Kur’ân-ı Kerim ve Tefsir İle İlgili Konular, Bölüm ve Diziler
Kur’ân-ı Kerim Yazısı
Kur’ân-ı Kerim Yazısı 1-2
Kur’ân-ı Kerim’de Bulunmayan Sözcükler
Kur’ân-ı Kerim’de İmla Sorunu
Kur’ân-ı Kerim’de Muhkem ve Müteşabih Ayetler
Kur’ân-ı Kerim’de Nasih ve Mensuh
Kur’ân-ı Kerim’den Âyet Bulma Rehberi 1-2
Kur’ân-ı Kerim’in Cem u Tertibi
Kur’ân-ı Kerim’in Dili
Kur’ân-ı Kerim’in Edebi Nitelikleri
Kur’ân-ı Kerim’in İsimleri
Kur’ân-ı Kerim’in Konuları
Kur’an-ı Kerim’in Lahni
Kur’ân-ı Kerim’in Maksad ve Gayesi
Kur’ân-ı Kerim’in Muhtevası
Kur’ân-ı Kerim’in Nüzul Sebepleri
Manevi Varlıklar
Manevi Varlıklar Açıklaması
Mubhemât ve Garâibu’l-Kur’ân
Mushaflar Hakkında
Mushaflarda İmla Hataları
Mushaflarda İmla Hataları Listesi
Mushaflarda İmla Hataları Tashihi Esasları 1-11
Mutasavvıf İhsan Oğuz
Müteşabihat
Nasih ve Mensuh
Nurculuğun Gerçek Yüzü
Nurculuğun İçyüzü
Nurculuk
Oruç (Kastamonu-1947)
Ölünün Borçları
Resim ve Din
Riayete Mecbur Olduğumuz Cami Nizamı
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Secavend İşaretleri
Secde Ayetleri
Sıfat Ul Huruf
Sokağa Tükürme ve Din
Sûrelerin Alfabetik Dizisi
Sûrelerin Fasılaları
Sûrelerin Nüzul Yerleri
Şa’ban-ı Veli Menkıbeleri Tercümesi
Tarikat Türleri
Tasavvuf Tarihi
Tecvid İlmi
Tefsir Usülü
Temizlik ve Din
Türbe-Nâme
Türk Büyüklerinden Ünlü Bilgin ve Mutasavvıf Şabân-ı Velî
Türkçe Kur’ân ve Namaz Davasının Butlanı Hakkında İlmî Bir Araştırma
Va’d ve Vaîd
Veraset Hukuku (Yarım kalanlar arasındadır )
Yıldız İlminin İbtali (İbn-i Sina’dan Terceme)

ESERLERİNİ NASIL VE HANGİ ORTAMLARDA HAZIRLADI?
Onun bir eser hazırlamadan önce nasıl bir çalışma yürüttüğüne örnek olmak üzere Âşık
Edebiyatı adlı eserinin ön sözüne göz atmak yeterlidir: Bu alana giriş için Ziya Gökalp, M. Fuat
Köprülü ve Rauf Yekta’nın konu ile ilgili bütün kitap ve makalelerini okumuştur. İsmail Habib,
Agâh Sırrı, Hasan Ali ve Mustafa Nihat’ın Edebiyat Tarihleri’ni gözden geçirmiş, Sadettin
Nüzhet, Ziyaettin Fahri ve buna benzer kişilerin eserlerini incelemiş, Türkolojiyle folklorla ve
tasavvufla ilgili birçok kitap ve dergiye başvurmuştur. Bu yapılanlar hazırlıklardır. Bu alanın ana
hatlarının çizilmesi için ise Nihanî, Hasan Yahya ve şiirde rakibi olan birçok saz şairine ve âşık
fasıllarına iştirak etmiş veya bu fasıllarda bulunmuş yüzlerce ihtiyardan istifade etmiştir
(Ozanoğlu, 1940)
Mu’cem sahibi M. Fuad Abdulbaki’yi eleştirir ve bu esnasında kendisinin Kur’an
Fihristi’nin hazırlamak için nasıl bir emek harcadığını anlatır. Buna göre Ozanoğlu, Kur’an’ı
birkaç kere hatmetmiş, altı bin küsur fiş çıkartmış, bunları sıralayarak temize çekmiştir. 6236
defa Kur’an’ı açarak hata olup olmadığını tahkik etmiştir. Bu çalışmalarla da yetinmeyen
Ozanoğlu, hafızları toplayıp ayet ayet kontrolden geçirmek suretiyle dayanılmaz bir çaba
göstermiştir (Ozanoğlu, ty-3).
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Ozanoğlu, çalışmalarına ayak uyduramayan, zoru görünce kaçan kimselerden hoşlanmaz.
Esasen böyleleriyle ortak çalışmalar yürütmek de zordur. O, bu zorluklara şöyle değinir:
“Kastamonu müzesinde 236 sicil vardır. Bütün Türkiye’de mevcut sicillerin tutarı 6 bindir.
Mümkün olsa da 6 bin sicili etüd etsem.. Folklor ve diğer alanlarda muhit bilgisi materyallerini
derlemeye veya derlediğimi işlemeye kimi teşvik ettiysem neticesi boş çıktı. Yapamadıklarımı
gelecek nesilden de ümit edemiyorum. Eğitim teşkilatımız ıslah edilmedikçe ve gençliğin
yetişmesine ve aynı zamanda verimli olmasına hizmet edecek imkânlar hazırlamadıkça kültür ve
folklorumuzdan daha çok şeyler zayi edeceğimiz muhakkaktır.” (Ozanoğlu, 1960).
72 yaşında olmasına rağmen her gün en az 200 sayfa okuyup en azından 50 büyük sayfa
telif yazmaktadır. Bazı günler not almak şartı ile 400-500 sayfa okuduğu gibi 130 sayfaya kadar
da yazdığı olur. Günde uykuya ortalama 4-6 saat; ibadet, yemek ve istirahat için 2 saat ayırabilir.
Her gün fasılasız 16 saat okur ve yazar. Vefatına yakın tarihlerde yaptığı bir çalışmada o ana
kadar okuduğu kitap sayısının 50-60 bin arasında olduğunu, yazdığı kitap tutarının ise 1500’den
fazla olduğunu bildirir (Ozanoğlu, ty-1). Başka bir yerde ise “Bir ilim mensubu olarak yüz binden
fazla kitaptan feyz almış ve almakta devam etmekteyim. Bir kütüphaneci olarak yarım milyondan
fazla sayıda kitap etüt etmiş bulunmaktayım.” der (Ozanoğlu, ty-3).
O, üzüntülü günlerinde daha fazla yazabilir. Mesela Türkçe Kur’an ve Namaz kitabını
eşinin vefat ettiği günlerde yazmıştır. Bu kitap, Ahmet Hamdi Akseki ve Kamil Miras gibi
otoritelerin takdirini kazanmıştır. Kendi deyimiyle en taşkın zamanlarında yabancı dille şiirler
yazar. “Bedeni ve ruhi hastalıklarımda yegâne ilacım ilimdir” der (Ozanoğlu, ty-1).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Musikiye aşina bir baba ile musikinin yanında dil ve din sahasında yetişmiş bir annenin
çocuğu olarak dünyaya gelen Ozanoğlu, bu şansını çok iyi kullanmış bir Anadolu âlimidir. Daha
çocukluğundan itibaren öğrenmeye, ilme olan merakının özellikle annesi tarafından uyandırıldığı
görülmektedir. Bu sayede onun kişiliği; gördüğü, duyduğu her şeyi merak etme, öğrenmeye
çalışma üzerine kurgulanmıştır denilebilir. Okullarda aldığı eğitimle geçimliğini temin edecek
öğretmenlik gibi bir meslek elde etmesine rağmen, bununla yetinmeyip devrin ünlü âlimlerinden
özel dersler almak suretiyle kendisini geliştiren Ozanoğlu, bu eğitiminin kendisine sağladığı alt
yapı ile durmadan, dinlenmeden yazabilmiştir.
Ozanoğlu, karşı konulamaz bir öğrenme isteğine sahip olduğundan, karşısına çıkan her
durumu, her malzemeyi yazmanın bir fırsatı olarak kullanmayı başarabilmiştir. Dağarcığındaki
malzemeyi sürekli kâğıda dökmüş, her gün okumaya ve yazmaya zaman ayırmıştır. Öngörülü,
bilgili, maharetli bir anne babadan doğmanın yanında Allah’ın herkese lütfetmeyeceği deha
seviyesinde bir muhakeme gücüne ve hafıza melekesine sahip olması, onun en büyük destekçisi
olmuştur denilebilir. Bu durum, ondaki öğrenme hırsı, merakı ve iddiası ile birleşince üretilen
eser bakımından ulaşılması çok yüksek bir rakam ortaya çıkmıştır. Zaten bunca eseri bir insan
ömrüne sığdırmanın izahını başka türlü yapmanın imkânı da yok gibidir. Yani onun ezber
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kabiliyeti ile dehasının birleşmesi, çok sayıda eseri fazla da uzun sayılamayacak ömrüne
sığdırmasının izahı olarak kabul edilebilir.
Kendi kaydettiğine göre 1500’ün üstünde esere sahip olan Ozanoğlu, gerçi “Ben Âşık
Edebiyatımdan ve Türkçe Kur’an ve Namaz kitabımdan başka hiçbir eserimi iddialı olarak
çıkarmış değilim.” dese de aslında söz söylediği alanlarda son derece iddialı birisidir. Bu
bakımdan Ozanoğlu, bilgisinin gücüne güvenerek meydan okuyan bir tarz benimsemiştir. Hatta
onun iddiası, âşık edebiyatı konusunda kendisiyle boy ölçecek ve âşık faslı yapabilecek birine
yenilmesi durumunda bir aylık emekli maaşını ödül olarak vaat edecek kadar ileri boyuttadır.
Kanaatimizce Ozanoğlu’nun bu iddialı tavrı da onu olumlu yönde etkileyerek öğrenme ve yazma
konusunda kamçılamış olmalıdır. Onun, Türk diline ve İslam’a hizmet gibi hedefleri ve
hassasiyetleri olması da burada hatırlanmalıdır. O, eleştirel bir yazım üslubuna sahiptir. Her
yazılanı, her duyduğunu kabul eden bir anlayışı yoktur. Öğrendiklerini değerlendirip kendi
çıkarımlarını yapabilen bir yapısı vardır.
Eserlerini, doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa abidesi olarak ve ilim ve sanat
adamlarımıza hizmet için; eğilip bükülmek için değil, taşıp dökülmek için yazan Ozanoğlu’nun
bu emekleri boşa gitmemelidir. Çoğunu kurşun kalemle yazdığı için silinip yok olmalarından
endişe eden Ozanoğlu’nun bu eserleri kaybolmadan okuyucuyla buluşturulmalıdır. Böylece
yereldeki evrensel değer olarak nitelenen Ozanoğlu’nun ilim mirası korunmuş, hedefleri bir
nebze de olsa gerçekleştirilmiş olacaktır.
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ÖZET
Göç olgusu, her ne kadar coğrafi bir yer değiştirme hareketi olarak tanımlansa da esasında sosyal, kültürel,
ekonomik, siyasi, güvenlik boyutları ile toplum yapısını ve ihtiyaçlarını değiştiren nüfus hareketleridir. Kamusal
mallar faydasının ya da maliyetinin yayıldığı alana göre yerel, ulusal, bölgesel ve küresel olarak ayrılabilmektedir.
Göç hareketleri, birçok sorun ve ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçların giderilmesi
için kamusal nitelikte mal ve hizmetler üretilmesi gerekmektedir. Üretilmesi gereken kamusal mal ve hizmetlerin
miktarı ve düzeyi göç hareketinin etkilerinin yayıldığı alana göre belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir.
Çalışmada Suriye’de meydana gelen iç savaş sonrası ortaya çıkan göçün etkileri ve adeta küresel bir sorun haline
gelen bu göç hareketi neticesinde sunulan kamusal mal ve hizmetlerin boyutları ve türleri, ülkeler ve uluslararası
kuruluşlar çerçevesinde ele alınmıştır. Sonuç olarak sunulan kamusal mal ve hizmetlerin düzeyinin hala yetersiz
olduğu ve maliyetlerinin uluslararası kuruluşlar ve ülkeler tarafından yeterince karşılanmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Kamusal Mallar, Suriye, Bölgesel Kamusal Mallar.
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Evaluating the Movement of Migration Occurred
After the Syria Civil War within the Scope of
Public Goods Theory
ABSTRACT
Much as the migration fact is defined as a geographic translocation, it is actually the population movements change
the structure and needs of the society by social, cultural, economic, political and security dimensions. The public
goods can be analyzed under four titles such as local, national, regional and the global based on the area where their
benefit or the costs spread. The migration movements bring a lot of problems and needs with it. The goods and
services in public nature should be produced to meet these needs and challenges. The amount and the level of the
public goods and services need to be produced must be determined based on the area where the effects of the
migration movement spread. The effects of the migration occurred after the civil war in Syria, and the dimension and
the types of public goods and services provided as a result of this migration movement what has almost become a
global problem are discussed in this study within the context of the countries and the international organizations. As
a consequence, it is drawn the conclusion that the public goods and services provided are still insufficient and the
costs are not covered by international organizations and the countries.
Keywords: Migration, Public Goods, Syria, Regional Public Goods.
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GİRİŞ
Dünya genelinde hemen hemen her ülke göçten etkilenmiştir. Özellikle 20. yüzyılın
ikinci yarısı toplu nüfus hareketlerine şahitlik etmiştir. Son elli yıllık dönemde Birleşmiş
Milletler (BM) küresel göç verilerine göre dünya üzerinde 244 milyon kişinin göç ettiği tahmin
edilmektedir (UN, 2016). Göç, “bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek
veya bir devlet içinde bir yerden başka bir yere gitmesi”olarak tanımlanmakta ve süresi, yapısı
ve nedenine bakılmaksızın insanların yer değiştirmesi sonucunu doğuran nüfus hareketleri olarak
tanımlanmaktadır. Söz konusu yer değiştirme hareketleri gönüllü ya da zorunlu sebeplerle
gerçekleştirilebilmektedir. Silahlı çatışmalar, doğal afetler, siyasal veya ekonomik sebeplerle
milyonlarca insan doğup büyüdüğü toprakları terk etmektedir. Dolayısıyla, göç kavramının
içine mülteciler, sığınmacılar, ekonomik göçmenler, düzensiz göçmenler ve çeşitli sebeplerle
yerinden edilmiş insan grupları dâhil edilmektedir (Göç İdaresi, 2017).
Günümüzde bazı bölgelerde yaşanan gerek iç savaşın gerekse dış savaşın birçok olumsuz
etkisi gözlemlenmektedir. Savaşın kaçınılmaz bir sonucu olarak görülen ve nüfus hareketi olarak
tanımlanan göç olgusu, birçok sorunu ve ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkan bu
sorun ve ihtiyaçlar, kamusal nitelikli mal ve hizmetler üretilerek karşılansa da, savaş sonrası
ortaya çıkan göç hareketinin ne kadar büyük olduğu ölçümlenerek, hangi maldan ya da hizmetten
ne kadar miktarda üretileceği, bu mal ve hizmetlerin nasıl etkili ve verimli sunulacağı önemli bir
sorun haline gelmiştir. Ayrıca, bir savaşın sonucunda meydana gelen göç hareketi, yalnızca
savaşın yaşandığı ülkelerin sınır komşularının ya da kendi ülkesine göç kabul eden ülkelerin
yüklenmesi gereken bir sorumluluk olmamakla birlikte, kamusal malların faydasının ya da
maliyetinin yayıldığı alana göre yerel, ulusal, bölgesel ve küresel nitelikte incelenerek, hangi
nitelikte ise o nitelikte bir mal ve hizmet üretimi gerçekleştirilmelidir. Günümüzün küreselleşen
dünyasında, yalnızca ulus devletlerinin sunduğu kamusal nitelikli mal ve hizmetler ihtiyacı
karşılayamadığından dolayı, gerekli kamusal mal ve hizmetleri bölgesel ve küresel örgütler
tarafından da karşılanma ihtiyacı doğmuştur.
Bu çalışmada, son yıllarda Suriye’de gerçekleşen iç savaş sonrasında meydana gelen göç
hareketleri, kamusal mallar teorisi çerçevesinde incelenmiştir. Suriye’de yaşanan savaştan sonra
gerçekleşen ve adeta küresel bir boyut haline gelen göç olgusu, gerek göç hareketlerine kapılarını
açan ülkelerin, gerekse yardım yapan ülkelerin, uluslararası örgütler ve ulus üstü bölgesel
kuruluşların mülteciler için sunmuş olduğu ve sunması gereken kamusal mal ve hizmet düzeyi,
faydasının ya da maliyetinin yayıldığı alana göre tasnif ederek; yerel, ulusal, bölgesel ve küresel
bazda incelenerek, istatistiksel değerlerle ifade edilmektedir.
GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN NEDENLERİ
Göç, tarih boyunca insanoğlunun dinamik varlığı ve sınırsız talep ve ihtiyaçlarının hareket
ettirmesi sonucu ortaya çıkan sosyal bir gerçekliktir. Göç, Uluslararası Göç Örgütü, Göç
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Terimleri Sözlüğüne göre “Uluslararası bir sınırdan geçerek ya da bir devlet içinde yer
değiştirmek anlamına gelmekle birlikte, mültecilerin, yerinden edilmiş veya çıkarılmış kişilerin
ve ekonomik olarak göç edenlerinde dâhil edildiği, göç ettiği süreye, göçün yapısına veya göçün
nedenine bakılmaksızın insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir” şeklinde
tanımlanmaktadır. (IOM, 2009). Bir diğer deyişle göç, insanların ekonomik, toplumsal veya
siyasal sebeplerden dolayı, bireysel ya da toplu bir şekilde yaşadıkları yerden başka bir yere
hareket ederek, varılan yere uyum sağlanması sürecidir (Güllüpınar 2012). Tanımlardan da
anlaşılacağı üzere göç, kişilerin gelecek yaşantılarının bir kısmını ya da tamamını geçirmek
üzere, belirli nedenlere bağlı olarak bir amacı gerçekleştirmek için kişinin kendi iradesiyle
gönüllü olarak yaptığı bir yer değiştirme hareketi olabileceği gibi, aynı zamanda doğal afetler,
olağanüstü haller, savaşlar vb. gibi olumsuz koşullar dolayısıyla da yapmak zorunda kaldığı
nüfus hareketidir.
Göçün zaman, mekân ve toplum genelinde gözlemlenebilen kalıplara göre gerçekleştiği
düşünüldüğü zaman, evrensel bir deneyim olduğu ve tüm toplumlarda yer değiştirmenin
ekonomik, sosyal, çevresel ve siyasal nedenleri olduğu da bir gerçekliktir (Bakewell, 2015).
İnsanların bir yerden başka bir yere göç etmelerinde çoğunlukla ekonomik nedenler etkili bir rol
oynar. İşsizlik, yetersiz iş imkanları, daha iyi yaşam koşullarına sahip olma arzusu, gelir
dağılımındaki eşitsizlikler vb. nedenler ekonomik nedenler olarak sayılabilir. Göçü yoğun bir
şekilde etkileyen diğer bir değişkense, çevresel nedenlerdir. Yaşam kalitesi üzerinde etkili olan
bu çevresel nedenler; kamu güvenliği, sosyal hizmetler, çevre kalitesi, siyasi durum, deprem,
heyelan, sel, doğa olayları vb. gibi olumsuz sayılabilecek durumlar olarak sıralanabilmektedir
(Etzo, 2008). Çevresel değişkenler, gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru göçe yol
açarken, gelişmiş bölgeler açısından çekici, gelişmemiş bölgeler açısından da itici özelliğe
sahiptir.
Göç olgusunun diğer nedenleri olarak, siyasal nedenler, kişisel nedenler, güvenlik
nedenleri olarak sınıflandırılabilir. Siyasal nedenler ise, mübadele yoluyla veya buna benzer
siyasi nedenlerle yapılan göçlerdir (Bülbül & Köse, 2010). Kişisel nedenler olarak evlilik,
emeklilik, eğitim gibi nedenler ifade edilebilirken, can ve mal güvenliğini tehdit eden durumların
olması, gıda geçişinin yapılamaması, küçük yerleşim yerlerine sahip alanlarda orada yaşamakta
olanların güvenliklerini, coğrafi koşulları güç olan yerlerde sağlayamamaları ya da sağlamakta
zorlandıkları durumlardan dolayı yapılan göçler güvenlik nedeniyle yapılan göçler olarak ifade
edilebilir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006).
Göçleri nedenleri ve sonuçları bakımından farklılıklarına göre gönüllü-zorunlu,
sürekliliklerine göre geçici-devamlı, amaçlarına göre çalışma-sığınma, yasal olmalarına göre
düzenli-düzensiz vb. gibi kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür. İnsanların savaş, sürgün
veya doğal afet gibi buna benzer nedenlerle yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kalmaları veya
buna mecbur bırakılarak yaşadıkları yerden başka bir yere göç etmeleri “zorunlu göç” olarak
adlandırılırken, kişilerin kendi iradeleri ile karar verdikleri, gönüllülük esasına dayanarak,
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bireylerin daha iyi hayat koşullarına sahip olma umuduyla yaptıkları göç ise, “gönüllü göç”
olarak adlandırılır (Yılmaz, 2014). Sürekliliklerine göre geçici göç, günlük, mevsimlik gibi belirli
zamanlarda belirli amaçlar için yapılan, tekrar göç edilen yere dönülmesi ile sonlanan göçlerdir
ki, mevsimsel olarak tarım alanındaki işçilikler veya yazlık evlerine gidenler örnek olarak
verilebilir (Bülbül & Köse, 2010). Yasallıklarına göre, yabancıların yasal yollarla Türkiye’ye
girişi, Türkiye’de kalışı ve Türkiye’den çıkışı “düzenli göç” olarak ifade edilirken, yabancıların
yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişi, Türkiye’de kalışı, Türkiye’den çıkışı ve Türkiye’de izinsiz
çalışması “düzensiz göç” olarak ifade edilir (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Mad. 3
(ı)). Göç, ulusal sınırlar içinde olduğu kadar ulusal sınırlar ötesine de gerçekleşebilmektedir. Bu
yönüyle göç olgusu, temel olarak iç göç ve dış göç olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç göç, ülke
sınırlarını aşmaksızın, ülke içindeki farklı şehirler arasında yer değiştirme hareketi olarak
tanımlanırken, dış göç ise, ülke sınırlarını aşarak ülke dışında farklı bir ülkeleye yapılan göç
hareketidir (Vergil vd., 2014).
Göç hareketlerinin, yönetilebildiği duruma göre olumlu ya da olumsuz birçok farklı etki
yaratabilmesi söz konusu olabilmektedir. Zira iyi yönetildiği takdirde olumlu, aksi durumda
yönetildiği takdirde başta kamusal düzeni ve güvenliği tehdit olmak üzere, farklı boyutlarda
birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirebileceğinden dolayıdır ki, ekonomik kalkınmayı
destekleyen, kamusal güvenliği koruyan, insan haklarının korumasını hedefleyen etkili ve verimli
bir göç yönetimi geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir (Göç İdaresi, 2017).
Tarih boyunca sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarla çok yakından ilgili olan
göçten, dünya genelinde neredeyse her ülke etkilenmiştir. Bu etkilenmeye bakıldığı zaman, göç
hareketlerinin birçok sorunu ve ihtiyaçları da beraberinde getirdiği görülmektedir. Ortaya çıkan
bu sorun ve ihtiyaçların giderilebilmesi için kamusal nitelikli mal ve hizmetler üretilmesi
gerekmektedir.
KAMUSAL MALLAR VE HİZMETLER
Devletin temel varlık sebebi, bir arada yaşamını sürdüren insanların, birlikte
yaşamasından doğan toplumsal ihtiyaçlar olarak nitelendirilen bir takım kamusal nitelikli
ihtiyaçların karşılanmasıdır ki, devletin üretmek zorunda olduğu bu toplumsal ihtiyaçlara
“kamusal mal ve hizmetler” adı verilmektedir (Çelebi & Yalçın, 2008).
Tüketimlerinde rekabet olmayan, kimsenin tüketiminden dışlanamadığı, sunumu özel
sektör tarafından gerçekleştirilemeyen, söz konusu malların devlet tarafından bütçe yoluyla
finanse edilerek, bedelsiz olarak devlet tarafından sunulabilen mal ya da hizmetlere kamusal
mallar ya da sosyal mallar denilmektedir (Savaşan, 2014). Kamusal mal ve hizmetleri; tam
(mutlak) kamusal mal ve hizmetler, yarı kamusal mal ve hizmetler ve özel mal ve hizmetler
olarak ayırmak mümkündür.
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Tam (mutlak) kamusal mal ve hizmetler, devlet tarafından üretilmezlerse başka türlü
üretilmeyecek nitelikte olan, faydası birimlere bölünemeyen, fiyatlandırılamayan,
pazarlanamayan ve finansmanı vergilerle yapılan, kamu politikaları vasıtasıyla sağlanan
(savunma, adalet, güvenlik gibi) mal ve hizmetlerdir (Karaaslan, 2005).
Bazı mallar ve hizmetler de vardır ki, hem kamusal hem de özel mal niteliğine sahip
olmakla, serbest piyasa mekanizması vasıtası ile arz ve talep kurallarına göre üretilmesi mümkün
olan pazarlanabilen ve fiyatlandırılabilen (eğitim, sağlık gibi) mal ve hizmetlerse yarı kamusal
mal ve hizmetler olarak adlandırılır (Pehlivan, 2012).
Özel mal ve hizmetlerse, faydası tamamen bölünebilen, bireylerin zevkine, gelirine göre
istediği miktarda yararlanabildiği, finansmanınınsa mal ve hizmetten yararlananların mal ve
hizmet karşılığında ödedikleri ücretlerle sağlandığı, hem özel kesimin hem de devletin
üretebileceği (havayolu, elektrik, su gibi) mal ve hizmetlerdir (Karaaslan, 2005).
Kamusal malları faydasının ya da maliyetinin yayıldığı alana göre; yerel kamusal mallar,
ulusal kamusal mallar, bölgesel kamusal mallar ve küresel kamusal mallar olarak dört farklı
şekilde sınıflandırmak mümkündür.
Etkisi sınırlı bir alanı kapsayan ve sunumu yerel yönetimlerce yapılan, sokakların
temizlenmesi, çöplerin toplanması ya da sokak aydınlatması gibi faydası sınırlı alana yayılan
kamusal mallara “yerel kamusal mallar” adı verilmektedir (Savaşan, 2014). Bu malların etkin
sunumu, taleplerin açıklanması ile olmamakla birlikte, idarenin talepleri bilmesi ile yani, siyasal
mekanizmanın işletilmesi ile sağlanırken, bu malların finansmanı da faydalanma ilkesine göre
değil, ödeme gücü ilkesine göre gerçekleştirilmektedir (Kirmanoğlu, Yılmaz & Susam, 2006).
Kamusal malların faydasının yayıldığı alan, ülke sınırları içerisinde yer alıyorsa, buna
“ulusal kamusal mallar”adı verilmektedir (Mutlu, 2006). Ulusal kamusal mallara örnek olarak
ulusal savunma hizmetleri verilebilir. Ülke savunma hizmetlerinden, sadece o ülkede yaşayan
bireyler faydalanabilir. Ulusal kamusal malların iki önemli özelliği bu malların faydasından
bireyleri dışlamanın mümkün olmaması ve faydalarının bölünememesi dolayısıyla,
fiyatlandırılmalarının ve piyasa aracılığı ile sunulmalarının mümkün olmamasıdır. Ulusal
kamusal malların bu özellikler itibariyle tam kamusal mallar ile aynı özellikleri taşımaktadır
(Vural, 2007).
Sağladığı fayda açısından, ulusal kamusal mal ve küresel kamusal mal arasında kalan bir
kamusal mal olan bölgesel kamusal mallar, coğrafi ya da kültürel ölçütlere göre belirlenen, bölge
kavramı ile yakından ilgisi olan bir kamusal maldır (Çelebi & Yalçın, 2008). Tüketiminde
rekabetin olmaması ve dışlanamazlık özelliklerinin her ikisini de taşıyan bir tam kamusal mal
veya hizmetin etkileri birden fazla ülkeyi kapsaması bu malın bölgesel tam kamusal mal
olduğunu gösterirken, birden fazla ülkeyi kapsayan bu mal veya hizmetten faydalanan sayısı
arttıkça faydasında bir azalma görülmekteyse ya da dışlama özelliği kısmen mümkün
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olabilmekteyse bu mal ve hizmet bölgesel yarı kamusal mal ve hizmet olarak adlandırılır
(Savaşan, 2014).
Kamusal mallar, herkesin ortak menfaatleri olduğu mallar, hizmetler ya da kaynaklar
olup, kimsenin bu mal ya da hizmetin faydalarından dışlanamaması ve bir kişi tarafından tüketim
bir diğerinin tüketimini azaltmadığı iki özelliğe sahiptir. Küresel kamusal mallar ise, dünyada
yaşayan bütün insanlara fayda sağlayan, mal ya da hizmetin faydasının birden fazla ülkeye,
bugünkü yaşayan kuşağa ve gelecek kuşaklara da ulaştığı, tüketiminden kimsenin dışlanamadığı
ya da bu faydadan mahrum bırakılamadığı ve tüketen bireyler veya ülkeler arasında rekabete yol
açmayan, küresel ve kamusal niteliklere sahip olan mal ve hizmetlerdir (Göker, 2009).
Ulusal ya da yerel kamusal malların faydası yalnızca o ülkede yaşayanlar insanlar için
olup, bölgesel kamusal malların faydası belirli bir bölgede yer alan ülkelere yayılırken ve o
ülkelerde yaşayan insanlar yararlanırken, küresel kamusal malların faydasından tüm dünya
ülkeleri yararlanmaktadır (Çelebi & Yalçın, 2008).
Fayda veya maliyetleri neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan bu küresel kamusal
malları, sürekli fayda sağlayan mal olarak düşünmemek gerekir. Zira bu tür mallar genellikle
hizmet niteliğindedirler ki, sağlık, çevre, savaşlar, göçler, krizler gibi küresel nitelikte yer alan
negatif dışsallıklar da küresel kamusal mal olarak nitelendirilmektedir. Dünya ekonomisinin
küreselleşme sürecinin hız kazanması ile birlikte, üretim faktör ve süreçleri, teknolojideki
ilerlemelerin de etkisiyle, sınır tanımaksızın sınırların ötesine çıkmasıyla ülkelerin birbirleriyle
etkileşimleri, birbirlerine olan bağımlılıkları ve sermaye hareketleri hızla artmaktadır (Mutlu,
2006). Ülkeler ve bölgeler arası ekonomik faaliyet hareketlerinin hızlanması, bu faaliyetlerin
olumsuz etkileri olarak ortaya çıkan dışsallıkların da küresel ölçekte artmasına neden olmaktadır.
Ortaya çıkan küresel nitelikli bu sorunları ülkelerin tek başlarına çözmeleri mümkün olmamakla
birlikte, bölgesel ya da küresel kuruluşlar bu sorunları çözüme kavuşturmada ya da küresel mal
arz etmede, ülkelerle birlikte faaliyetleri yönlendiren, düzenleyen kuruluşlar olarak karşımıza
çıkmaktadır (Mutlu, 2006).
Günümüzde yerel ya da ulusal mallar ulus devletlerince sunulabilmesine rağmen, bölgesel
ya da küresel malların sunumu için oluşturulan bir topluluk bulunmamakla birlikte, uluslararası
kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları gibi örgütlerin küresel kamusal
malların sunumunu gerçekleştirmede ve politikaların oluşturulmasında etkisi görülmektedir
(Kirmanoğlu, Yılmaz & Susam, 2006).
SURİYE’DE ORTAYA ÇIKAN KRİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Suriye’de yaşanan iç karışıklık, 2011 yılının Mart ayında, Suriye’de başlayan gösterilere
karşı Beşar Esad yönetiminin, bu gösterilere karşı sert müdahaleleri ve muhalif askerlerin
direnişinin iç savaşa dönüşmesiyle, yaklaşık altı yıldır devam etmektedir (Erşen, 2014). İç savaşa
dönüşen ortamın durumuna bakıldığı zaman, insani davranış ilkesine göre temel hakların ihlal
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edildiği, özgürlükten mahrum bırakma, işkence ve kötü davranış gibi birçok temel suçların
işlendiğinden bahsedilebilmektedir (Çelik, 2014).
Suriye’de devam etmekte olan iç savaşta, fiilen meşruiyetini kaybetmiş bulunan ve sivil
halka karşı kimyasal silah kullanımı dâhil olmak üzere, iktidarda kalmak için her yola
başvurmaktan kendini geri çekmeyen rejimin, ayrım yapmaksızın devam etmekte olduğu şiddet
eylemleri sonucunda bugüne kadar resmi rakamlara göre 600.000’den fazla (resmi olmayan
rakamlara göre 1 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir) Suriyeli hayatını kaybetmiştir (TC
Dış İşleri Bakanlığı, 2017). 2011’den bu yana hükümete bağlı güçler tarafından 117.000’den
fazla kişi hapsedilmiş ve hapisteyken kötü muamelelerden dolayı ölüme mahkum edilmişlerdir
(HRW, 2017).
Suriye’de süren çatışmalarda yaklaşık olarak 13 milyon 500 bin insan etkilenmiş olup, bu
sayının 6 milyon kadarlık kısmını çocuklar oluşturmaktadır (UNICEF, 2017). BM İnsani İşler
Ofisi (OCHA)’ya göre, Suriye içinde 7.6 milyon insan yerinden olmuş, Suriye dışında 4.8 milyon
insan sığınma talebinde bulunmuştur ve 12 milyon insan şu anda insani yardıma ihtiyaç
duymaktadır (OCHA, 2016). Bununla birlikte, kuşatma altındaki bölgelerde 1 milyon insanın
yaşamakta olduğu tahmin edilmektedir (HRW, 2017). Böyle bir ortamda, insanların can
güvenliğinin olmamasının yanında, sağlık sorunları, gıda yetersizliği ve açlık vb. gibi sorunlarla
da mücadele etmeleri, hayatta kalabilmeleri için yaşadıkları ülkeleri terk etmelerini zorunlu
kılmıştır. Bu nedenle başka bir ülkeden sığınma talep ederek, o ülkelerde mülteci konumuna
düşmüşlerdir.
Öncelikle mülteci kavramını tanımlayacak olursak, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR) mülteciyi "ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya
siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden
ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi" olarak
tanımlamaktadır (UNHCR, 2017). Mülteci olarak tanımlanan bu kişiler hayatlarını kurtarmak,
özgürlüklerini korumak için evlerini terk eden, kendi hükümetlerinin onlara herhangi bir koruma
sağlamadığı için göç etmek zorunda kalan insanlardır.
Mültecilerin böyle bir durumla karşı karşıya kalmasının nedeni, genellikle kendi devletleri
olmakla birlikte, kendilerini korumak için başka bir ülkeye gittikleri zaman, gittikleri ülke eğer
barınma için izin vermez, geçim kaynağı sağlamazsa, bu insanlar kendi ülkelerinde yaşayacakları
zor durumları, kendi vatanları dışında bir yerde, ortada kalmışlıkla, açlıkla vb. gibi durumlarla
karşılaşarak, ölüme mahkûm edilebilirler.
Hayatta kalabilmek için ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mülteciler, her geçen gün
Ortadoğu ve Avrupa’ya göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Ayrıca bu göç esnasında birçok
olumsuz durumla karşı karşıya kalırken, çok sayıda kişinin göç yolunda hayatını kaybetmesine de
yol açmıştır. Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’ne bağlı Küresel Göç Veri Analiz Merkezi
(GMDAC)’nin verilerine göre, 2015 yılında 6.107 göçmenin, 2016 yılında ise 7.763 göçmenin
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uluslararası göç sırasında hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Bunun yaklaşık 5000 kişisinin Suriye
krizi sonucu ortaya çıkan göçten kaynaklandığı tahmin edilmektedir (IOM’s GMDAC 2016
Analizi). Dünya çapında endişeye neden olan Suriye’deki iç savaşın sonucunda gerçekleşen
göçler, bölgesel bir sorun olmaktan çıkmış, neredeyse küresel bir sorun haline gelmiştir.
SURİYE’DE KRİZ
İNCELENMESİ

SONRASI

ORTAYA

ÇIKAN

GÖÇ

HAREKETLERİNİN

2011 yılında başlayan iç savaş sonrası ülkesini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 5
Nisan 2017 itibariyle 5.025.251 kişiye ulaşmıştır. Erkek mülteci sayısı, belirtilen kişi sayısının
%51.5’ini oluştururken, %48.5’i oranında kadın mülteci bulunmaktadır. Savaştan etkilenen
mültecilerin yaş oranlamasına göre, yaklaşık %49’u 18-59 yaşları arasındaki yetişkinleri
göstermekteyken, % 34 oranında 0-11 yaşları arasındaki çocuk mülteci sayısını göstermektedir.
Yaşları 12-17 arasında değişen genç mülteci sayısı yaklaşık olarak %14 iken, 60 yaş ve yukarısı
yaşlar arasında kalan mülteci sayısı ise, yaklaşık %3 oranındadır (UNHCR, 2017).
Suriye’de yaşanan krizden sonra insanlar, göç kabul edebilen Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan,
Kuzey Afrika ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’ ye göç etmek zorunda kaldıkları için, yoğun
bir göç hareketi başlamıştır. Bu göçler, her ülkeye eşit miktarlarda olmayarak, ülkelerin
uyguladığı politikalara göre, kabul ettiği mülteci sayısına göre değişiklik göstermektedir.
Nisan 2017 tarihi itibariyle, UNHCR’nin verilerine göre; Mısır, Irak, Ürdün ve Lübnan’da
kayıtlı 2 milyon Suriyeli mülteci ve Kuzey Afrika’da kayıtlı 29.000’den fazla Suriyeli mülteci
olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ise, 2.9 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.
Toplam mülteci sayısı, Nisan 2017 itibariyle 5.025.251 kişi olarak hesaplanmaktadır (UNHCR,
2017).
Şekil 1: Suriye’den Yoğun Olarak Göç Alan Ülkelerdeki Mülteci Sayısı

Kaynak: UNICEF Syria Crisis Humanitarian Results 2017
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UNICEF’nin Mart 2017 raporuna göre, Mısır’da 117.591, Irak’ta 233.224, Ürdün’de
656.170, Lübnan’da 1.011.366 ve Türkiye’de 2.910.281 kişi sayısı kadar Suriyeli mülteci
barındırmaktadır (UNICEF, 2017).
UNHCR’nin verilerine göre, 37 Avrupa ülkesi için, Nisan 2011 ve Ekim 2016 tarihleri
arasında toplam sığınmacı sayısı 884.461 kişi olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bu sayılara
göre ülkelerde bulunan kişi sayısını oranlayacak olursak, Almanya ve İsveç %65’ine, Macaristan,
Avusturya, Hollanda, Danimarka ve Bulgaristan %22’sine ve diğer ülkelerde toplam %13
oranında ülkesinde mülteci barındırmaktadır (UNHCR, 2017).
Suriye krizi sonrası ortaya çıkan göç dalgası, mülteci kampları açısından ele alındığında,
genellikle savaşın gerçekleştiği ülkenin sınır komşusu olan ülkelere ya da savaşın yaşandığı
ülkelerde oluşturulan, güvenli bölge adı verilen kısımlara yapılan kamplardan oluşmaktadır. Bu
kamplar, uluslararası kuruluşlar, gönüllü devletler ve Birleşmiş Milletler tarafından
finansmanının karşılandığı insani yardım alanları konumuna getirilerek, savaştan kaçarak
kurtulan sivillerin sığınma, barınma, insani ihtiyaçlarını karşılayabildiği kamplar haline
getirilmiştir (Eker, 2015).
Suriye’de kriz sonrası ortaya çıkan göç dalgasında 5.025.251 kişinin mülteci olarak göç
ettiği bilinmekle birlikte, bu sayının 486.385 kişisi kamplarda yaşamını devam ettirmektedir
(UNHCR, 2017). Türkiye’de Malatya, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin,
Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay illerine konteynerkent ve çadırkentleri şeklinde kurulan 26
barınma merkezi ile mülteciler için yeni bir yaşam alanı sunulmuştur. Türkiye’nin kurmuş olduğu
bu konteynerkent ve çadırkentlerde, 273.585 Suriyeli mülteci kontrollü ve düzenli bir şekilde
barındırılmaktadır (AFAD, 2017). Suriyeli mülteci sayısının yoğun olduğu diğer ülkelerde kamp
sayısı az olmakla birlikte, Ürdün’de BM ile ortak idaresi olan Zaatari Mülteci Kampı, Irak’ta El
Ubaidi Mülteci Kampları mevcuttur. Lübnan’da ise, küçük çaplı kamplar olmakla birlikte, resmi
bir kampı bulunmamaktadır. Kamplarda yaşayan kişi sayısına bakılırsa, göç eden mülteci
sayısının yaklaşık olarak %10’una karşılık gelmektedir. Geriye kalan %90’lık kesimin kamplarda
barınamadığı düşünülürse, gerçekleşen göç ve Suriyeli mülteciler için ne kadar büyük bir
kamusal mal ve hizmet harcaması yapılması gerekliliğini ve ne boyutta küresel bir sorun haline
geldiğini ortaya koymaktadır.
SURİYE KRİZİ SONRASI ÜLKELERİN VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN
YAPTIKLARI İNSANİ YARDIMLAR
Suriye’de yaşanan iç savaş sonucu, ülkelerini terk eden Suriyeli mülteciler, artık
Suriye’nin değil, tüm dünyanın ilgilenmesini zorunlu kılan, küresel niteliğe dönüşmüş bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel nitelikteki bu sorunu çözebilmek için ülkelerin ya Suriyeli
mültecilere kapılarını açarak yaşam olanakları sunmaları gerekmekte ya da Suriyeli mültecilere
kapılarını açan ülkelere kendi sunamadıkları imkanları sunabilmeleri için insani yardımlar
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yaparak, ülkesini terk eden yaklaşık 6 milyon insana yaşama imkanı sunmaya yardımcı olmaları
gerekmektedir. Bunun yanısıra çatışma bölgelerinde hala yaşamını sürdürmekte olan insanlara da
kamusal nitelikli harcamalar yapılarak temel yaşam için gerekli harcamalar da yapılması
gerekmektedir. Küresel İnsani Yardım Raporunun verilerine göre, ülkelerin yapmış oldukları
insani yardımlar Grafik 1 yardımı ile gösterilmiştir.
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Grafik 1: 2015 Yılında Ülkelerin Yaptığı İnsani Yardım Miktarları (ABD Doları, $ Milyar)

Kaynak: Küresel İnsani Yardım Raporu 2016

Küresel İnsani Yardım Raporuna göre, 2015 yılında hükümetlerin gerçekleştirmiş
oldukları yardımların miktarları yukarıdaki şekilde görüldüğü gibidir. Buna göre insani yardımlar
için en yüksek harcamayı gerçekleştiren ülke 6.4 milyar $ ile ABD olmuştur. ABD’den sonra en
yüksek insani yardım harcamasını 3.2 milyar $ ile Türkiye gerçekleştirmiştir. Ardından 2.8
milyar $ ile İngiltere insani yardım gerçekleştirmiştir. Bunu takip eden 1.5 milyar $ ile Almanya,
1.2 milyar $ ile İsveç ve 1.1 milyar $ ile Birleşik Arap Emirlikleri insani yardım harcamaları
gerçekleştirmiştir.
Türkiye, 2013 ve 2014 yıllarında ABD ve İngiltere’den sonra dünyanın en çok insani
yardım harcaması yapan üçüncü ülkesi olmuştur. Türkiye’nin 2014 yılında yaptığı insani yardım
miktarı 1,6 milyar $ iken, 2015 yılında bu yardım miktarını ikiye katlayarak 3.2 milyar $ insani
yardım gerçekleştiren ve yardımını sürekli arttıran bir ülke olmuştur (AFAD, 2016). Türkiye’nin
Suriyeli mülteciler konusunda izlemiş olduğu politikalarla da ilişkilendirilecek olursa,
gerçekleştirmiş olduğu insani yardım harcamasının yüksekliğini açıkça doğrular nitelikte olup,
gerçekleştirmiş olduğu insani yardım harcamasının 2015 yılındaki ikinci en yüksek yardım yapan
ülke olduğunu göstermektedir. Bu rapora göre, 2015 yılında 20 devletin yardımlarının tüm
uluslararası insani yardımlara katkısı %97 oranında olup, 21 milyar $ olmuştur (GHA, 2016).
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Ülkelerin insani yardım miktarlarının, Gayrisafi Milli Gelirleri içerisindeki oranlarına
bakıldığında, ülkelerin insani yardım politikalarının boyutunu ifade edebiliriz.
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Grafik 2: 2015 Yılında Ülkelerin İnsani Yardımlarının Gayrisafi Milli Gelir İçindeki Payı

Kaynak: Küresel İnsani Yardım Raporu 2016

Ülkelerin 2015 yılında gerçekleştirmiş oldukları insani yardımların gayrisafi milli gelir
içindeki paylarına bakıldığı zaman, Türkiye’nin 2015 yılında milli gelirinden insani yardım için
en çok pay ayıran ülke olduğu görülmektedir. Milli gelir temelinde değerlendirdiğimizde
Türkiye, milli gelirinin 0,37’sini insani yardım için ayırarak, “Dünya’nın En Cömert Ülkesi”
olmuştur (AFAD, 2016).
GÖÇÜN ETKİLERİNE YÖNELİK YAPILAN KAMUSL NİTELİKLİ HARCAMALAR
Suriye’de yaşanan krizden sonra göç etmek zorunda bırakılan insanlar, uyguladıkları
politikalara göre göç kabul eden ülkelere doğru, yoğun bir göç hareketi başlatmıştır. Gerçekleşen
bu yoğun göç hareketi sonucunda, kimi ülkelere daha fazla göç yapılırken, kimi ülkelere daha az
göç yapılmıştır. Bazı ülkeler ise, Suriyeli mültecilerin göçüne çok sınırlı sayıda izin vererek,
kendi ülkelerine göçü engellemeye çalışmışlardır. Bu durumda, bazı ülkeler göçü derinlemesine
hissederek, kamusal mal ve hizmet ihtiyaçlarının temini için çok fazla maliyete katlanmak
zorunda kalırken, göçe sınırlı miktarda izin veren ülkeler daha düşük maliyetlere katlanmaktadır.
Bulunduğu bölgeyi etkilemekten de öteye giderek, neredeyse dünyanın önemli bir bölümünü
etkileyen bu göç hareketi, bölgeselliğin yanında neredeyse küresel bir boyut halini almıştır.
Küresel bir sorun haline gelen bu durum, ancak küresel nitelikli kamusal mal ve hizmetler
sunularak çözüme kavuşturulabilir.
Göç dalgasının meydana gelmesiyle birlikte, kamusal nitelikli eğitim, sağlık, barınma,
gıda tüketimi ve güvenlik gibi birçok mal ve hizmet üretimi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
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Küresel bir sorun haline gelen bu göç olgusu, küresel nitelikte kamusal mal ve hizmet üretimi
yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu küresel nitelikli kamusal mal ve hizmet üretimi için yalnızca
göç alan ulusların değil, dünyayı etkileyen bir sorun haline geldiği için tüm ulusların ve
uluslararası kuruluşların bu mal ve hizmetlerin maliyetlerine katlanarak üretimini
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Suriye krizinden sonra yoğun göç kabul eden ülkelerin bu mal ve
hizmet üretiminin tamamını gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu ülkeler, mal ve hizmetin bir
miktarını kendileri üretmek zorunda kalırken, üretilemeyen kısım için ülkelerden ve yardım
kuruluşlarından finansman ihtiyacını karşılaması beklenir.
Eğitim
Eğitim, çocukların gelişiminde hayati bir öneme sahip olduğu için, evrensel bir insan
hakkı olarak tanınmıştır (Sayın, Usanmaz & Aslangiri, 2016). Mültecilerin Hukuki Statüsüne
İlişkin 1951 Sözleşmesi madde 22’de sığınma ülkesinin mültecilere eğitim sağlama
sorumluluğunu yeniden açıklar (UNHCR, 1994). Bu nedenle, temel eğitim eksikliği insan hakları
ihlali anlamına gelmekte olup, Suriyeli mülteci çocukların eğitimi tüm dünyayı ilgilendiren çok
ciddi bir öneme sahiptir. Zira, Suriye’den gelen mültecilere ve bilhassa da çocuk ve gençlere,
kaliteli eğitim imkanları sunulursa, gelecekte de kendi ülkeleriyle sığındıkları ülkeler arasında
olumlu ilişkiler kurulmasına katkı sağlayabileceklerdir (Şahin & Düzgün, 2015). 2015 yılının
sonundan itibaren Türkiye’de, 663.138 (6-17 yaşları arası) Suriyeli mülteci çocuğun eğitime
ihtiyacı vardır. Suriyeli mültecilerin ve mülteci çocukların eğitimi için, UNHRC ve UNICEF’in
liderlik ettiği, Ulusal Eğitim Başkanlığı (MoNE), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD), Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve
Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’ nün de yardımları ile birlikte, 2016 yılında 117.415.000 $ eğitim
harcaması gerçekleştirilmiştir (3RP, 2016-2017).
Türkiye, kendisine sığınan Suriyeli çocukların okullarına devam etmelerine öncelik
vererek, AFAD barınma merkezlerinde 80.742 bin çocuk eğitime kazandırmıştır. AFAD ve Milli
Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle atılan adımlar neticesinde anaokulundan lise son sınıfa kadar
toplam 508.846 bin çocuk sokaklardan alınarak okula devam ettirilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca
AFAD barınma merkezlerinde yabancı dil, bilgisayar okuryazarlığı, halı dokuma gibi çeşitli
sertifika programlarında 225 bin Suriyeli mülteciye eğitim kurslarına katılma imkanı sağlamıştır
(AFAD, 2016).
Sağlık
Savaş, küresel bir sorun olmakla birlikte, aynı zamanda küresel bir sağlık sorunudur.
Mülteci ya da sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde sağlık kurumlarına ulaşım
sıkıntısı, kötü beslenme, kötü yaşam koşulları, dil sorunu, eğitim düzeyinin düşmesi, yetersiz
temizlik koşulları, ekonomik yetersizlik, sosyal güvence olmaması gibi nedenler sağlık üzerine
olumsuz etki etmektedir (Aygün vd., 2016). Sağlık, erişimi en önemli kamusal nitelikli
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hizmetlerden birisidir. En yakınlarını bombardımanlarda kaybedenler için psikolojik destek,
travma sonrası programlar, sakat kalanlara protez sağlanması gibi yardımlar da sağlık hizmetleri
arasında bulunmaktadır (Sayın, Usanmaz & Aslangiri 2016). Suriye’ de yaşanan savaştan sonra
en çok harcama gerektiren hizmetlerdendir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’nin öncülüğünde, IOM, UNFPA ve diğer yardım
kuruluşlarında katkısıyla 2016 yılında Suriyeli mülteciler için sağlık harcamaları 29.206.400 $
olarak gerçekleştirilmiş ve bu hizmetten 10.950.000 Suriyeli mülteci faydalanmıştır (3RP, 20162017).
Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı Suriyeli sığınmacılar için çok sayıda Göçmen Sağlığı
Merkezleri kurmuştur. Türkiye’de kayıtlı tüm Suriyelilere sağlık hizmetleri ve ilaçlar Sağlık
Bakanlığı işbirliği ile ücretsiz olarak sunulmaktadır. 2011 yılından bu yana Suriye ve Iraklı
sığınmacıların tedavileri kapsamında 841.118 bin ameliyat gerçekleştirilmiş; 1.016.261 yatan
hasta ve 22.497.207 milyon poliklinik hizmeti verilmiştir. 197.948 bin Suriyeli bebek de
gözlerini Türk topraklarında açmıştır (AFAD, 2016).
Temel İhtiyaçlar: Barınma – Gıda – Güvenlik
Suriye’den göç etmek zorunda kalan mülteciler, neredeyse herşeylerini savaşta
kaybettikleri için, bütün temel ihtiyaçlara, gıdaya, barınmaya ve bunun gibi bir çok mal ve
hizmete ihtiyaç duymaktadır. UNHCR’nin liderliğinde IOM, UNDP, UNFBA, UNICEF, AFAD
gibi kuruluşların desteğiyle 2016 yılında 221.575.700 $ miktarında temel ihtiyaç harcamaları;
110.891.000 $ miktarında güvenlik ve koruma harcamaları ve 87.500.000 $ miktarında
geçimlerinin sağlanması için harcama gerçekleştirilmiştir (3RP, 2016-2017).
Türkiye, sıfır noktası insani yardımlar kapsamında gıda, gıda harici malzemeler, barınma,
hijyen, ilaç ve tıbbi malzemeler vb. toplamda 1.75 milyar TL değerinde insani yardım, 31 bin
araçla Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır (AFAD, 2016).
Türkiye’de 26 barınma merkezi oluşturularak 262.868 kişiye barınma hizmetleri, Türk
mühendisleri tarafından geliştirilen Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) yazılımı ile
koordine edilmekte olup, afetlerde ve acil durumlarda sağlanan geçici barınma hizmetlerinde yeni
bir standart oluşturan AFKEN, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından En İyi Kamu Hizmet
Ödülü’ne layık görülmüştür (AFAD, 2016).
Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için
BM standartlarında 25 milyar ABD dolarını aşkın bir kaynak harcamıştır. Uluslararası toplumun,
Türkiye’nin bu fedakârlığına karşı verilen bu destek 526 milyon ABD doları olmuştur (AFAD,
2016).
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SONUÇ
Suriye’de yaşanan iç savaş, kendi sınırları içerisinde yaşanan bir sorun olmaktan çıkarak,
küresel bir boyuta ulaşmıştır. Suriyeli insanlar, hayatta kalma mücadelelerini başka bir ülkeye
göç ederek sürdürmeye çalışmaktadır. Bu durumda, yoğun bir göç dalgası savaşın yaşandığı
bölgeyi de aşarak, dünya üzerindeki çoğu ülkeyi de içine almıştır. Türkiye, Lübnan, Mısır, Irak
gibi bazı ülkeler, Suriyeli mültecilerin gerçekleştirdiği bu yoğun göç hareketine karşı açık kapı
politikası izleyerek adeta göç merkezi haline gelirken, bazı ülkelerse bu göç hareketlerine sınırlı
sayıda izin vermiştir. Ortadoğu’dan göç eden Suriyeli mültecilere kapılarını açan bu ülkeler,
savaş mağduru insanlara karşı duyarsız kalmamakla birlikte, Birleşmiş Milletler ve gelişmiş
ülkelerin gerçekleştirmesi gereken duyarlılığı göstererek, gerekli kamusal mal ve hizmet
üretimini gerçekleştirmeye gayret göstermişlerdir. Suriyeli mültecilerin gerçekleştirdiği bu göç
hareketi, sağlık, eğitim, güvenlik, barınma, temel ihtiyaçlar vb. gibi küresel nitelikte kamusal mal
ve hizmet üretimi ihtiyacını doğururken, gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu küresel
nitelikte olan mal ve hizmetlerin üretimini gerçekleştirmek için ülkeler birçok maliyete
katlanmaktadır. Bu maliyetler, yalnızca göç alan ülkeleri değil, hemen hemen dünya üzerindeki
çoğu ülkeyi de ilgilendiren, sadece göç alan ülkelerin kaldıramayacağı nicelikte yüksektir.
Ancak, yapılan yardımların miktarlarına bakıldığı zaman ülkelerin bu küresel soruna karşı daha
az duyarlı olduğu görülmekte olup, bu maliyetlere çoğunlukla göç alan ülkelerin katlandığı
görülmektedir. Bu durumda, yetersiz kamusal mal ve hizmet üretimi gerçekleştirilmektedir.
Sonuç olarak sunulan kamusal mal ve hizmetlerin düzeyinin hala yetersiz olduğu ve
maliyetlerinin uluslararası kuruluşlar ve ülkeler yeterince karşılanmadığı tespit edilmiştir. Bu
nedenle ülkelerin küresel nitelikteki bu soruna karşı göç alan ülkelerin üretimini gerçekleştirdiği
kamusal mal ve hizmetlerin maliyetlerine daha fazla katkı yapılması beklenmektedir.
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ÖZET
İslam coğrafyasında iman esaslarını açıklamak ve bu yöntemle topluma İslam inancıyla ilgili ihtiyaç duydukları
bilgileri vermek amacıyla “amentü şerhleri” yazma geleneği oluşmuştur. Bu alanda eser verenlerden biri de Bosna
Hersek’te yetişen Prusçak’lı Hasan Kâfî Akhisarî’dir. Akhisarî teoloji bağlamında önce Cibril hadisinde geçen iman
esaslarını merkeze alarak Ravzatü’l-Cennat fi Usulü’l-İtikad adlı eserini yazmıştır. Sonra da yine kendisi bunu
Ezhâru’r-Ravzat fi Şerhi Ravzati’l-Cennât ismiyle geniş bir şekilde şerh etmiştir. Ravzatü’l-Cennat eserinin birinci
bölümü İmam Azam mezhebine göre imanın neliğine ayrılmıştır. Sonra sırasıyla Allah’a, meleklere, kitaplara,
peygamberlere, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna ve kadere iman etmeye hasredilmiştir. Bu
çalışmayla bölgedeki Müslümanların doğru bir İslam inancı benimsemelerine katkıda bulunmuş, inananları İslam’ın
yanlış anlaşılmasına ve uygulanmasına yol açacak tehlikelerden alıkoymaya çalışmıştır.
Anahtar Kelimeler: İslam İnanç Esasları, Amentü Şerhi, Hasan Kâfî Akhisarî, Bosna Hersek.
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GİRİŞ
İslam coğrafyasında Cibril hadisinde geçen iman esaslarını açıklamak ve bu yöntemle
topluma İslam inancıyla ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri vermek amacıyla “amentü şerhleri”
yazma geleneği oluşmuştur. Kadızade Ahmed b. Mehmed Emin’in (ö. 988/1580) Türkçe olarak
telif ettiği Feraidü’l-Fevaid fi Beyani’l-Akaid, Davud b. Muhammed Karsi’nin (ö. 1160/1747)
Türkçe “Amentü Billah Şerhi” ve Esad Sahib Efendi’nin Arapça olarak yazdığı Kemahlı
Feyzullah Efendi’nin Türkçeye çevirdiği (1308) “Feraidü’l-Fevaid” bu türdeki çalışmalara
örnektir.
Amentü metni üzerine şerh yazanlardan biri de Bosna Hersek coğrafyasında yetişen
Prusçak’lı Hasan Kâfi Akhisari Bosnevi’dir (ö. 1024/1615). O, Bosna-Hersek’te Hasan Kafija
Prusca diye tanınmıştır. Öğrenimine Akhisar’da başlayıp İstanbul’da devam eden Bosnevi,
eğitimini tamamladıktan sonra doğum yeri olan Akhisar’a dönerek bir süre eğitim ve telif
faaliyetlerinde bulundu. Bosna-Hersek’in çeşitli bölgelerinde kadılık yapan Bosnevi Eğri ve
Estergon Kalelerinin fethine ayrıca Haçova zaferine şahitlik etmiştir. Fakat bu görevlerinin
yanında kitap telif etmeyi ihmal etmeyen Bosnevi, birçoğu günümüze ulaşan farklı sahalarda
nitelikli eserler yazmıştır. Bunlardan birisi de İslam teoloji düzleminde kaleme aldığı Ravzatü’lCennat adlı eseridir.
Bosnevi teoloji bağlamında önce Cibril hadisinde geçen iman esaslarını merkeze alarak
Ravzatü’l-Cennat fi Usulü’l-İtikad adlı eserini yazmıştır. Sonra da yine kendisi bunu Ezhâru’rRavzat fi Şerhi Ravzati’l-Cennât ismiyle geniş bir şekilde şerh etmiştir.
Ravzatü’l-Cennat eserinin birinci bölümü İmam Azam mezhebine göre imanın neliğine
ayrılmıştır. Sonra sırasıyla Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, öldükten
sonra dirilmenin hak olduğuna ve kadere iman etmeye hasredilmiştir.
İman esaslarının ravzalar halinde ele alındığı bu eserin, konular bağlamında akli ve nakli
delillerin belirtilmesi ve farklı mezheplerin görüşlerinin de dile getirilmesi nedeniyle tahkiki
imanın oluşmasında etkin bir yere sahip olduğu aşikârdır. Kendisi de Ravzatü’l-Cennat’ın giriş
bölümünde İmam Azam, Tahavi ve Senusi gibi selef âlimlerinin bu konularda eserler yazdığını
ama bu eserlerin taklidi imandan öteye götüremeyeceğini dile getirmektedir. Biz de bu bağlamda
çalışmamızda da Hasan Kâfi Bosnevi’nin Ravzatü’l-Cennat adlı eserini tahlil edeceğiz.
Çalışmanın devam eden bölümleri şu şekilde organize edilmiştir: İkinci bölümde Hasan
Kafî’nin hayatı ve eserlerine değinilmiştir. Ravzatü’l-Cennat eserinin tanıtıldığı üçüncü bölümde
eserin geçmişten günümüze üzerinde yapılan çalışmalara değinilmiştir. Dördüncü bölümde
maddeler halinde değerlendirmelerde bulunup bunu esere dair görüntülerin bulunduğu ekler
kısmı takip etmiştir.
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HASAN KÂFİ AKHİSARÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
Hasan Kâfi, Bosna Hersek’in Akhisar (Prusçak) kasabasında dünyaya gelmiştir. Eserlerde
Ziʻbi, Akhisari ve Bosnevi nisbeleriyle anılır. Bosna Hersek de ise Hasan Kâfi Prusçak diye
meşhur olmuştur. Hasan Kâfi’nin büyük dedesinin İşkodra’dan Akhisar’a göç etmiş 100
yaşlarında İslamiyet’i kabul eden Yakub, dedesinin adının Turhan ve babasının adının da Davud
olduğu rivayet edilir.
Hasan Kafî’nin kâfi mahlasını “İlm-i kaf” ta maharetinden ya da İbnü’l-Hacib’in “elKafiye”’sine yazdığı şerh sebebiyle aldığı belirtilmektedir.
Öğrenimine Akhisar’da başlayan Hasan Kâfi dokuz yıl kadar İstanbul medreselerinde
eğitim aldı. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra tekrar Akhisar’a döndü ve öğretim ve telif
faaliyetlerinde bulundu. Bosna’da bir müddet kadı naibliği görevi yaptıktan sonra Akhisar’a ilk
kadı olarak tayin edildi. Ardından Srem, Osjek ve Akhisar bölgesinde kadılık yaptı.
Hasan Kâfi öğretim, telif ve kadılık görevlerinin yanında seferlere de iştirakten geri
kalmamıştır. Nitekim III. Mehmed’in Eğri seferine ve Haçova zaferine katılmştır. Zaferden sonra
Arapça olarak yazdığı Usûlü’l-Hikem adlı eserini bazı devlet adamlarına sunmuş onlarda iltifat
edip eseri Türkçe’ye çevirip şerh etmesini tavsiye etmişlerdir. Bunun yanı sıra Veziriazam Lala
Mehmed Paşa’nın Estergon Kalesini muhasarası sırasında da Hasan Kâfi’nin orduda bazı önemli
görevlerde bulunduğu ve telifini sürdürdüğü Nûru’l-Yakin adlı kitabını Mehmed Paşa’ya ithaf
ettiği kaydedilmektedir.
Hasan Kâfi’nin vefat tarihi ile ilgili kaynaklarda farklı rivayetler vardır. 15 Şaban 1025
şeklinde kayıt düşenler yoğunlukta olmakla beraber 16 Ramazan 1026’yı belirtenler de olmuştur.
Hasan Kâfî dil, mantık, kelâm, fıkıh, biyografi ve siyaset alanlarında birçok eser
yazmıştır. Bunlar içerisinde kelama dair olanları şunlardır: Ravzatü’l-Cennat fi Usuli’l-İtikad,
Ezhâru’r-Ravzat fi Şerhi Ravzatü’l-Cennat ve Nuru’l-Yakin fi Usuli’d-Din.
RAVZATÜ’L-CENNAT Fİ USULİ’L-İTİKAD ADLI ESERİ
Ravzatü’l-Cennat, isminden de anlaşılacağı üzere itikada dair konuları ihtiva eden Arapça
bir eserdir. Mahmud Esad Seydişehrî (1856-1918) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş fakat Mehmet
Birgivi’ye nispet edilerek yayınlanmıştır. Günümüzde yapılan çalışmalarda bu nispetin yanlış
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca eser Mehmet Hanciç tarafından da Boşnakça’ya çevrilmiştir.
DİA’de Muhammed Aruçi tarafından Hasan Kâfi Akhisari maddesi altında ele alınmıştır.
Ravzatü’l-Cennat yine Hasan Kâfî tarafından Ezharu’r-Ravzat fi Şerhi Ravzati’l-Cennat ismiyle
şerh edilmiştir. Şerh, Ali Ekber Zıyai tarafından 2009 yılında Malezya’da doktora çalışması
olarak tahkik edilmiştir. Eser Darul’l-Kütübi’l-İlmiyye tarafından 2012 yılında yayınlanmıştır.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Hasan Kâfi el-Fıkhü’l-Ekber, Tahavi Akaidi türü eserler mücmel olup taklidi imadan
öteye götüremediği için tahkiki imana ulaştıracak şartları barındırması için böyle bir risale
yazmayı gerekli görmüştür.
Konularla ilgili Ehli Sünnet mezhepleri Eş’ariler ve Maturidiler’in görüşlerini beyan
etmektedir. Bunun yanında Hanefi-Maturidiliği kendi mezhebi olarak dile getirmektedir. İlgili
konularda Kerramiyye, Mutezile, Cebriyye vs. ekollerin görüşlerine de yer vermektedir.
İmanın hakikatini beyan ederken bunu İmam-ı Azam’ın mezhebi üzere yapılan bir tanım
olduğundan bahsetmekte Ebu Mansur Maturidi’nin de bunu desteklediğine temas etmiştir. İmanın
hakikati bağlamında İmam Malik, Şafii, Evzai ve bütün hadisçileri fukahanın İmam-ı Azam’a ve
Maturidi’ye muhalefet ettiğini bunun imanın artması ve eksilmesi meselesine de etken olduğunu
söylemiştir. Maturidi’nin Hanefi âlimlerinin büyüklerinden olduğunu söylemekte ve bir mezhep
imamı olarak görmemektedir.
İmanın tasdik, ikrar ve amelden ibaret olmayıp sadece tasdikten ibaret olduğuna dair akli
deliller ortaya koymuştur. İslam dininin her yönden mutedil bir din olduğunu belirtmekte, aşırılık,
teşbih ile taʻtil, cebir ile kader, emin ile ye’s arasında olma gibi örneklerle konuyu
delillendirmektedir.
Hanefi Mezhebi üzerine görüşleri serdederken Eş’ari’nin muhalif olduğu yerleri de
zikretmiştir. Ardından Hanefiler ile Eş’ariler arasındaki bu ihtilafın semeresini açıklamıştır.
Allah’ın varlığı ve zorunluluğu sübüti sıfatları ile selbi sıfatların insan gücünün yettiği
kadarıyla bilineceğini, zatı şerifi ile ilgili ise onun kelamında belirttiği hay, kayyum, kadir, semi,
basir, âlim, halik, mürid ve mütekellim olması gibi vasıfları bilinebileceğini beyan etmektedir.
Hükmi akli ile her şeyin ya vacib ya mümkin ya da mümteni olduğundan bahseder.
Burada vacibi vücuda vacipliğin hangi nedenlerde nispet edildiğini açıklar. Varlığın zat üzerine
zait olup olmayışını, cevher ve arazdan bahseder. Vücup ile zat arasındaki telazümi ilişkiyi ele
alır.
Ona göre zati sıfatlar vücut, vahdaniyyet, kıdem, beka, muhalefetün lilhavadis, kıyam
binefsih, olmak üzere altıdır. Bunları akli ve nakli delillerle izah etmektedir. Sübuti sıfatları
hayat, ilim, irade, kudret, tekvin, semi, basar, kelam olmak üzere sekiz olarak sayar. Bu sıfatların
taallukundan bahseden Akhisari’ye göre hayat sıfatı hiçbir şeye tealluk etmez. İlim sıfatı vacibe,
müstahile ve mümkine taalluk eder. İrade sıfatı yalnız mümkine taalluk eder. Kudret sıfatı da
ancak mümkine taalluk eder. Tekvin sıfatı irade sıfatının taalluk ettiği şeylere taalluk eder. Semi
ve basar bütün varlıklara taalluk eder. Kelam sıfatı ilim sıfatının taalluk ettiği bilcümle vacibat,
mümkinat ve müstahilata taalluk eder. Bunların yanında Selbi ve müteşabih sıfatlardan bahseder.
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Mesail başlığı altında Allah’a hiçbir şeyin vacip olmadığını ve onun üzerinde bir hâkimin
bulunmadığını beyan eder. Dünya ve ahirette her ne var ise Allah’ın irade, kudreti ve tekvini ile
olmaktadır. Hidayet, dalalet, ru’yetüllah konuları akli ve nakli delillerle izah edilmektedir.
Akhisari, genel İslâm âlimlerinin belirttiği üzere meleklerin sayılarının bilinemeyeceğini
belirtmekte ama niteliklerinin beyan olunduğunu haber vermektedir. Harut ve Marut melektir.
Onlardan küfür ve büyük günah sadır olmamıştır. İnsanlara nasihatte bulunurlar ve insanlara sihir
öğretmekle beraber bunun bir imtihan olduğunu ve sihir öğrettiklerine kullanmamaları gerektiğini
söylerlerdi. Ona göre sihrin öğretilmesi küfür değildir. Sihrin caiz olduğuna itikat etmek ve
böylece amel etmek küfürdür. Dolaysıyla Harut ve Marut’un azap görmeleri ikap değil
peygamberlerin zelle işlemelerinden dolayı ıtap olunması gibi itap/azar şeklindedir.
Üstünlük bazen ibadet ve takva bazen de ilahi kanun ile olur. Ramazan ayı, Zilhice ayının
diğer zamanlara, kabenin diğer mekânlara üstünlüğü ilahi vaz iledir. Yoksa ramazanda oruç
tutulduğu, hicazda hac edildiği için değildir. Allah onları faziletli kılmış ve oralarda ibadet
olunmasını emretmiştir. Ehli Sünnete göre Allah’ın bazı zaman ve mekânları üstün kılması
caizdir.
Peygamber efendimizin kızları ve eşleri Hz. Asiye ve Meryem ve bütün kadınlardan
üstündür. Fakat Hz. Aişe, Fatıma ve Hatice’nin birbirlerine üstünlüğü hakkında ihtilaf vardır.
Evla olan birini diğerine üstün görmemektir.
Kur’an ve sünnette varit olan naslar kesin bir delil men etmedikçe zahirleri üzerine
hamlolunur. Bunların zahirinden ayrılıp batınilerin iddia ettikleri manalara yönelmek küfürdür.
Harikulade altı türlüdür. Kerameti irhas, kerameti mucize, kerameti velayet, kerameti
maneviyye, istidrac, ihanettir. Mecnun gibi şahıslardan meydan gelen olağanüstü haller genel
olarak şeytani hallerle ilgilidir.
Ashabı kiram ve ehli beytten hiç biri hakkında kötü ifade caiz olmayıp hayırla yâd etmek
gerekir. Aynı şekilde onların her hangi birine karşı aşırı sevgi beslemek te caiz değildir. Zira bu
fesada götürür. Nitekim Hristiyanlar İsa peygambere muhabbetlerinde aşırı gitmeleri sebebiyle
ulûhiyete kadar çıkmışlardır.
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EKLER:
EK 1: Ravzatü’l-Cennat fi Usûli’l-İtikad yazma nüshasının ilk sayfası.
EK 2: Ravzatü’l-Cennat fi Usûli’l-İtikad’ın Mahmut Esad Seydişehri (1856-1918) tarafından
Türçeye Tercüme nüshasının ilk sayfası.
EK 3: Ezharu’r-Ravzat’ın Ali Ekber Zıyai tarafından 2009 tarihinde internatıonal islamic
univesıty Malaysıa’da tahkik edilmiş nüshasının kapak resmi.
EK 4: Malezya’da doktora tezi olarak çalışılan Ezharu’r-Ravzat’ın Beyrut Daru’l-Kütübi’lİlmiyye tarafından basılmış nüshasının ilk sayfası.
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EK 2: Ravzatü’l-Cennat Fi Usûli’l-İtikad’ın Mahmut Esad Seydişehri (1856-1918)
Tarafından Türçeye Tercüme Nüshasının İlk Sayfası.
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EK 3: Ezharu’r-Ravzat’ın Ali Ekber Zıyai Tarafından 2009 Tarihinde İnternatıonal
İslamic Univesıty Malaysıa’da Tahkik Edilmiş Hali.
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EK 4: Malezya’da Doktora Tezi Olarak Çalışılan Ezharu’r-Ravzat’ın Beyrut Daru’lKütübi’l-İlmiyye Tarafından Basılmış Hali.
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Âdem’den Ademe İnsanın Serüveni
Dr. Ertuğrul Döner, Çukurova Üniversitesi
ertugruldoner@hotmail.com

ÖZET
Sümer dilinde baba, Akad-Babil dilinde çocuk, genç, Sâbiilikte kul manasına gelen Âdem insan, insanoğlu, adam ve
İbranice-Aramice karşılığı ile (ilk) insan, toprak, yer, yeryüzü (Tekvin 2/7) anlamlarına gelir. Âdem çoğu metinlerde
ilk insan ve peygamber olarak nitelenir. Bazı rivayetlerde (el-üdme-tip, örnek, esmerlik-kırmızılık-kızıllık ve eledîme-yeryüzü) Âdem-toprak/yeryüzü ilişkisi ile yaratılış-varlık ve çeşitliliğe işarette bulunulur ve varlık (ebu’lbeşer) anlamıyla insan soyunun devamı şeklinde Âdemoğlu ile istikrarı sembolize eder. Kutsal metinlerde ve onların
yorumlarında Âdem/İnsan, eşyanın biçimleri ve duyguları, çeşitlilik, ilerleme, nesil, ruhun kendini gerçekleştirmesi
için gerekli olan şeyler, malumat (nesnenin-şeyin zihne izdüşümü-tanıma bilinci), hakikat bilgisi, öğrenme-öğretme
ve dil(ler) şeklinde birtakım şeylere sahip olmanın mahiyetine dair birtakım bilgiler sunulur. Bu çalışmamızda,
varlığın-varoluşun-varolmaya çalışmanın karşılığı, aynı zamanda bunun dile-dillere dökülmüş-dökülen hali olan
Âdem’in/İnsanın hem kutsal metinler açısından hem de tarihi serüvende yaşadığı gelişim-değişim ve modern
dönemde (özellikle varoluşsal açıdan) insan kimdir-nedir sorusuna cevaplar aranmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Âdem, İnsan, Varlık, Adem, Yaratılış.
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Adventure of Human Being from Adam to
Nothingness
ABSTRACT
The name Adam in Arabic means human being, mankind, and man, and in Hebrew-Aramaic it means the first human
being, soil, earth, and world (Genesis 2/7) while it means father in Sumerian; boy, and young in Akkad-Babylon; and
servant in Mandaean. Adam is seen as the first man and the first prophet in many texts. In some narrations, it is
referred (al-udma-type, sample, brownness-flushness-redness and al-adīma-earth) to the relation of Adam-soil, and
genesis-being and variety. And it symbolizes stability by the meaning ‘being’ (abū al-bashar) in the way of
continuation of humankind. Holy Scriptures and its exegesis offer some information about the nature of possession
of some things such as forms of things, feelings, variety, improving, generation, and the things required for the soul
to realize itself, information (projection of object to mind-awareness of recognition), knowledge of essence, learningteaching, and languages. In this study, we try to offer some solutions about meaning of the attempting to exist, and
also, as its case expressed in words, the evolution-changing of Adam both in Holy Scriptures and his historical
adventure, and to find some answers to the question of what/who the human being is in modern period.
Keywords: Adam, Human Being, Existence, Nothingness, Genesis.
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GİRİŞ
Kutsal metinler, felsefe, mitoloji ve destanlarda insanın menşei hakkında birtakım bilgiler
bulunmaktadır. Mitolojiler ve dinî inanışlar kendilerine göre bir insan motifi ortaya koymuş ve
konuyla ilgili olarak gerek ilmi, gerek dinî kaynaklarda birbirinden farklı birçok bilgi-rivayet
nakledilmiştir. Dinler açısından yeryüzünde yaşamın nasıl başladığı kadar ilk insanın ya da ilk
insan çiftinin bu dünyaya nasıl geldiği ve ne tür bir hayat yaşadığı da önemlidir. Bu nedenle de
ilk insanların yaşamlarını ve yeryüzüne nasıl geldiklerini anlatan metinler, kutsal metinler
arasında önemli bir yere sahiptirler. Bu metinlerin bir kısmı o dinin kutsal kitabı içinde yer
alırken diğer bir kısmı da apokrif kabul edilen kutsal metinler arasında yer alır. Apokrif metinler
çoğu zaman hem ana kutsal kitabın da önüne geçerek halk nezdinde çok daha fazla değer bulurlar
hem de ana kitapta ayrıntılı olarak yer almayan konuları işlerler. (Batuk, 2006)
İlk insan farklı şekillerde tanıtılmış olsa bile, hemen hemen bütün dinî düşüncelerde
kendisine yer bulmuştur. İlahî dinlerin çoğunlukla ilk insan olarak kabul ettikleri Âdem/Adam’ın
yaratılışına benzer hikâyeler Mısır, Asur, Eski Pers, Yunan, Hint, İskandinav, hatta Polinezya ve
Afrika’nın yerli kabilelerinde, Zulu inanışlarında da yer almaktadır.(Erdem, 2011) Mitolojilerde
insanın yeryüzünde görülmesi tanrılarınki ile beraberdir. Attika’da Erektheus, Arkadya’da
Palesgos, “ormandan taçlarla bezenmiş yüksek dağlardan ve bizi besleyen topraktan” meydana
gelmiştir. Bir başka efsaneye göre kayın ağaçlarının kabuğu, meşelerin gövdesi yarılıp içinden ilk
insanlar çıkmıştır. Başka bir efsane de ise Zeus balçıktan bir kadın heykeli yaptırıp buna can
vermiş ve ona “herkesin armağanı” anlamına gelen Pandora ismini vermiş ve daha sonra onu
yeryüzüne indirmiştir. Böylece o yeryüzündeki ilk kadın olmuştur. Athena tarafından süslenen,
Afrodite tarafından güzelleştirilen Pandora, Epimetheus’a verilmiş ve bütün insanların anası
olmuştur. (Granger, 1983; Hamilton, 1983)
İlk insanlar öncelikle “altın çağı’nın” zevklerini tatmış, tanrı gibi olup, acı bilmez,
ihtiyarlamaz, kuvvetleri eksilmez bir şekilde tasavvur edilmişlerdir. Ölümleri uyku gibi
düşünülen bu insanlar Zeus tarafından daha sonra meleklere dönüştürülmüştür. Daha sonraları ise
“gümüş çağı” ile birlikte daha öncekilere nazaran daha zayıf ve tembel insanlar gelmiştir.Titan ve
oğlu Prometheus “yorulmak bilmeyen, parıltılı gümbürtüler koparan ateşi” Zeus’un elinden
alarak insanları tembellikten kurtarmışlardır. Daha sonraları ise “tunç çağı” gelmiş ve insanlar
tanrıtanımaz olmuş ve Zeus tarafından gönderilen büyük bir tufanla insanlar ölmüş ve sadece
Prometheus’un oğlu Deukalion ve karısı Pyrrha kalmıştır. Ve sonrasında “deniz çağı” başlamıştır.
Bu dönemde Prometheus’un eriştiği ilahi kıvılcım ile insanlara tabiatı kendilerine düşmanlık
gösterdiği zamanlarda yol gösterecek ve ilerleyecek güç aşılamıştır. Ateşin sayesinde insan
tanrılara eşit olarak “altın çağı”nın temiz, sonsuz mutluluğuna kavuşacak aracılığı sunacaktır.
(Granger, 1983; Hamilton, 1983)
Bu mitolojik anlatılarda ilk insanın nasıl yaratıldığından ziyade insanın-insanlığın içinde
bulunduğu durum sergilenmektedir. Altın çağ boyunca tarih özellikle erkeklerin varlığı üzerinden
resmedilirken, Zeus tarafından başta Pandora olmak üzere kadın/ların Prometheus’a inat olsun
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diye yaratıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca Prometheus’un insanları su ve topraktan yarattığı,
Hephaestus’un da aynı maddelerle kadını yarattığı anlatılmıştır. (Granger, 1983; Hamilton, 1983)
Özellikle Eski Yunan mitolojik unsurları taşıyan bu anlatılarda ilk insan, insan-yaratıcı, erkekkadın net çizgilerle birbirinden ayrılmamaktadır. Bununla birlikte bazı anlatılardaki toprak ve su
motifleri, insanın madde/öz soyu, tufan hikâyeleri ilahi dinlerdeki insanın yaratılması, ilk insan
ve insan nesli konularına yaklaşımları arasında bağ kurabilecek nitelikte anlatılara sahiptir.
(Erdem, 2011)
Şintoizm’de yaratılış mitolojik bir karakterle insanın ilahların mücadelesi sonrası onların
kanından geldiği şeklindeki bir inanç üzere anlatılmıştır. Mezopotamya dinlerinde de benzer bir
anlatımla insan, ilahların mücadelesi sonrası akan kanın toprağa karışması sonrasında insan
meydana gelmiştir. Eski Mısır’da ise insanın çamur şekline gelmiş topraktan yaratıldığına
inanılmıştır. (Makar, 1981; Neil, 1975) Hinduizm’in kutsal metni olan Vedalar’da insanın
yaratılışı ile ilgili olarak açık bir şey söylenmemiştir. Bazı efsanevî anlatımlarda tanrıların
insanlarla evlendiklerine dair birtakım anlatılar mevcuttur. Kaynaklarda insan yaratıcı güç
Brahma tarafından yaratılmıştır. Kâinatın başlangıcında Brahma yalnızdı, sıkıldı ve bir hayat
arkadaşı istedi. O, kendini kucaklaşmış bir erkek ve kadın şekline soktuktan sonra ikiye ayrılmış;
karı ve koca meydana gelmiş ve yeryüzünde insanlar bu çiftin birleşmesi sonucu oluşmuştur.
(Nikhilananda, 1974; el-Hatib, 1974) Bununla birlikte Hint mitolojisinde Rig-Vedalara dayanan
dört tip kozmogonik anlayış vardır. Bu anlayışlardan birine göre ilk insan Puruşa’dır. Ondan dişi
varlık Viraj meydana gelmiştir. Bir diğer inanışa göre insanlar yer-gök ikilisinden meydana
gelmektedir. Onların atası Vivasvat’ın oğlu Manu’dur. Manu ilk insandır. Başka bir telakkiye
göre insan nesli Vivasvat’ın çocuklarından Yama ve onun kız kardeşi Yami’ye
dayandırılmaktadır. Bir başka anlatıda ise insan nesli büyük tufan ile son bulmuştur. Tanrı Vişnu
sadece Manu’yu kurtarmıştır. Sanskritçe’de insan anlamına gelen ve Brahman’ın oğlu olduğuna
inanılan Manu, Vişnu’nun emriyle bir ateş yakmış ve buradan bir kadın türemiştir. Ve insan bu
ikiliden türemiştir. (Şeybe 1984; Challeye, 1963) Bu anlatılarda her ne kadar birbirinden oldukça
farklı rivayetlere yer verilmiş olsa da, hikâyelerin genel karakteri Manu’dur ve mitolojik
anlatılardaki ilk insan figürlerini meczeden bir kimliğe sahiptir.
El-Kinza isimli kutsal metne sahip Sabiiler, insan neslinin Âdem ve Havva’dan türediğini
kabul etmekte ve fakat Âdem’in bir erkek ve dişiden meydana geldiğine ve ilk insan olmadığına
inanmaktadırlar. Âdem Ay’ın elçisi ve ilk peygamberdir. Kendisine El-Kinza adlı kitap verilen
Âdem, insanları Ay’a ibadet etmeye davet etmiştir. (Drower, 1962; Kuzgun, 1985)
İran kültüründe ilk insan Gayomart’da birleşmiştir. Gayomart’ın Âdem olup olmadığı
tartışmalıdır. Onun, Âdem’in kendisi olması bile çocuğu olabileceği üzerinde de durulmuştur.
Yezdan ve Ehriman’ın mücadelesi sonrası dünya sükûta ulaştığında Tanrı Gayomart’ı yaratmıştır.
Daha sonra öküz yaratılmıştır. Bunların öldürülmesi sonrasında Ribas doğmuş, onun özünden de
Ribas adlı kadın yaratılmıştır. Bu iki varlık insanlığın atası olarak kabul edilmiştir. (Burkitt,
1925; Taberî, 1987) Eski Türklerdeki inanca göre Tanrı Kara-Han önce kendisine benzer bir
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varlık yaratır ve ona Kişi adını verir. Kara-Han ve Kişi suyun yüzeyinde yürüyebilen varlıklardır.
Kara-Han dünyayı yaratmak istediğinde Kişi’yi suyun dibinden toprak getirmekle görevlendirir.
Kişi’nin getirdiği toprağı suyun üzerine serper ve düz bir dünya meydana gelir. Ancak Kişi,
ağzında sakladığı toprağı çıkardığında yeryüzünde engebeler oluşur. Buna kızan Kara-Han, ona
Erkek lakabını verir ve içinde bulunduğu nur-ışık mekânından kovar. Bundan sonra yeryüzünde
başka adamlar yaratılır. (Necatigil, 1978)
YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM’DA ÂDEM
Âdem kelimesinin hangi dile ait olduğu ve hangi kökten türediği tartışmalıdır. Kelimenin
Sümer dilinde “babam” ve Asur-Babil dilinde “yapılmış, meydana getirilmiş, çocuk, genç”
manasında adamu, Sâbii dilinde “kul” anlamında adam kelimesinden geldiği ileri sürülmüştür.
(Bolay, 1988) Tekvin 2/7’de “Rab, adamı (adam) toprağın (adamah) tozundan şekillendirdi”
ifadesi sebebiyle Âdem kelimesinin toprakla bağlantısı olduğu ifade edilmiştir. Bazı kimseler ise
Âdem’in kırmızı topraktan (adamah) yaratıldığı şeklindeki bir kabulle ona “kırmızı” manasına
gelen Adam isminin verildiğini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca Rabbinik gelenekte adam kelimesi
“toprak”, ve “toz” şeklinde yorumlanmakla birlikte, kırmızı anlamındaki adom ve “kan”
anlamındaki dam sözcükleriyle de ilişkilendirilmiştir. (Farsi, 2010) Akadlılar da adam kelimesi
“kan”, adamutu ise hastalığa ait bir durum için “siyah kan” anlamında kullanılmıştır. Çoğulu
adamâtu ise “karanlık”, “kırmızı yeryüzü” anlamlarına gelmektedir. (Erdem, 2011) Bununla
birlikte Adama’nın (yeryüzü) oğlu olarak insan soyunun şeceresini onaylamak için kendisine
“Âdem” adının verildiği ya da belki de yeryüzü oğlunun onuruna kendisinin Adama olarak
isimlendirildiği söylenmiştir. Buna karşın bazıları ilk insanın adom’dan (kırmızı) geldiğini ifade
ederken, Makpela Mağarasının yanında bulunan Damascene Tarlasındaki Hevron’un kırmızı
kilinin bu yaratılışta kullanıldığını da belirtir. Bazı kimseler ise Hevron’daki toprağın kullanılmış
olmasını zayıf bir ihtimal olarak görmekte, bazıları ise birçok çeşit toprağın kullanıldığını ileri
sürmektedirler. Ayrıca Âdem’in adının kendisini oluşturan elementleri ortaya çıkardığı, bu ismin
(adam) üç İbrani harften oluştuğu, epher “toprağı”, dam “kanı” ve marah ise “öd-safra”yı
oluşturduğu iddia edilmektedir. (Graves-Patai, 2009) Ahd-i Atik’te adam kelimesi insan ve insan
türü anlamında beş yüzden fazla, nadiren de özel isim olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çağdaş
yorumcular bu kelimenin Tekvin 4/25’e (Adam eşini tekrar bildi; (Hava) bir oğul doğurdu ve ona
Şet adını verdi) kadar “insan türü” anlamında kullanıldığı kanaatini taşımaktadırlar. (Bolay,
1988)
Âdem kelimesinin hangi dilden geldiği ve hangi kökten türemiş olduğu konusu Müslüman
dilciler arasında da tartışılmıştır. Dilcilerin çoğu bu kelimenin Arapça asıllı olduğunu, “esmerlik”
anlamına gelen el-üdme veya “tip, örnek” anlamındaki el-edeme kökünden türetildiğini
savunurlar. Başka bir görüşe göre, “bir şeyin dış yüzü” (daha çok edîmetü’l-arz şeklinde
“yeryüzü”) anlamına gelen el-edîme kelimesinden türetilmiştir. Nitekim genellikle sahih kabul
edilen bir rivayete göre Allah, Âdem’i yeryüzünün her tarafından alınan toprak örneklerinin
birleşiminden yaratmıştır. (Graves-Patai, 2009) Bu toprağın çeşitliliğinden dolayı da Âdem’in
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nesli değişik karakterler taşır. (Ebû Dâvûd, “Sünnet” 16; Tirmizî, “Tefsîr” 2/1) Âdem kelimesinin
“insicam, ülfet” anlamına gelen el-üdm veya el-üdme’den türetilmiş olabileceği de söylenmiştir.
Kökünün Arapça olduğunu iddia edenlere göre kelimenin aslı e’dem şeklinde iki hemzeli olmakla
birlikte, morfolojik kural ve fonetik zaruretler uyarınca, ikinci hemze elife çevrilerek âdem
şeklini almıştır. Âdem kelimesinin Arapça’ya Süryânîce veya Ârâmîce’den geçtiğini savunanlar
da olmuştur. Nitekim Zemahşerî, Arap dilcilerinin Ya‘kub, İdrîs, İblis vb. isimlerde yaptıkları
gibi âdem ismini de el-üdme veya edîmü’l-arz’dan türetmek istediklerini, ancak bu kelimenin
kesinlikle yabancı bir isim olduğunu belirtmektedir. (Zemahşerî, 1977)
Kur’an’ı Kerim’de on yedi defa Âdem, yedi defa Ben-î Âdem (Âdemoğlu) ve bir defa da
İbney Âdem şeklinde geçen kelime özellikle tek başına zikredildiği yerlerde özel bir ismi
çağrıştırmaktadır. Kur’an’daki bu kullanım ilk hitap çevresinde ve özellikle Yahudi geleneğin de
etkisiyle âdem kelimesinin ilk insanı ifade ettiği anlayışını yansıtır mahiyettedir. Bununla birlikte
kelimenin bazı ayetlerde “insan türü” ya da “kendine mahsus özellikleriyle beşeri varlık”
anlamında kullanıldığı da belirtilmelidir. (Öztürk, 2015) Müslümanların kahir ekseriyeti Âdem’i
“ebu’l-beşer” (İnsanlığın atası) ilk insan olarak kabul edilmiştir. (Erdem, 2011) Bununla birlikte
Kur’an’da sözü edilen Âdem’in ilk insan olmadığı ve ondan önce birçok âdemlerin var
olduğundan söz edenler de olmuştur. (Öztürk, 2015) Kanaatimizce Kur’an’ı Kerim’de geçen
âdem kelimesi Eski Ahit’te olduğu gibi hem özel isim hem de insan cinsi manasında kullanıldığı
ama özellikle özel bir çağrışımla Âdem’e karşılık geldiğini söyleyebiliriz.
SONUÇ
Kısa bilgiler şeklinde açıklamaya çalıştığımız görüşlerden de anlaşılacağı üzere Kutsal metinler,
felsefe, mitoloji ve destanlarda yaratılış ve ilk insan-insan türüne dair birtakım anlayışlar bulunmaktadır.
Fakat bu anlayışlar din ve kültürlere göre farklılık arzetmektedir. Genel olarak insanın bir yaratıcı
tarafından yaratıldığı ve insanlığın da ondan türediği fikri benzer-ortak bir nokta olarak görülmektedir.
Onun yaratılış şeklinin ve isminin farklılığı, ortak yönleri yanında daha az dikkat çekmektedir.
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EK
Sümer dilinde baba, Akad-Babil dilinde çocuk, genç, Sâbiilikte kul manasına gelen Âdem
insan, insanoğlu, adam ve İbranice-Aramice karşılığı ile (ilk) insan, toprak, yer, yeryüzü (Tekvin
2/7) anlamlarına gelir. Âdem çoğu metinlerde ilk insan ve peygamber olarak nitelenir. Bazı
rivayetlerde (el-üdme-tip, örnek, esmerlik-kırmızılık-kızıllık ve el-edîme-yeryüzü) Âdemtoprak/yeryüzü ilişkisi ile yaratılış-varlık ve çeşitliliğe işarette bulunulur (Ebû Dâvûd, “Sünnet”
16; Tirmizî, “Tefsîr” 2/1) ve varlık (ebu’l-beşer) anlamıyla insan soyunun devamı şeklinde
Âdemoğlu ile istikrarı sembolize eder. Bakara suresi 31. ayette “Allah, Âdem’e tüm isimleri ve
karşılıklarını/müsemmalarını öğretti; (ona konuşma, düşünme, öğretme, varlıkları isimlendirme,
onların mahiyet ve işlevlerini anlayıp kavrama kabiliyeti verdi)…” şeklindeki ifadelere yer
verilir. Tefsirlerde eşyanın isimleri ve bütünü mü sorusu sorulur. Nebatat, hayvanat isimleri ile
eşyanın biçimleri ve duyguları, çeşitlilik, ilerleme, nesil, ruhun kendini gerçekleştirmesi için
gerekli olan şeyler, malumat (nesnenin-şeyin zihne izdüşümü-tanıma bilinci), hakikat bilgisi,
öğrenme-öğretme ve dil(ler) şeklinde de farklı birtakım görüşler belirtilir. (Antik Yunanda
zihinde var olan bilgiye isim denildiği de ifade edilmiştir). Kısacası Âdem varlığın-varoluşunvarolmaya çalışmanın karşılığı aynı zamanda bunun dile-dillere dökülmüş-dökülen halidir de
denilebilir.
Toprağın, yerin, yeryüzünün, varlığın, çeşitliliğin, ilerlemenin, tanıma-anlamlandırmanın,
varoluşun, tüm bunların ve daha nicesinin anlamı ve dile/dillere dökülmüş hali olan Âdem,
kelimelerin-kavramların içinde anlam bulduğu bir sözlük gibi hayatın sözdizimidir. Tarihin
hemen hemen birçok evresinde kelimeleri kırılmış olsa da bu sözdiziminin, sanırım modern
dönemin ve özellikle de son yılların-günlerin acımasızlığıyla, sözlüklerin istenilmeyen
kelimelerini barındıran sayfaları hızlıca yırtılmaya çalışılıyor. İyiliğe, güzelliğe, öneme, özele,
birliğe, vara-varlığa dair her bir kelime topluca idam-infaz ediliyor. Âdem, ademle/yoklukla
düşüş yaşıyor boş siyah bir sayfaya. Anlamını yitiriyor insan! İnsan toprağa/Âdem’e ekilmişken
ve sulanırken kelimelerle kökü, şimdilerde güneşin önüne çekilmiş esmerlikle, kızıla-kızıllığa (elüdme) bürünmüş kana Âdem’den ademe kuruyor insan/toprak! Her gün biraz daha hızlıca ölüyor
insan/Âdem…
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ÖZET
Postnormal Zamanlar, Ziauddin Sardar tarafından oluşturulan felsefi bir kavramdır. Postnormal çağ kanıtların
geçersiz olduğu, kimlik arayışlarının yüksek olduğu, her şeyin hızla tüketildiği, değişimlerin küresel ve hızlı bir
biçimde gerçekleştiği bir çağdır. Bu dönem üç “K” ile (kaos, karmaşıklık, karşıtlık) karakterize edilir. Kaos,
karmaşıklık ve karşıtlıklar; belirsizlik ve farklı cehalet çeşitleri üretmek için bir araya gelmektedir. Bu çağda her şey
postnormal hale gelmenin eşiğindedir. Acaba Sardar bu kavramlaştırmayla sorunlarımıza ne kadar ışık tutabiliyor?
Tespit edilen sorunlar ne kadar gerçekçi? Yapılan eleştiriler ne kadar haklı? Postnormal zamanlara hoş geldiniz!
Anahtar Kelimeler: Postnormal, Postnormal Zamanlar, Kaos, Karmaşıklık, Karşıtlık.
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An Assessment of Ziauddın Sardar’s
Postnormal Times Concept
ABSTRACT
Postnormal Times is a philosophical concept created by Ziauddin Sardar. The postnormal age is an era in which the
evidence is invalid, the search for identity is high, everything is consumed quickly, and the changes take place
globally and swiftly. This age is characterized by three “C” (chaos, complexity, contradictions). Chaos, complexity
and contradictions; come together to produce varieties of uncertainty and different ignorance. In this age, everything
is on the verge of becoming postnormal. To what extent can Sardar shed light on our problems with this
conceptualization? How realistic are the problems identified? How right are the criticisms made? Welcome to
Postnormal times!
Keywords: Postnormal, Postnormal Times, Chaos, Complexity, Contradiction.
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SARDAR’IN “POSTNORMAL ZAMANLAR” GÖRÜŞÜ
“Postnormal Zamanlar” kavramı Ziauddin Sardar tarafından oluşturulan ve “Welcome to
Postnormal Times” (Sardar, 2010) adlı makalesinde ilk defa kullanılan felsefi-sosyolojik bir
kavramdır. İçinde yaşadığımız çalkantılı ve hızla değişen zamanların açıklaması olan Postnormal
Zamanlar kavramı Sardar tarafından özetle şöyle açıklanır: “Çağımızın ruhu belirsizlik, hızlı
değişim, iktidarın yeniden düzenlenmesi, çalkantılı ve kaotik davranış ile nitelenir. Eski
tutucuların kalmadığı, yenilerinin de henüz ortaya çıkmadığı dönem ile çok az şeyin anlamlı
göründüğü dönem arasında yaşıyoruz. Bizim çağımız bir geçiş çağıdır, bu çağ bize tanıdık gelen
geçmişe dönebileceğimiz garantisinden yoksun ve arzu edilir, ulaşılabilir veya sürdürülebilir bir
geleceğe giden yolda da hiçbir güvence vermeyen bir çağdır. Tüm seçimlerin riskli göründüğü,
uçurumun kenarında yok olmasa bile muhtemelen yıkıntıya çevirdiği bir zamandır.
Zamanımızda, vizyon sahibi geleceklerin hayallerini tasavvur etmek mümkündür; ancak
bunlardan herhangi birini gerçekleştirme kabiliyetimiz veya taahhüdümüz olduğuna inanmak
neredeyse imkânsızdır. Kararsızlıkla kuşatılan bir değişim içinde yaşarız: En iyisi ne, hangisi
daha kötü? Düşünmeye yatkın olup ikna edildiğimiz tercihlerin korkusu yüzünden çekingenlikle
sindirilir ve risklerle güçsüz düşürülür, zayıflatılırız.” (Sardar, 2010)
Normal olan her şeyin buharlaştığını söyleyen Sardar, Postnormal Zamanlar’dan yeni
normal zamanlara doğru bizleri götürebilecek yeni bir düş sistemi kurmamız gerektiğini ifade
eder. Direnmemiz gereken birçok küresel sorun, ahlaki kriz varken; bu yazı bizlere sorunların
çözümünde yepyeni bir yol çiziyor. Jay E. Gary’nin de bu teori hakkında söylediği gibi “Bu,
kolektif imaj oluşturma ve çok kültürlü yaratıcılık ile birlikte, küresel ve normal yeni bir yol
keşfedebiliriz. (Gary, 2011) Biliyoruz ki gözlemsiz yapılacak bir toplumsal eleştiri yapıcı bir
nitelik taşımaz. Fakat Sardar sorunların gözlemi, tespiti ve izahındaki başarısını Postnormal
Zamanlar kavramını ele alırken kullandığı üslubunda görebiliyoruz.”
Küresel sorunların çözümünde karşılaştığımız başarısızlıklar, yanlış yönelimlerin bir
sonucudur. Farklılıklar, farklı olmak, ve farklı yollar artık bir gereklilik haline geldi. Tek bir
çözüm yolu üstünde ısrar etmek, farklı çözüm yollarını çözüm denkleminden çıkarmak,
toplumsal huzurun altına dinamit yerleştirmekten başka bir şey değildir. Aynı olmanın, aynı
davranmanın bir gereklilik olmadığının altının özellikle çizilmesi gerekiyor.
Postnormal kavramı, ünlü İngiliz bilim felsefecisi Ravetz ve Arjantinli matematikçi
Funtowicz (Ravetz, 1993) tarafından 1990’larda ilk kez kullanıldı. Risk matematiği üzerine
çalışarak, ampirik verilerin doğru sonuçlara ve bilimsel gerekçelendirmenin de doğru politikalara
yol açtığına dair bilimin eski imajının artık makuliyetini yitirdiğine dikkat çektiler. (RavetzFuntowicz, 1999)
Ziauddin Sardar’ın da yaptığı şey, bu kavramı alıp insan ve toplum bilimlerine uyarlamak
oldu. Ravetz ve Funtowicz’in 1990’larda bilim hakkında söylediği şeylerin çoğu, diğer disiplinler
için de eşit derecede doğrudur - aslında bütünüyle toplum için de. İktisattan uluslararası ilişkilere,
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pazarlardan yerel dükkânlardaki ürünlere, siyasetten muhalefete kadar her şey postnormal hale
geldi. (Sardar, 2010)
Sardar bizi bu çağa iten etkenleri üç “K” ile karakterize ettiği “karmaşıklık, kaos ve
karşıtlıklar” önermesi ile izah eder. Karmaşıklık, kaos ve karşıtlıklar, postnormal zamanları
şekillendiren ve iten güçlerdir. Sardar, Postnormal Zamanları iten ve sürekli hale getiren bu
güçleri dünyanın bir parçası olarak görür. Bunları tamamen ortadan kaldırmanın mümkün
olmadığı kabulünden hareketle, bu güçleri daha etkisiz hale getirmek, bu süreç ve güçleri kontrol
altına alabilmek adına bazı çözüm önerilerinde bulunur. “Hem karmaşıklık hem de karşıtlık,
herhangi bir sorunun birden çok boyutu olduğunu ortaya koyar ve hiçbir belirli bir tikel görüşün
de bütünü kapsayamayacağını vurgular. Bunun sonucunda verilen bir sorunun ‘doğru’ veya
‘yanlış’ cevabı olması gerekmez. Nitekim postnormal zamanlarda Aristo mantığı, sorunun bir
parçası olmasına rağmen cevabı değildir. Sorunun daha iyi anlaşılabilmesi için yanıtların hem iyi
hem de kötü olmasının yanı sıra ne iyi veya ne de kötü olabileceğini de düşünmeliyiz. Dört
katmanlı bu mantık, karşıt gerilimlere sahip olan karmaşık problemleri çok yönlü düşünmemizi
ve daha iyi kavramamızı sağlıyor. Çok yönlü düşünmenin en iyi yolu diyalog ve tartışmadır.
Çoğu batılı olmayan felsefeler, düşüncenin bu tarzlarına dayanıp bunlarda ustalık kazanıyorlardı eğer istersek bu tür gelenekleri ciddiye alabiliriz. Bir sorunun en basit şekilde anlaşılması için
uzmanların, yetişkinlerin, çocukların, farklı sosyal ve kültürel geçmişe, farklı ahlaki anlayışlara
sahip insanların ve hatta insan dışı türlerin ihtiyaçlarını düşünmeyi içeren farklı görüş ve
kaygıları kapsayacak şekilde çok boyutlu diyalog gerektirir. Karşıtlıklar, tartışma ve münakaşalar
yoluyla çözülemeyebilir, ancak kesinlikle karşılıklı diyaloğa dayalı biçimde yönetilebilir ve
müzakere edilebilir.” (Sardar, 2010)
Ziauddin Sardar’ın üzerinde durduğu kavramlardan biri de ‘belirsizlik’tir. Karşıtlıklar,
karmaşıklık ve kaos hızlanan değişimle birleştiğinde, tek net sonuç, belirsizliktir. Karmaşıklık,
kaos ve karşıtlıklar hayatımızdaki her şeyi tanımlanabilir olmaktan çıkardı. Daha doğrusu
yaptığımız tanımlar, postnormal zamanların bir gereği olarak belirsizleşiyor. Her şey birbirine
bağlı, karmaşık ve kaotik olduğu ve hızla değiştiği için hiçbir şey gerçekten kesin olarak
tanımlanamaz. Geleceğe yönelik her planlama faaliyeti, sorunlarımızı çözmeye yönelik
yöntemlerimiz, kökleşmiş düşünce tarzlarımız kendi bünyesinde belirsizlikleri barındırır. (Sardar,
2010)
Kaotik davranış, karşıt analiz ve karmaşık güvenlik meseleleri ve risklerine yönelik
eğilimin yanı sıra cehaletin ve belirsizliğin uyuşması, bütün bunlar ¨sıradan bir iş için yaptığımız
tercihleri son derece geçersiz kılacaktır. Postnormal zamanlarda, geleneksel düşünme biçimleri
ve davranış biçimleri yaklaşmakta olan bir felakete davetiyeden başka bir şey değildir. ‘İlerleme
önemlidir’, ‘modernizasyon iyidir’ ve ‘verimlilik gereklidir’ gibi batı kapitalist toplumunun
desteklediği kavramlardan bazılarının çoktan miladı dolmuştur. (Sardar, 2010)
Sardar ‘Postnormal Zamanlar’da “modernizasyon, ilerleme ve verimlilik” gibi modern
kavramları da şiddetli şekilde eleştirir. Bu kavramlardan ilk olarak ‘ilerleme’yi ele alan Sardar
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“…İlerleme kavramından istikrarlı devlet fikrine geçmemiz gerekiyor. Örneğin, ağaçlar, doğal
yüksekliklerine ulaştıktan sonra büyümeye devam etmez; bunu yapmak, kendi kendine imha
anlamına gelecektir. Çoğu arkeolojik araştırmalar, ilk insan toplumlarında bu kaderin olduğunu
öne sürüyor: bunlar felaket ve çöküşü hızlandıran ekolojik, teknolojik ve sosyal taşıma
kapasitelerinin ötesine geçen eski medeniyetlerdir. Ekonomilerimizin hızla büyümeye devam
edeceğini varsaymak çılgınlığın zirvesi olacaktır.” diyor. (Sardar, 2010) Büyümenin ve
ilerlemenin sınırsız olduğu fikri, sınırlı dünya kaynakları göz önüne alındığında, bu fikri
tamamen geçersiz kılmaktadır. Tarih, çağının zirvesine ulaşıp kısa sürede çöken uygarlıklar
üzerinden bir ders vermektedir.
Sardar, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi’nden sonra her şeyin hızla dönüşüp geliştiği, tarihten
referans almayı bırakan, bireyi ön plana çıkartan “modern düşüncenin” akımlaştırılmış hali olan
modernizm ve modernleşme de artık bizatihi sorunun kendisi olarak görmektedir. Modernleşme
de artık zehirli bir kavram haline geldi. Sadece İngiltere’de NHS’in (NHS (National Healt
Service) 1948 yılında kurulan, tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit olarak faydalanmasını
amaçlayan kurum) modernleştirilmesi olarak adlandırılan şeylere tanıklık edin: Modernleştirilme
ne kadar çok olursa o kadar az etkili olur. NHS gibi bir kuruma kendinizi ne kadar çok
bağlarsanız, o kadar kompleks ve kaotik hale gelinir; karşıtlık ve cehalet ne kadar ilerlerse de o
kadar çok risklere ve hataya yatkınlık ortaya çıkar. Bu riskler işin doğasında vardır ve onlar
yalnızca modern kurumlar tarafından üretilmektedir ve geri kalanımızı da sarmadan önce
bumerang gibi oldukça modern kurumları parçalıyorlar. Üstelik modernleşmek, bir kurumu
toplumsal işlev ve vicdandan mahrum bırakmaktır. Modernleşmenin temeli bürokratikleşmedir
ve Max Weber’in klasik formülasyonunda vurgulandığı gibi bürokrasi tarafsız olmak adına kasıtlı
olarak yüzsüz ve şahsi olmayan bir kişilik olarak herkese aynı rutin prosedürlerle muamele eder.
Bir açıdan adalet ve hakkaniyet için çalışır. Bununla birlikte, Kafka’dan Bauman’a kadar
düşünürlerin de belirttiği gibi bürokrasinin yüzsüz, kişiliksiz, acımasız yönleri, insanlığa, akla ve
mantığa meydan okuyabilir ve ortak iyilik için olduğu kadar saf kötülük için bile etkili bir
biçimde iş görebilir. Bir bürokraside çalışan kişiler belli bir prosedürü izler, kişisel sorumluluk
duygusu taşımadan kurallara uyarlar ve kendi kendilerine sundukları gibi insani durumlar
karşısında takdir yetkisi kullanmaları yasaklanır. Kurumların gidişatını ne kendileri yönetir ne de
onlar yönlendirirler. Bürokratik kurumlar tarafından sunulan hizmetler, yüzsüz bir devin sütten
kesilmeden önceki yalnızlığını ve güçsüzlüğünü hissettirir. Bürokratik kurumları ne kadar çok
modernleştirirsek o kadar çok memnuniyetsiz, yabancılaşmış, güçsüz hale gelmiş ve öfkeli
insanlar oluruz. (Sardar, 2010)
Modern kurumlar da Sardar’ın eleştirilerinden nasibini almıştır. “Bankalar ve şirketler
gibi modern kurumlar, hiçbir ahlaka sahip olmayan ve pişmanlık duymayan, oldukça
şebekeleşmiş örgütsel yapılardır. Görevleri cehalet, belirsizlik ve kaos ortamında gittikçe daha
fazla risk alarak tam olarak yaptıkları şeyin nasıl giderek daha fazla güç ve kaynak toplamak
suretiyle kârın en üst düzeye çıkarılmasıdır.” (Sardar, 2010) Modernleşmenin insanı
tektipleştirdiğini, çeşitliliği azalttığını, dünyayı sadece tek bir model araba üreten bir fabrikaya
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dönüştüren modernizmi sorunun kökeni olarak görmesinden dolayı onu tüm çözümlerin
denkleminden çıkarmıştır. Modernleşme çeşitliliği azaltıyor, bürokrasiyi tanımlayarak tüm
düzenlemelere uyan bir boyut sunuyor. Bir bürokrasi, insan durumunun karmaşık çeşitliliğini
kapsayacak şekilde kendisini ılımlı kılmaya çalıştığında daha uzak, daha az kontrol edilebilen,
daha az şeffaf, daha az anlaşılabilir veya daha az uyum sağlanabilir hale gelir. Modernleşme ve
bürokrasi her şeyi, bencilliği kolaylaştıran ve destekleyen, herkese yönelik riskleri artıran değerli
bir tarafsız ve kalpsiz rutine dönüştürür. (Sardar, 2010) Modernlikten ve modern kurumlardan
bahsetmişken, burada bir başka modern kurum olan Avrupa Birliği için de bir parantez açmak
gerekir. Bugün küresel yaptırım gücü olan ve bilim, felsefe, düşünce özgürlüğü, laiklik,
demokrasi, hukukun egemenliği gibi değerleri tekelinde bulundurduğunu zanneden bir kurum
olarak karşımızda duruyor. AB gibi bir kurum şimdiye kadar hangi küresel problemi çözebilmiş
ya da çözüm konusunda katkı sunabilmiştir? Diğer modern kurumlar gibi AB’nin de çözüm
denkleminden çıkarılması gerekmektedir.
Postnormal Zamanlardan, yeni normal zamanlara doğru gitmede erdemlerin de önemi
üzerinde duran Sardar, erdemler hakkında şunları söyler: Postnormal varoluşun dışına yolumuzu
çevirmeyi nasıl öğreneceğiz, tutkuyu nasıl dönüştüreceğiz? Karşılıklı yarar için yaptıkları
söylemlerde herkesi nasıl organize edip, dinleyip ve mantıklı bir şekilde etkileşime geçireceğiz?
Postnormal zamanların özelliklerinden yola çıkılacak ahlak, çok eski bir değerdir: Tevazu,
alçakgönüllülük ve sorumluluk gibi. Birçok açıdan, bireyler, toplumlar ve türler olarak
güvenliğimizin nasıl tehlikeye atılacağını bilmediğimizi ve bilemeyeceğimizi takdir ederek işe
koyulmalıyız. Alçakgönüllülük, tevazu ve sorumluluk; belirsizlik ve karmaşıklıkla yaşamanın
fazladan ilave edilmiş temel şartları değildir; fakat vazgeçilmez erdemleridir. Belirsizliği hiçbir
zaman ortadan kaldıramayacağımız ve herhangi bir durumun tam kontrolünü
sağlayamayacağımız için iddialarımız tanım gereği mütevazı olmalıdır. Benzer şekilde, karmaşık
bir sistemin tam bilgisine asla erişemeyiz; her zaman belirsiz ve geçici olacaktır. Bildiğimizi
düşündüğümüz her şeyde cehaleti yardımcımız olarak görmeliyiz. Dolayısıyla, bu tür bilgiler
konusunda yaptığımız iddialar hakkında mütevazı olmalıyız. Belirli durumların belirsizliğini ve
karmaşıklığını kabul etmedeki başarısızlık, Cilliers’in de belirttiği gibi yalnızca teknik bir hata
değil aynı zamanda ahlaki bir hatadır. (Sardar, 2010)
Sardar akıl ve mantığı kendine ilke edinmiş modern zamanların, git gide daha karmaşık ve
kaotik hale geldiğini, postnormale doğru gidildikçe ahlakın geçeriz hale geldiğini ifade
etmektedir. Postnormal ikilemlerimize verilen ahlaki bir cevap hiçbir şekilde basit değildir ve bu
çoğu için dini inançlara dayanan eski moda değerlere dönüş gibi gelebilir. Bu durumda
normalliğin kökeni olan modernliğin kendisinin birçok bakımdan bir inanç sistemi olduğu
hatırlanmaya değerdir. Modernleşme, ilerleme, bürokrasi, bilim ve ortaya çıkan modern bilginin
bütün disiplinleri; en temel ilkeleri tarafsız, evrensel ve kendinden iyi olan aldatıcı kavram haline
gelmiş zengin bir sürdürülebilir mitolojiyle tamamlanmıştır. Kaçınılmaz olarak, insanın her türlü
iyileştirilme ihtiyacına daima cevap verecek şekilde inşa ettiğimiz sistemlerin bizi ikna etmesi
için bu düşünce biçimini takip ederek postnormale kısmen ulaşmış oluruz. Kısacası, aslında
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ahlakı gereksiz hale getirmiş olduk. Bunun, artık dayatılabilir bir önerme olmadığını öğrenmek
için yaşamış olduk. Modernliğin erdemleri olan mantık ve rasyonellik, yalnızca postnormal
zamanların zorluklarını karşılamak için yaşam biçimimizde yapmamız gereken değişiklikleri
güvence altına almayacaktır. Hem değerleri hem de erdemleri vurgulayan ahlaki sorumluluğun,
mantığın ve aklın yardımına ihtiyaç duyması gerekir. Üstün bir ahlaki sorumluluk bilinci
olmadan, zenginleri ve güçlüleri, taleplerinde ve yaşam biçimlerinde daha mütevazı hale
getirmeye, daha alçakgönüllü olmaya, yaşam biçimlerinin abartısını ve bu kısıtlı küresel
kaynakların orantısız kullanımını azaltmak için hazırlamaya ikna etmeyi hayal etmek zor.
(Sardar, 2010)
Sardar’a göre insanlığın bildiği her sosyal, kültürel, politik, felsefi ve dini bakış açısı,
kendi etik kurallarıyla nasıl ilişki kuracağını yeniden öğrenmek zorundadır. Bu ilişki kurulurken
dışlayıcılıktan uzak durulmalı ve sorunların tek bir cevabı olduğu ısrarından vazgeçilmelidir.
Eleştirel olmayan ve eleştiriye kapalı olan sistemlerin üreteceği çözümler insani tekamülün önünü
tıkayacaktır. Ortaya atılacak her çözüm önerisi geleneği de moderniteyi de aşmak zorundadır.
Doğruluk konusunda bir tekelin bulunmadığı ve bu nedenle tüm soruların cevaplarını bulmak için
belli başlı yöntemlere sahip olmanın hiçbir garantisi olmadığı yönündeki postnormal aksiyomu
kabul etmekle işe başlanmalıdır. Eski dışlayıcılık ve determinizme dönmek yerine, her bakış açısı
ve dünya görüşünün ortak sorunlarımıza çözüm bulmada katkı sağladığı yeni bir uyumluluk ve
esneklik şekline geçiş yapmalıyız. Nitekim tek bir cevap aramıyoruz, her şeye cevap arıyoruz.
Belirsizlik, risk ve cehaleti ciddiye alarak alçakgönüllülüğü ve tevazuu uygun cevap arayışına
yaklaşımımızın temel nitelikleri olarak benimsemek, alternatifleri ortaya çıkarmamızı sağlar.
(Sardar, 2010)
Geçmişe sünger çekip onu yeniden başlatamayız. Yeni normalliğe giden yol karmaşık
gerçekliğimizin tüm zorluk ve çelişkileri ile başlar. Sorumluluk, kültürlerimizin, tarihimizin ve
inançlarımızın tüm çeşitliliğine sarılarak ortaya çıkan, bildiğimiz ve sevdiğimiz şeylerin
mesuliyeti ile başlar. Buna eklememiz gereken şey cehalet tarafından kuşatılmış olduğumuza ve
hiç kimsenin, hiçbir geleneğin veya bakış açısının doğru cevaplara sahip olmadığını kabul eden
bir zihin durumu yani bir tür ahlaki netliktir. (Sardar, 2010)
Sorunların “doğru” ya da “yanlış” yanıtı olmaması, ancak gerçek boyutlarını
kavrayabilmemiz için birden fazla perspektif gerektirmesi bu tür şeylerin tamamen ‘kontrol’
edilebileceği ve yönetilebileceği önerisini hiç anlamlı kılmaz. (Chan, 2009)
Sardar’ göre Postnormal zamanlarla mücadele etmenin en etkili yolu hayal gücü ve
yaratıcılıktır. Çünkü karmaşıklık, karşıtlıklar ve kaos ile başa çıkmanın başka bir yolu yoktur.
Hayal gücü temel araçtır, aslında basit mantıklı analizden bizi daha yüksek senteze götürür.
Hayal gücü soyut olsa da, gerçekliği yaratır ve şekillendirir; zihinsel bir araçken davranış ve
beklentilerimizi etkiler. Yolculuğumuzu postnormal zamanların dışında düşünmek zorunda
kalacağız. Postnormal zamanların ötesine geçtiğimizde hayal ettiğimiz geleceklerin çeşitliliği
hayal gücümüzün kalitesine bağlı olacaktır. Hayal gücümüzün kendi kültürümüze gömülü ve
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sınırlı olduğu göz önüne alındığında, insanlık kültürlerinin zengin çeşitliliği ve hayali alternatif
çeşitlerinden geleneksel ve tutucu olanlara kadar geniş bir hayal gücü yelpazesini ortaya
çıkarmak zorunda kalacağız. (Sardar, 2010)
Postnormal dünya orantısız bir dünyadır. Güç, servet, kaynakların orantısız dağılımları ve
bu kaynakların kullanımını emreden talebimiz, yalnızca bilgimiz ve tekniklerimiz tarafından
zenginliğimizin bağlı olduğu ortamı yok etmek için bize verilen orantısız güç ile eşleştirilir.
Geçmişin farklı bir yer olduğuna ikna olmuş durumdayız, bugün artık hayatımızın gücü ve
entelektüelliği hakkında ve şimdi yaşadığımız dünyanın karmaşıklığı üzerine yorum yapamayız.
Tarihten ders almıyorsak hayal gücünün daha sürdürülebilir ve erişilebilir gelecekleri vaat
edebilmesi için başka bir kaynağa ihtiyacımız var. Sadece hayal gücüne ihtiyacımız yok, aynı
zamanda karşı karşıya olduğumuz belirsizliği ve riskleri kabul edebilen ve en çok ihtiyaç
duyduğumuz erdemleri (alçak gönüllülük, tevazu ve hesap verebilirlik) güvence altına alan
karmaşıklık ve çeşitlilikle çalışan, ahlaklı bir hayal gücüne ihtiyacımız var. Bu, insanlığımızla ve
gezegenimizle hayal edilen geleceklerimize varmamızı sağlaması için tercihlerin sorumluluğunu
almanın ulaşmamız gereken en büyük umudumuz olduğu anlamına gelir. (Sardar, 2010)
Ziauddin Sardar’ın bu teorisi bazı çevrelerce eleştirilmiştir. Rakesh Kapoor Postnormal
Zamanlar kavramını batılı bir kavram olarak eleştirmiştir. (Kapoor, 2011) Kapoor’a göre
Hindistan’da, Asya'nın ve gelişmekte olan ülkelerin genelinde, genel olarak, geleceğe yönelik
güven ve iyimserlik hâkim durumdadır. Postnormal zamanlar tezi, canlanan Asya ve diğer
gelişmekte olan piyasalar için uygun değildir.
Buna karşılık Sardar, Postnormal Zamanlar kavramının batılı veya doğulu bir kavram
olmadığını birbirine bağlı ve küreselleşmiş bir dünyada bu tür bölünmelerin mantıksız olduğunu
vurgular. Örneğin, iklim değişikliğinin postnormal sonucu, dünyanın kuzey veya güney
yarımküreleri ile sınırlı değil, bütün dünyayı etkiliyor. Benzer şekilde finansal çöküş veya küresel
bir salgın dünyanın her köşesini de etkileyecektir. Kapitalist ekonomik sistem çalışmıyor; ya da
eşitsizliği artırmak pahasına servetinin büyük bir kısmını biriktiren dünya nüfusunun yalnızca
yüzde biri için çalışıyor. Postnormal zamanlar için ampirik kanıt arayanlara ise; ampirik kanıtlar
her yerde: Sadece etrafınıza bakın. (Sardar, 2013) Sardar bu tür bölünmelerin temelinde şüpheyi,
güvensizliği ve önyargıyı görür. Batı için geçerli olan sorunlar, neden Doğu için söz konusu
olamaz? Aynı soru tersten de sorulabilir. Doğu Doğudur, Batı Batıdır demek korkunç bir
önyargının eseridir. Batı emperyalizmini etkileyen bu düşünce kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır.
Küreselleşmiş ve birbirine bağımlı ortak sorunlar dünyasında Doğu ile Batı arasında düzgün bir
bölünmeden bahsetmek ve insanın ortak kaderini bölmek tehlikeli ve absürttür. Batı ve Doğu
arasına çizilen sınırlar bulanık ve ayırt edilemez hale gelmiştir. Jay Gray, Postnormal Zamanlar
teorisinin embriyo halinde olduğunu, daha sağlam bir çerçeveye ihtiyaç duyduğunu ve C. S.
Holling’in adaptif döngüsünü (Holling-Gunderson-Ludwig, 2002) içerecek şekilde genişletilmesi
gerektiğini öne sürmüştür. (Gary, 2011)
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ÖZET
Hukukî uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devlet tarafından tayin edilen görevliye kadı hâkim/yargıç
denmektedir. İslâm devletlerinde yargı sisteminin başında bulunan görevliye verilen unvan ise kadılkudattır.
Sözlükte “kadılar kadısı” anlamına gelen bir terkiptir; başkadı olarak da geçer. İlk defa Abbâsîler tarafından
Bağdat’ta kurulan kādılkudâtlık müessesesi, daha sonra birçok İslâm devletinde aynı adla ihdas edilmiştir.
Çalışmamızda Memlükler döneminde Şam’da kadılkudatlık yapan Necmeddin Tarsusi’nin hicri 644-758 yılları
arasında Şam’da kadılık yapan Hanifi kadıların biyografilerini hem manzum hem da mensur biçimde ele aldığı
Kitabü’t-Tevarih adlı eserini tetkike ve eserin içeriğini değerlendirmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Memlükler, Kadılık, Necmeddin Tarsusi, Hanefilik.
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GİRİŞ
Devletler toplumsal birer kurum olmalarından dolayı tebeaları içerisinde meydana gelecek
olan anlaşmazlık, yasaları çiğneme, hak arama gibi insani talepleri belirleyecek ve bunları
yönetecek kuramlara ihtiyaç duymaktadır. İslam coğrafyasında bu görevi üstlenen kuruma
kadılık, bu görevi icra edene de kadı denmiştir. Abbasiler devrinde kurulan kadılkudatlık
müessesesi daha sonra birçok İslam devletlerinde bazen de farklı isimlendirmelerle ihdas
edilmiştir. Bu uygulama Memlükler döneminde de devam ettirilmiştir.
Bu çalışmamızda Memlükler zamanında yaşayan ve Şam şehrinde kadılkudatlık görevini
ifa eden Necmeddin Tarsusi’nin hicri 644-758 yılları arasında Şam’da kadılık yapan Hanefi
kadıların biyografilerini manzum ve mensur biçimde ele aldığı Kitâbü’t-Tevarih adlı risalesini
tahlil edeceğiz. Eserin yazma olması nedeniyle manzum kısmının tetkikini de yapacağız.
Çalışmanın devam eden bölümleri şu şekilde organize edilmiştir: İkinci bölümde
Necmeddin Tarsusi’nin hayatı ele alınmıştır. Eserin manzum kısmının tetkikinin ele alındığı
üçüncü bölümde kadıların doğum ve vefat tarihlerinin ele alındığı beyitlere yer verilmiştir.
Dördüncü bölümde eserde temas edilen kadıların biyografilerine temas edilerek çalışma sonuç ile
tamamlanmıştır.
NECMEDDİN TARSUSİ’NİN HAYATI
Necmeddin Tarsusi’nin tam ismi Ebû İshâk Necmeddin İbrahim b. Ali b. Ahmed etTarsûsî’dir. Tarsusi hakkında erken dönem kaynaklarında yeterli bilgi mevcut olmayıp sonraki
dönemlerde yazılanlar da genellikle öncekilerin tekrarı mahiyetindedir.
Bazı kaynaklarda doğum tarihi hakkında farklı veriler olmakla beraber h. 721/m. 1321
yılında Dımaşk’a bağlı Mizze köyünde dünyaya geldiği aktarılır. Ölüm tarihi hakkında da aynı
durum söz konusudur. Bazı tabakat eserleri onun vefat tarihine temas etmezken 4 Şaban 758 (23
Temmuz 1357) yılında vefat ettiği bilgisini veren bibliyoğrafya kaynakları da vardır.
Necmeddin Tarsusî, hayatını Memlüklüler Devletinin hâkim olduğu bir zaman diliminde
geçirmiştir. O, isminden de anlaşılacağı üzere aslen Tarsus’lu olmakla birlikte hayatını Dımaşk
bölgesinde idame ettirmiştir. Bu dönem Selçukluların dağıldığı Anadolu’da beyliklerin hâkim
olduğu Adana ve Tarsus civarının Ramazanoğulları beyliği tarafından yönetilmeye başladığı
zamana tekabül eder. İlmiye sınıfına mensup bir aileden gelen Tarsusi, ilk eğitimini aileden
almakla beraber babasının kadılık ve farklı medreselerde görev yapması dolayısıyla eğitim ve
öğretim hayatına Şam’da devam etmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra kendisi de bölgedeki
çeşitli medreselerde müderrislik görevi yapmıştır. Babası gibi kendi de kadılkudat olan Tarsûsî,
hicri 746 yılında tayin edildiği Hanefî kadılkudatlığını ölümüne kadar sürdürmüş, 758 yılında
Dımaşk’ta vefat etmiş ve Mizze’ye defnedilmiştir.
Necmeddin Tarsûsî’nin kaynaklarda Siyasetname, Hanefî Tabakatı, Fıkıh, Kelam vb.
farklı konularda 13 kadar eser verdiği belirtilmektedir. Bunun yanında ilmi ve idari sahada söz
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sahibi olan Tarsusi, 37 sene gibi kısacık bir ömre müderrislik, hâkimlik, yüksek yargıçlık gibi üst
düzey görevleri sığdırmış biridir.
)KİTABÜ’T-TEVARİH (MANZUM KISIM

بالشام
 –١وقد قضا ق ُضاتنا
ِ
األعوام
فيما سأبديه من
ِ
 –٨ونَجلُه ببالده في انَخٍ
ومات في هم ٍذ فخذه يا أخي

 –٢مق ِدما في ذاك ذك َر المول ِد

 –٩وابن الحريري قضى في خكذ

وكلُه بالرمز فاحفَظ واجه ِد

جنح وخذ
ميالده في
ٍ
 –٣ا َولهم ابن عطا ٍء ولدَا
خ قد فقدا
في هص ِ
ث وفي ج َع ٍ

 –١١واألذرعي في ذمح مولده ُ
في بي ٍذ وفاته فع َّده ُ
نمج ولد الصدر علِي
 –١١في عام ٍ

 –٤وابنُ العديم بعده قد ولِدا

في زكذ مات علي ما قد ولِي

خ وكان خيرا مجت ِهدا
في ديَ ٍ
طصخ ُولِد
 –١٢وبعده والدي في
ٍ
َخ وبعدهُ
 –٥ثم قضى في زع ٍ

في هم ٍذ فارق ما قد ع ِهد

صد ُر الشام صمه وعده ُ
 –١٣وصاحب النظم ففي ك ٍذ ُولِد
 –٦أعني سليمان وقد دصت ولَ ْد

أثرهم فمجت ِهد
وفي اقتفا ِ

زعج فخذه واعت َم ْد
ومات في
ٍ

طمخ قد فقد الرازي فقُلْ
 –٧في
ٍ
خ فال تحُلْ
مولده في اَلَ ٍ
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Beyitlerde dile getirilen kadılar ve onların doğum, vefat ve kadılık sürelerine dair bilgileri
aşağıda tablo olarak serdettik. Burada temas edilecek diğer bir husus ise beyitlerde bu tarihler
rumuz olarak verilmiştir. Başka bir ifade ile Arapça harflerden meydana gelen anlamsız
kelimelerden oluşmaktadır. Fakat burada incelik bu rumuzlardan kastedilen harflerin bir araya
gelmesinden elde edilen sayısal değerlerdedir. İslâm edebiyatında tarih düşürmek de denilen
ebced harfleriyle ulaşılan sayısal değerlerdir. Bu sayısal değerler kadıların doğum, vefat ve
kadılık tarihlerini vermektedir.
Buna örnek vermek gerekir ise İbn Ata 595 tarihinde dünyaya gelmiştir. Tarsusi bunu
sayısal olarak vermek yerine ebced harflerinden oluşan rumuzu kullanmaktadır. Zira eserin nazım
kısmını yazarı kısıtlayan sayısal değerler yerine rumuzlar kullanılarak ifade etmesi nazmın
oluşması açısından da kolyalık sağlayacaktır. Ebced harflerinde he harfi ( )ه5, sad harfi ( )ص90
peltek se ( )ث500’ü ifade etmektedir. Bunların bir arada toplanmasıyla  هصثrumuzu 595 sayısal
değerini ifade etmektedir.
Hanefi Şam Kadıları Tablosu
Sıra

İsmi

1

İbn-i Ata,

هصث

جعخ

Abdullah b. Muhammed

595

673

İbnü’l-Adim,

ديخ

زعخ

Ömer b. Ahmed

416

677

673-677

Süleyman Ezraî,

دصث

زعخ

677’de az bir

Süleyman b. Ebi’l-Ferra

594

677

müddet

Hüsamettin Razi,

الخ

همذ

Hasan b. Ahmed

631

745

İbnü’l-Hariri,

جنخ

حكد

Muhammed b. Osman

652

782

Şemsüddin Ezrai,

دمخ

بيذ

Mecd b. İbrahim

644

218

Sadruddin Ali,

بمخ

زكذ

Ali b. Safiyyüddin

468

282

İmadüddin Tarsusi,

طصخ

همذ

Ali b. Ahmed

699

746

727-746

758

746-758

2

3

4

5

6

7

8

9

Necmüddin Tarsusi,
İbrahim b. Ali

Doğum tarihi

Vefat tarihi

Kadılık tarihi

664-673

677-699

699-705

705-706
204-727

كذ
720
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KADILARIN BİYOGRAFİLERİ
Kitabü’t-Tevarih’te serdedilen kadılar Sultan Baybars zamanında Şam’da kadılkudatlık
yapan Hanefi kadılardır. Müellifin kendisi de dahil 9 kadıdan bahsedilmektedir
1- İbn Ata, babası Hanbeli mezhebine mensup Yunini Balebekki’ye aşırı sevgi
besleyenlerden biridir. Oğlu Abdullah’a onda eğitim aldırmıştır. Ayrılmak üzere izin isteyip
neyle ilgilenmesi gerektiğini sorduğunda hocası Ebû Hanife’nin mezhebi üzere onu yetiştirmesini
işaret etmiştir. Abdullah da Hanefi mezhebi ile ilgilenmiş, Kuduri’yi hıfzetmiş ve bulunduğu
yerde Hanefiyye’nin önde geleni olmuştur. Bir müddet Dımaşk’ta Şafii kadılkutad Ahmed b.
Seniyyüddevle’nin yerine kadılık yapmış sonra da 664 yılında sultan tarafından oraya kadılkudat
olarak tayin olunmuştur. Ölünceye kadar kadılık görevini devam ettirmiştir.
2- İbnü’l-Adim, züht sahibi, ibadetine düşkün, methedilen, nafile ibadetlere düşkün,
insanlar arasında erken yaşlarda değer verilen biri idi. Hatta daha babası hayatta iken babasının
yüceliğine rağmen babasına tercih edilirdi. Kahiredeki Zahiriyye medresesinde ilk ders veren
kişidir. İbn Ata’dan sonra kadılığa geçmiştir.
3- Sadruddin Süleyman Ezraî, sultan Baybars zamanında Kahire’de kadılık yapmıştır.
Sultan onu sever ve ona saygı duyardı. Savaşlarda onu yanından ayırmamıştır. Sadruddin
Süleyman Kahire’deki görevinden istifa etmiş Şam’a dönmüştür. Az bir müddet kaldıktan sonra
İbnü’l-Adim’in vefatından sonra az bir müddet kadılık görevini üstlenmiştir.
4- Husemettin Razi, hicri 675 yılında Şam’a geldi. Kadı naibliği görevlerini üstlenmiştir.
699 yılı geldiğinde Moğol-Tatar hanı Gazan Han’ın Şam’a saldırmıştır. Bu savaşa katılan
Husamettin Razi yaralanmış hatta bu savaşta katl edildiği söylenmiştir. Kendisinden haber
alınamamıştır. Dolaysıyla kesin olarak o zaman diliminde öldüğü söylenemez. Tarsusi, oğlu
kadılkudat Celaleddin’i gördüğünde hala babasının gelmesini beklediğine şahit olmuştur. Bazı
Frankolar Kıbrıs’ta esir alındığını söylemişlerdir.
5- İbnü’l-Hariri, Husamettin Razi’nin Moğol istilası sırasında kaybolmasından sonra
yerine geçmiştir. Fıkıh ilmini Imadüddin ibnü’ş-Şima ve Said b. Ali’den almıştır. 699 senesinde
kadılığa başlayan İbnü’l-Hariri, 700 senesinde görevinden azledilmiştir. Fakat azil sultan değil de
vezir ve naibi tarafında yapıldığı için geçersiz olmuştur. Fakat bu sene içerisinde İbnü’lHariri’nin yargıları uygulanmamıştır. 701 senesine gelindiğinde tekrar kadılığa getirilmiştir.
Uzun bir süre müderrislik yapan İbnü’l-Hariri, 710 senesinde posta teşkilatı aracılığıyla
Kahire’ye kadılık görevi için çağrılmıştır. Kendisi posta arabasıyla değil de katırıyla yola
çıkmıştır. 728 senesinde Mısır’da kadı iken vefat etmiştir.
6- Şemsüddin Ezraî, Ezraat’a geldiğinde henüz 20 yaşına girmemişti. Emevi camiinde
şeyh Yahya’dan altı aydan az bir sürede Kur’an ilimlerini öğrendi. Sonra fıkıh ilmiyle ilgilendi.
Haleb ve Dımaşk medreselerinde dersler verdi. 705 senesinde Dımaşk’ta kadılığa tayin olundu.
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Tam bir sene kadılık yaptı. Bir senenin dolmasından birkaç gün geçmesiyle beraber azledildiği
haberi bildirildi. Azledilme gerekçesi ise manidardır. Tarsusi dedesi akzal-kutat Şemseddin’in
Nuriyye medresesinde varislerine verilmek üzere korunan kapalı bir odada eşyaları ve kumaşları
vardır. Ezrai eşya sahiplerinin izni olmaksızın kapıyı açtırmıştır. Kadı Şemseddin bunu
kadılkudat Takiyyüddin Süleyman Hanbeli’ye bildirmiş ve bunu huzurunda ispat etmiştir. Bunun
üzerine Takiyyüddin Ezrai’nin fıskına azline hükmetmiştir. Ve mektubu Kahire’ye sultana
göndermiştir. Sultan da Ezrai’yi azletmştir.
7- Sadruddin Ali, babası Safiyyüddin, kadılkudat Abullah İbn Ata’dan ders almıştır.
Birçok kimse de ona öğrencilik yapmıştır. Hanefi âlimi Necmeddin Kahfazi, Süleyman Basravi,
Şemsüddin İbn Ebi’l-Izz, Cemaleddin Bestami, Nasirüddin Attah bunlardan bazılarıdır.
Dımaşk’ın birçok medresesinde eğitim vermiştir. Sadruddin Süleyman’ın el-Camiü’l-Kebir’nin
şerh etmiştir. el-Camiü’l-Kebir ve Ez-Ziyadat’ı bilmesiyle şöhret bulmuştur.
8- İmadüddin Tarsusi, Dımaşk’ta kadılkudat Şemsüddin İbnü’l-Hariri, Ahmet Rumi,
İbnü’l-Ala Mahmut el-Buhari’den fıkıh ilmi öğrendi. Bir müddet Sadruddin Ali’nin yerine kadı
naibliği yaptı. Onun vefatından sonra da 727 yılında kadı olarak atandı. Nuriyye, mukaddemiyye,
Reyhaniyye ve Kaymeriyye medreselerinde dersler verdi. Fıkıh, feraiz ve kıraat ilmine yakınen
vakıf idi. Zamanında Kur’anı ve onu tilavetine ondan daha iyi yapan yok idi. Kur’an’ı okumada
ihlalde bulunmaksızın ondan daha seri okuyan yok idi. 732 ve 733 yıllarında teravih namazını
Hanefi usulü üzere üç buçuk saatte kıldırdı. Şair kimliğine sahip birisidir. İrticali şiirleri vardır.
Mizze şehrine duyduğu bir sevgiyi bir mecliste irticali olarak şöyle dile getirmiştir.
أهوا هواك وماء البارد الزاكي

أهواك يا مزة الفيحاء أهواك

قد طفت في البر والبحر المديد فلم أرى جماال وحسنا مثل معناكي

ولم أذق قط طعما مثل محناكي

نباتك الطيب واألزهار أجمعها

بين الرياض ونشر المسك رباكي

أنهارها كرحيق السلسبيل جرى

إذ خصنا وحبانا طيب سكناكي
خير البرية من عرب وأتراكي

فالحمد هلل موالنا وسيدنا
ثم الصالة على المختار من مضر

9- Necmüddin Tarsusi, eserde Mizze’de doğduğunu ve kendisinin de doğum tarihini
vererek eserini tamamlamaktadır.
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İslâm ebediyatında kullanılan ebced harflerinin sayısal değerlerini içerin tablo şu
şekildedir.

SONUÇ
Söz konusu eser hicri VIII. Asırda kaleme alınmış bir eserdir. Eser geniş bir hacmi ve
teferruatlı bir bilgi birikimini barındırmasa da biyografi özelliği taşıyan bir risale niteliğindedir.
İslâm siyasi tarihi verilerini karşılaştırmada ve değerlendirmede, Suriye siyasi tarihinde ve hatta
Memlükler dönemi araştırmalarında ilgililere katkı sağlayacağı muhakkaktır.
Bunun yanında söz konusu kadıların Hanefi mezhebi mensubu olmaları yönüyle o
dönemde yaşayan mezhebi kimlikleri ortaya çıkarmada ve bunların bir birleriyle münasebetlerini
tahlil etme ve değerlendirme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca söz konusu kişilerin kadı olmaları
nedeniyle ilmiye sınıfından sayılmaktadır. Bu yönüyle Hanefi tabakatına da katkı sağlayacağı
aşikârdır.
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Nasların Doğru Anlaşılması ve
Yorumlanmasında Sahabenin Etkisi
Dr. Bekir Tatlı, Çukurova Üniversitesi
tatlibekir37@gmail.com
Ömer Sadıker, Çukurova Üniversitesi
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ÖZET
Kur’ân ve Sünnet naslarının bizlere intikalinde en büyük şeref hiç şüphesiz sahabe tabakasına aittir. Onların bu
konudaki fedakârlıkları olmasaydı belki de İslâm küçücük bir coğrafyada bir avuç Müslümanın yaşadığı bir din
olmaktan öteye gidemeyecekti. Bu açıdan bakıldığında sahabe neslinin sonraki bütün Müslümanlar üzerinde büyük
hakları olduğunu kabul ve itiraf etmek gerekir. Şu da var ki “sahabe” demekle Rasûlullah’a inanan bütün
çağdaşlarını da kastediyor değiliz. Çünkü peygamberlerin birinin diğerinden üstünlüğü gibi sahâbîler de bir elin
parmakları gibi çeşitli açılardan farklılıklar arz etmekte ve aralarında İslâm’a hizmet noktasında üstünlük farkları
bulunmaktadır. Bu da son derece normal bir durumdur. Sahabe nesli aynı zamanda hem her birinin Hz. Peygamber
ile geçirdikleri süre aynı olmadığından hem de onlardaki akıl, zekâ, ilgi, merak, kabiliyet, cinsiyet, yaş farklılığı gibi
unsurların tabii bir sonucu olarak Kur’ân ve Sünnet bilgisi bakımından hiç şüphesiz eşit seviyede değillerdi. Bunun
bir sonucu olarak da bazı sahâbîlerin zaman zaman bu nasları yanlış anlayabildiklerine de şahit olmaktayız. İşte bu
çalışmamızda sahabenin gerek Kur’ân gerekse Sünnete yönelik bazı yanlış anlamalarına ve Rasûlullah’ın bunları
tashih etmesine örnekler verilmiş; sahabenin bu durumunun göz önünde bulundurulmasının nasların doğru
anlaşılmasında son derece önemli olduğu noktasına vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Sünnet, Sahabe, Nas, Anlama.
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The Impact of Prophet’s Companions on the
Understanding and Interpretation of Qur’anic
and Prophetic Texts
ABSTRACT
The greatest honor in the arrival of the Qur’an and Sunnah texts to us belongs to the Companions of Muhammad.
Without their sacrifice, perhaps Islam could not go beyond being a religion where a handful of Muslims lived in a
tiny geographical region. From this point of view, it is necessary to admit and confess that the Companions have
great rights over all the next Muslims. But when we say “Companions”, we do not mean all contemporaries who
believe in Prophet Muhammad. Because just as one of the prophets is superior to the other, the Companions also
show differences from various angles like the fingers of a hand and there are differences in the superiority of service
to Islam among them. This is extremely normal. At the same time, the Companions were not at the same level in
terms of the knowledge of the Qur’an and the Sunnah as a natural result of the elements such as intellect,
intelligence, interest, curiosity, gender, age difference. As a result, we are witnessing that some companions
sometimes misunderstand these texts. In this work, we have been given examples of some of the mistaken meanings
of companions about the Qur’an and Sunnah, and the Prophet’s (pbuh) correcting them and it is emphasized that the
consideration of this situation by the Companions is very important in the correct understanding of the Qur’anic and
Prophetic texts.
Keywords: Qur’an, Sunnah, Companions of Muhammad (pbuh), Qur’anic and Prophetic Texts, Understanding.

Page | 180

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA

GİRİŞ
İslâm’ın iki önemli kaynağı Kur’ân ve Sünnet’in günümüze sağlıklı bir şekilde
ulaştırılmasında en büyük katkı şüphesiz sahabe nesli tarafından ortaya konulmuştur. Bu nedenle
Rasûlullah (a.s.) Efendimiz ile birlikte onların gösterdikleri gayret ve fedakârlığın bir sonucu
olarak ortaya çıkan Kur’ân ve Sünnet merkezli sonraki bütün çalışmaların en önemli
dayanaklarından birini sahabe nesli oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu kutlu neslin sonradan gelen
Müslüman nesiller üzerindeki hakkını inkâr etmek mümkün değildir.
Sahabe konusunda biri; onları tamamen günahsız ve hata etmez gören, yaptıkları bazı
hatalı davranışları “içtihat hatası” olarak değerlendirip onları bütünüyle tezkiye eden; diğeri de hâşâ- onları tekfir eden, dinin dışına çıkmakla itham eden, Hz. Peygamber’den sonra taht ve
iktidar kavgasına tutuşmakla suçlayan yahut hadis uydurmakla tenkit eden iki aşırı uçtan
bahsetmek mümkündür. Kur’ân-ı Kerim ve hadislere bakıldığında ise sahabe hakkında genellikle
övgü dolu ifadelerin yoğunlukta olduğu dikkat çekmekle birlikte, onları zaman zaman eleştiren,
Hz. Peygamber’e karşı bazı tutumlarını yadırgayan/tenkit eden ayetlerle birlikte, Rasûlullah’ın da
onların bazı davranışlarını tasvip etmediğiyle alâkalı hadisleri görmekteyiz. İşte bu çalışmamızda
sahabenin naslara yönelik yanlış anlamalarına ve bunların düzeltilmesine dair örnekler üzerinde
durulacaktır.
SAHABEDE ANLAYIŞ FARKLARI
Sahabe nesli de diğer insanlar gibi etten-kemikten müteşekkil, birtakım ruhî,
biyolojik/fizyolojik ihtiyaçları olan, geçim derdi ve günlük meşgaleler ile baş etmek zorunda
kalan, zaman zaman kendi aralarında ufak tefek veya büyük sürtüşmeler yaşayan, bunun yanı sıra
ellerinden geldiğince Rasûlullah’ın ilim meclislerine devam etmeye gayret eden farklı insan
gruplarından oluşan bir topluluktur. Onların tamamını tabiri caizse fabrikadan/tornadan çıkmış
gibi tek bir kalıpta düşünebilmek doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Gerek Hz. Peygamber ile
geçirdikleri mesainin süresi gerekse onlardaki akıl, zekâ, ilgi, merak, kabiliyet, cinsiyet, yaş
farklılığı gibi unsurların tabii bir sonucu olarak sahabe arasında Kur’ân ve Sünnet bilgisi
bakımından hiç şüphesiz anlayış farkları mevcuttu.
Aralarında anlayış farkı bulunan sahabenin bu durumunu doğru kavrayıp yorumlamamız
son derece önemlidir. Çünkü bu konu bizim gibi sonra gelen nesillerin Kur’ân ve Rasûlullah
(s.a.) merkezli metinleri en doğru şekilde anlaması açısından hayatî değere sahiptir. Bu demektir
ki, sahabeyi doğru anlayan ve anlamlandıran kimseler, aynı zamanda Kur’ân’ı, Hz. Peygamber’i
ve onun Sünnetini de doğru anlamış olacaklardır. Bunun tersine, zihin dünyalarında onları yanlış
konumlandıran, nasları yorumlama tarzlarını dikkate almayan, yaşadıkları hayatı ve olayları
gerçeğin hilâfına değerlendiren bakış açıları da sadece sahabeyi yanlış yorumlamakla
kalmayacak, bu aynı zamanda başka yanlış anlamaları da peşinden getirecektir.
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Demek istediğimiz odur ki, Kur’ân ve Sünnet’ten müteşekkil nasların doğru anlaşılması
ve yorumlanmasında sahabenin rolü ve önemi büyüktür. Sahabeye bu açıdan baktığımızda, onlar
arasında gerek Kur’ân ayetlerini gerekse Rasûlullah’ın söz ve uygulamalarını anlama ve
yorumlama noktasında farklı yaklaşımlar olduğunu görüyoruz.
Anlama açısından sahabe aynı seviyede değillerdi. Bunun tabii bir sonucu olarak gerek
Kur’ân ayetleri gerekse bunların açıklamaları mesabesinde olan Rasûlullah’ın (s.a.) sahabeye
anlattığı hususların her zaman onların tamamı tarafından yüzde yüz anlaşılabildiğini, sahabe
döneminde hiçbir anlama sorununun olmadığını iddia etmek gerçekçi olmaz. Nitekim sahabenin
de zaman zaman bazı ayetleri ve Rasûlullah’ın beyanlarını yanlış anlamlandırıp, bu yönde bir
hareket tarzı geliştirdikleri ve daha sonra bir şekilde uyarılarak bu davranışlardan vazgeçtikleri
bilinmektedir.
Sözgelimi; “Beyaz iplik-siyah iplikten sizce ayrılıncaya kadar yiyip için…” (Bakara,
2/187) ayet-i kerimesini sahabeden Adiyy b. Hâtim lafzî olarak anlamış ve yastığının başucuna
koyduğu siyah ve beyaz ipliklere bakarak yeme içmeye devam etmişti. Ancak onun bu durumunu
tebessümle karşılayan Rasûlullah (s.a.) ayetten gerçekte anlaşılması gerekenin, gecenin karanlığı
ile gündüzün aydınlığı olduğunu belirtmişti (Buharî, 1419/1999: Savm 16, no: 1916). Bu olayda
Adiyy, ancak Hz. Peygamber’in müdahale etmesiyle ayeti yanlış anladığının farkına varabilmişti.
Hâlbuki kendisi de Kur’ân’ın dilini bilen ve onun tebliğcisi Rasûlullah ile aynı dili konuşan,
zaman zaman Rasûlullah ile yüz yüze görüşme ve onu vasıtasız dinleme şansına sahip bir sahâbî
idi. Bu yüzden o ve onunla birlikte olan diğer sahabe için bir anlama probleminin olmaması
beklenirdi. Ancak durum öyle gelişmemiş, ortak dil, ortak coğrafya ve ortak kültür gibi sahip
olduğu avantajlara rağmen ayetin meramını doğru olarak anlayamamıştı.
Yine sahâbî Sabit b. Kays da “Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin…”
(Hucurât, 49/2) ayetini, yapısı/yaratılışı gereği genellikle yüksek bir ses tonuyla konuştuğu için
yanlış anlamış, kendini “Ben cehennemlik oldum!” diyerek evine kapatmıştı. Komşusu ve Evs
kabilesinin büyüğü Sa‘d b. Muaz’ın Hz. Peygamber’i durumdan haberdar etmesi üzerine ise
Rasûlullah, onun ayeti yanlış anladığını ve tam tersine Sabit’in cennetlik olduğunu söylemiş,
böylece onu hem düzeltmiş hem de rahatlatmıştı (Müslim, 1991: İman 52, no: 187/119).
Görüldüğü üzere Sabit b. Kays da Kur’ân ayetini kendince belki iyi niyetlerle ve samimi olarak
yorumlamıştır; ancak gerçekte burada da bir sahâbînin maruz kaldığı bir “yanlış anlama” olayı
vaki olmuştur.
Aynı şekilde Rasûlullah (s.a.), “İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var
ya, işte güven onlar içindir…” (En‘âm, 6/82) ayetindeki “zulüm” kelimesini “günah işlemek”
şeklinde yanlış yorumlayarak, “Hangimiz günah işlemiyor ki!” diye ümitsizliğe kapılan sahabeyi
de uyarmış ve onlara “Yavrucuğum, sakın Allah’a şirk koşma; çünkü şirk büyük bir zulümdür.”
(Lokman, 31/13) ayetindeki “zulüm” kelimesini hatırlatarak söz konusu ayetteki zulüm ile şirkin
kastedildiğini belirtmiş ve onları yine tashih etmiştir (Buhari, 1999: İman 23, no: 32).
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Sahabenin bu türden yanlış anlamalarına ve Rasûlullah’ın onları düzeltmesine dair
örnekleri çoğaltma imkânımız vardır. Birtakım sahabenin sadece ayetleri değil Rasûlullah’ın bazı
söz ve uygulamalarını da yanlış anladığına dair örneklere de sahibiz. Mesela Abdullah b. Ömer’in
naklettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) ömrünün sonlarında (az sonraki Câbir hadisinde bunun
vefatından bir ay önce olduğu belirtilir) bir gün onlara yatsı namazını kıldırdıktan sonra şöyle
söylemiştir:
ْ
ض أَ َحد
ِ أَ َرأَ ْيتَ ُك ْم لَ ْيلَتَ ُك ْم هَ ِذ ِه؟ فَإ ِ َّن َعلَى َرأ
ِ ْس ِمائَ ِة َسنَ ٍة ِم ْنهَا َال يَ ْبقَى ِم َّم ْن هُ َو َعلَى ظَه ِْر ْاألَر
“Şu gecenizi görüyor musunuz/düşünsenize! Bundan yüz sene sonra bugün yeryüzünde
bulunan hiç kimse kalmayacak.” (Ahmed, 2009: II, 795-796, no: 5621; Buhârî, 1999:
Mevâkîtu’s-salât 40, no: 601; Müslim, 1991: Fezâilu’s-Sahâbe 53, no: 217/2537; Ebû Dâvud,
1988: Melâhim 18, no: 4348; Tirmizî, 2011: Fiten 57, no: 2251).
İbn Ömer’in hadisin devamında anlattığına göre Rasûlullah’ın bu sözünden dolayı bazı
sahâbîler korkuya kapılmışlardı. Çünkü onun sözünden, “yüz sene sonra kıyamet kopacak”
şeklinde bir anlam çıkarmışlardı. Bu durumda bazı sahabenin zihinlerindeki kafa karışıklığının
sebebi Hz. Peygamber’in ne demek istediğini doğru olarak anlayamamalarıydı.
Esasında onların bu şekilde yanlış anlamalarına sebebiyet verebilecek yahut bu tür
anlayışlara zemin teşkil edecek bazı rivayetler de yok değildir. Nitekim aynı hadisten bahseden
sahabî Câbir b. Abdillah, Rasûlullah’ın vefatından bir ay önce kıyametle ilgili sorulara muhatap
olması üzerine bu hadisi söylediğini belirtmiştir (Müslim, 1991: Fezâilu’s-Sahâbe 53, no:
218/2538). Ebû Sa‘îd el-Hudrî de sahabenin Tebük seferi dönüşünde kıyametin ne zaman
olduğunu sormaları üzerine Rasûlullah’ın bu sözü söylediğini ifade etmiştir (Müslim, 1991:
Fezâilu’s-Sahâbe 53, no: 219/2539). Buna göre kıyametin konuşulduğu bir ortamda bazı
sahâbîlerin olayın kurgusunu zihinlerinde tamamlayarak ve biraz da dikkat eksikliği sebebiyle
“Bundan yüz sene sonra bugün yeryüzünde bulunan hiç kimse kalmayacak.” sözünü kıyametle
ilişkilendirmesi anlayışla karşılanabilecek bir hata gibi görünmektedir.
Şu da düşünülebilir ki, sahabe ile son günlerini yaşadığını ve görevinin artık sonlanmak
üzere olduğunu hisseden Hz. Peygamber’in, kadim dostlarıyla sohbet ederken ve tamamen
duygusal bir zeminde, “Düşünsenize… Bundan yüz sene sonra hiçbirimiz hayatta olmayacağız!”
kabilinden bir söz sarf etmiş olması, duygulanması ve onun bu sözünü tam anlayamayan bir
kısım insanların yanlış yorumlara ulaşmaları da muhtemeldir. Gerçekte durum ne merkezde
olursa olsun bu olay, Rasûlullah’ın kimi beyanlarının sahabe tarafından yanlış anlaşılabileceğiyle
ilgili güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Sahabe arasındaki yanlış anlamalara diğer bir örnek de Ebû Hüreyre ile ilgilidir. Şöyle
ki; onun naklettiği: “Uğursuzluk üç şeydedir: Kadında, evde ve atta.” merfû rivayetini (Mâlik,
2011: İsti’zân 8, no: 22/1878; Buhârî, 1999: Cihad 47, no: 2858, Nikâh 18, no: 5093; Müslim,
1991: Selâm 34, no: 115/2225) yine sahabeden Hz. Âişe doğru bulmamış ve Ebû Hüreyre’nin
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sözü eksik veya yanlış işittiğini söyleyerek onu tenkit etmiştir. Hz. Âişe’ye göre burada sözü
noksan işitmekten kaynaklanan bir yanlış anlama vardır ve Ebû Hüreyre bu yüzden Hz.
Peygamberin bu hadisini doğru anlayamamıştır.
Konuyla ilgili başka bir örnek yine aynı sahâbî ile ilgilidir. Ebu Hüreyre cünüp olarak
sabahlayan kimsenin orucunun bozulacağına dair görüş beyan ettiği zaman Hz. Âişe ve Ümmü
Seleme bunun doğru olmadığını ve Rasûlullah’ın uygulamasının bunun tersi istikamette
olduğunu söyleyerek Ebû Hüreyre’yi tenkit etmişlerdir (Bkz. Mâlik, 2011: Sıyam 4, no: 10/656);
Ahmed, 2009: VI, 3408, no: 24117). Onların bu uyarısının ardından da Ebû Hüreyre bu
görüşünden vaz geçmek zorunda kalmıştır.
Hendek savaşından hemen sonra Rasûlullah’ın (s.a.): َصلِّيَ َّن أَ َحد ْال َعصْ َر إِ َّال فِي بَنِي قُ َر ْيظَة
َ ُ“ َال يHiç
kimse Benî Kurayza yurduna varmadan ikindi namazını asla kılmasın!” şeklindeki talimatı da
sahabe arasında yanlış anlamalara sebebiyet vermiş; onun bu sözü üzerinde ashabdan bazıları
yolda ikindi namazı vakti çıktığı halde namazını kılmazken, diğer bir kısmı namazlarını
zamanında eda etmişlerdi. Bu ikinciler Rasûlullah’ın asla ve her ne olursa olsun gidilecek yere
varmadıkça ikindinin kılınmaması gerektiğini kastetmediğini, zaman kaybetmeden bir an önce
yola çıkılması gereğini vurgulamak maksadıyla onun böyle söylediğini düşünmüşler ve
namazlarını kılmışlardı. “Âlemlere rahmet” olarak gönderilen Rasûlullah ise talimatını farklı
anlayan ve uygulayan her iki grubu da anlayışla karşılamış ve hiçbirini yaptıklarından dolayı
kınamamıştır (Buhârî, 1999: Salâtü’l-havf 5, no: 946).
Kendisine kıyametin ne zaman kopacağını soran bir bedevinin sorusuna karşılık vermeyen
Hz. Peygamber’in bu durumu da sahabe arasında farklı yorumlara sebebiyet vermiştir. Nitekim
aynı mecliste bulunan sahâbîlerden kimisi Rasûlullah’ın sorulan soruyu duymadığını, şayet
duysaydı mutlaka cevap vereceğini düşünürken, bizce daha dikkatli olan diğer bir sahâbî grubu
ise, onun sorulan soruyu duyduğu fakat hoşlanmadığı veya gereksiz bir soru olarak algıladığı için
onu yanıtlamadığı kanaatine ulaşmıştır. Gerçekten de durum ikincilerin yorumladığı tarzda
gelişmiş, bir müddet sonra Rasûlullah (s.a.) soru soran kimseyi yanına çağırarak ona, “Emanet
zayi edildiği zaman yani iş ehil olmayana emanet edildiğinde kıyameti bekle!” demiş ve az önce
sorulan soruyu duyduğunu göstermiştir (Buhârî, 1999: İlim 2, no: 59). Bu örnekler de naslar
karşısında sahabenin farklı yaklaşımlarını göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir.
SONUÇ
Açıkça görüldüğü üzere “naslar” diye tabir ettiğimiz Kur’ân ve Sünnet’e dair metinlerin
doğru anlaşılmasında sahabenin çok önemli bir rolü vardır. Çünkü onlar vahyin ilk muhatapları
ve Rasûlullah’ın üzerlerine titrediği ve tabiri caizse gözünden bile sakındığı “en hayırlı ümmet”
idi. Yine onlar bütün ömrü boyunca düşmanlarına karşı Hz. Peygamber’in yanında yer alan, onun
davasına omuz veren, onunla birlikte mücadele ve mücahede eden, Kur’ân’ın övgüsüne mazhar
olan ve faziletleri saymakla bitmeyecek bir nesildir. Bununla birlikte hem her birinin Hz.
Peygamber ile birliktelikleri aynı olmadığından hem de onlardaki akıl, zekâ, ilgi, merak,
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kabiliyet, cinsiyet, yaş farklılığı gibi unsurların tabii bir sonucu olarak Kur’ân ve Sünnet bilgisi
bakımından sahabe arasında anlama ve kavrama noktasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Üstelik
bu neslin Kur’ân ve Peygamber anlayışları sonraki asırların mensupları olarak bizdeki itikâdî ve
fıkhî bütün anlayışları da etkilemiştir. İşte bizim bu çalışmamız, naslara yönelik sahabe
arasındaki anlayış farklarına dikkat çeken örnekleri dikkatlere sunmak suretiyle bu neslin doğru
bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunması ümit edilen verileri objektif bir şekilde sunma
çabasının bir ürünüdür.
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Din Anlayışındaki Bilgi Eksikliğinin Pratik
Hayattaki Tezahürleri
Dr. Bekir Tatlı, Çukurova Üniversitesi*
tatlibekir37@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmada Türk insanının din anlayışındaki birtakım eksikliklerden kaynaklanan çarpık bakış açısının pratik
hayattaki örnekleri üzerinde durulmuştur. Bireysel ve toplumsal dinî pek çok meselede Türk insanının bilgi edindiği
kaynaklar kurumsal/resmî ve gayrı resmî olarak iki grupta incelenmiştir. Bunlardan resmî kaynaklar dediğimiz
kurumlar, daha çok ilköğretim, lise ve lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar olup bunlardan ilköğretimde haftada 2
ve liselerde 1 saat olmak üzere Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi adı altında öğretim yapılmaktadır. Bunun yanı sıra
İmam Hatip Ortaokulları ve Liselerinde daha yoğun bir program uygulanarak Kur’ân-ı Kerim, Arapça, Siyer, Hadis,
Tefsir gibi mesleğe yönelik dersler de okutulmaktadır. Ayrıca İlâhiyat/İslâmî İlimler/Dinî İlimler Fakültelerinde ve
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatlarında da yoğun bir şekilde İslâm dini ve kaynaklarının okutulduğu söylenebilir.
Ancak Türk insanının büyük bir kesimi ilköğretim/lise seviyesinde dinî eğitim veren okulları değil normal ilköğretim
ve liseleri tercih ettiğinden, onların kahir ekseriyetinin İslâm dini hakkında yeterince bilgilendirildiğini
söyleyebilmek imkânsızdır. Bunun yerine ya aile çevresinde ya da birtakım cemaat ve tarikatlarda bu açığı
kapatmaya çalıştığı görülmektedir. Elbette ki bu durum devlet denetiminden uzak ve tabiri caizse yeraltına inmiş bir
din eğitimini netice verdiğinden dolayı oldukça sakıncalı bir duruma da sebep olmaktadır. Bu şekilde gayrı resmî
eğitim alan insanların çeşitli radikal örgütlenmelere gitmesi ve şiddet üreten bir yapılanmaya alet olması kaçınılmaz
olmaktadır. Bu yüzden din eğitiminin mutlak surette devlet kontrolündeki resmî kurumlarca yapılması ve radikal
örgütlenmelere müsaade edilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan sıradan insanlarımız da dinî konularda ehil
olmayan mercilerden beslenmekten vaz geçmeli ve bu işin ehil ellerce yerine getirilmesine gayret etmelidir.
Anahtar Kelimeler: İslâmiyet, Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammet, Din, Sünnet.

* Bu çalışma Ç.Ü. BAP Koordinasyon Birimi tarafından SED-2017-9336 kodlu proje kapsamında
desteklenmiştir. Destekleri için ilgili birime teşekkür ediyoruz.
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Practical Reflections of the Lack of Information
on Religious Understanding
ABSTRACT
In this study, practical examples of the distorted viewpoint of the Turkish people stemming from some
deficiencies in the understanding of religion are emphasized. In many individual and social religious affairs, the
sources that the Turkish people have learned are examined in two groups: Institutional/ official and non-official.
These are the institutions that we call official sources, mainly institutions that provide primary education, high
school and undergraduate education; from these are taught under the name of Religion Culture and Moral
Knowledge, 2 times a week in primary education and 1 hour in high school. In addition to this, a more intensive
program is being taught at the Imam Hatip Secondary Schools and High Schools, and courses related to the
profession such as Quran, Arabic, Siyer, Hadith and Tafsir are also taught. Moreover, it can be said that Islamic
religion and its sources were also studied intensively in the Faculty of Divinity / Islamic Sciences / Religious
Sciences and in the Presidency of Religious Affairs organizations. However, it is impossible to say that the vast
majority of Turkish people are sufficiently informed about the religion of Islam, since they prefer normal primary
schools and high schools, not schools that provide religious education at primary / high school level. Instead, it
seems that most people try to close this gap either in the family circle or in some communities and sects. This, of
course, leads to a religious education that is far from state control and descent into the underground and this is
also why it is quite unfavorable. In this way it is inevitable that people who receive informal education go to
various radical organizations and become instruments for constructing violence. Because of this, religious
education must be done absolutely in official institutions under state control and radical organizations should not
be allowed. On the other hand, our ordinary people should give up trying to feed on organizations that are not
competent in religious matters and should try to fulfill this task with competent people.
Keywords: Islam, Quran, Prophet Mohammad, Religion, Sunnah.
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GİRİŞ
Dinin, insanların dünya ve âhiret hayatındaki saadetlerini temin eden, bunun yollarını
gösteren bir inanç sistemi olduğunu biliyoruz. İlâhî menşeli her din, kendi mensuplarını dünya
hayatında huzur ve saadete, öldükten sonra ise ebedî kurtuluşa ulaştırma gayesini taşır. Ne var ki,
günümüz insanlarının bir bölümü, muhtemelen içinde bulundukları hayat kargaşasının da
beraberinde getirdiği zihinsel karışıklığın bir sonucu olarak sıkıntılar, huzursuzluklar ve hatta
bunalımlar yaşamaya devam etmekte, dinin öngördüğü hedeflerin pek çok insanın ilgisini
yeterince çekmediği görülmektedir. Bu tespitimiz bildiğimiz kadarıyla özellikle batı dünyası için
çok daha geçerlidir. Türkiye de dâhil İslâm’ın benimsendiği pek çok coğrafyada da durum
batıdakinden farklı sayılmaz.
Bu tebliğimizde, Türk insanının dine bakışı, din anlayışı ve yanlış din telakkilerinden
hareketle, pratik hayattaki bazı sağlıksız davranışlara dikkat çekilecek ve bunlar üzerinde bir
incelemede bulunulacaktır. Tebliğimizi şu başlıklar altında ele almayı düşünüyoruz:


Türk insanı din denilince ne anlamaktadır?



Dinin öğrenilmesi gereken kaynaklar nelerdir? Türk insanı dinini nereden ve ne
derece sağlıklı öğrenebilmektedir?



Türk aydını, içinde yaşadığı toplumun dininden ne derece haberdar olup ondan
beslenebilmektedir?



İnsanlara dini öğreten kurumların yeterlik derecesi ne ölçüdedir?



Sağlıksız din anlayışının ortaya çıkardığı çarpık düşünceler ve davranışlar nelerdir?



Günümüz insanını sağlıklı bir din anlayışına kavuşturmak için neler yapılmalıdır?

Şimdi bu başlıkları tebliğ süresinin elverdiği ölçüde kısaca ele almakta fayda mülâhaza ediyoruz:
Türk İnsanı Din Denilince Ne Anlamaktadır?
Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan asli unsur olan Türk milletinin büyük bir çoğunluğu
İslâm dinine mensuptur. Her ne kadar Türkiye’de Yahudilik, Hristiyanlık vb. dinlerin mensupları
da bulunsa, Türk insanı nezdinde bunlar tarihin hiçbir döneminde Müslümanlık kadar ilgi görmüş
ve ön plâna geçmiş değildir (Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Günay, Ü.- Güngör, H.: 2007).
Türkiye içinde veya dışında Türk milleti denildiği zaman akla gelen tek din hep İslâmiyet
olmuştur. Hatta Balkanlar’da yakın zamana kadar Müslüman olan bir fert için “Türk oldu”
denildiği de bilinmektedir. Son zamanlara gelindiğinde, Müslümanlık lehine olan bu dengenin,
özellikle misyonerlik faaliyetleri sonucu Hristiyanlık lehine çevrilme gayretlerinin hızlandığı
dikkat çekmektedir.
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Dinin Öğrenilmesi Gereken Kaynaklar Nelerdir? Türk İnsanı Dinini Nereden ve Ne Derece
Sağlıklı Öğrenebilmektedir?
İslâmiyet’in ana kaynağı Kur’ân-ı Kerim’dir. Yaklaşık 23 yıllık bir zaman diliminde
Kur’ân’ın Hz. Muhammed’e vahyi tamamlanmıştır. Hz. Peygamber hayattayken bizzat kendi
huzurunda çeşitli yazı malzemelerine dağınık halde yazılmış olan vahiy manzumesi, onun bu
dünyadan ayrılmasından kısa bir süre sonra toplanarak bir kitap (Mushaf) haline getirilmiştir.
Bundan sonra artık kıyamete kadar Müslümanların karşılaştıkları problemlere hemen vahiy
gönderilmek suretiyle çözüm getirilmesi mümkün olmayacak, müçtehitler bu problemlere vahyi
tamamlanan Kur’ân âyetlerini ve onları tebliğ eden Peygamber’in bu âyetleri nasıl anladığını göz
önünde bulundurarak kendileri çözüm üreteceklerdir. Bu şekilde yüzyıllar boyunca Kur’ân
müçtehit âlimlerin en önemli dayanağı olmuştur.
İslâm’ın ikinci ana kaynağı ise, Kur’ân kendisine nâzil olan/indirilen ve onu en iyi bilen
kişi konumunda bulunan Hz. Peygamber’in hayatını ve yorumlarını içeren hadisler, daha genel
ifadeyle Sünnet’tir. Rasûlullah hayattayken, Müslümanların karşılaşılan problemlere bizzat
doğrudan çözüm üretme gibi bir sorumlulukları yoktu. Çünkü henüz Peygamber aralarında idi ve
o bir şekilde bu problemlerle ilgilenmek ve çözüm yolları bulmak durumundaydı. Müslümanlar
her türlü müşkillerini Peygamber’e arz ediyorlar, ondan çözüm yolları göstermesini bekliyorlardı.
Hz. Peygamber sorulan soruların cevabını biliyorsa cevaplıyordu; kendisi bir çözüm yolu
bulamadığında ise er veya geç vahiy onun imdadına yetişiyor ve sorunlara bu yolla bir
çıkış/çözüm bulunuyordu. Bu dönem zarfında Kur’ân’ın yanında hadislerin veya müçtehit
sahâbîlerin çözümüne ihtiyaç bulunmamaktaydı. Aslında bu tabir biraz açılmaya muhtaçtır;
çünkü Kur’ân’ın yanında, hadislerin asıl kaynağı (Hz. Peygamber) henüz hayattaydı; diğer bir
tabirle hadisler canlı bir şekilde zaten aralarındaydı. Hz. Âişe’nin tabiriyle “yaşayan Kur’ân”
vardı. Bu sözden ilham alarak biz ona çok rahatlıkla “yaşayan Sünnet” de diyebiliriz. Çünkü
Kur’ân Hz. Peygamber ile yani onun uygulamalarıyla hayat bulmuştu. O olmasaydı insanlar ne
Kur’ân’ı ne de Sünnet’i tam olarak uygulayabilirlerdi. Rasûlullah’ın herhangi bir âyeti nasıl
anladığını öğrenmeden genellikle hiçbir sahâbî, o âyeti uygulamaya ve yaşamaya kalkmazdı,
kalkamazdı. Yaşamaya kalkışanlar olduysa da bunlar tebessümle karşılanacak bir duruma
düşmekten kendilerini kurtaramıyorlardı.
Bu durumda Rasûlullah hayattayken Kur’ân’ın yanında başka bir şey var mıydı yok
muydu tartışmalarına girmek sanki biraz anlamsızlaşıyordu. O dönemde mesela, “sadece Kur’ân
vardı, hadislerin bir ağırlığı yoktu” demek eksik yahut yanıltıcı bir anlatımdır. Şunu çok iyi
bilmeliyiz ki Hz. Peygamber’in hayatta kaldığı zaman diliminde, sorunların çözümünde sadece
Kur’ân yoktu; onun yanı sıra düşünen ve yorumlayan bir insan olarak bizzat Peygamber de vardı,
onun içtihatları da vardı, sahâbenin bu çözümlere katkıları (istişâre) de vardı… Peygamber,
âyetleri kelimesi kelimesine tebliğ eden ama insanları bunları anlama konusunda tamamen
serbest bırakan, onlara asla karışmayan bir konumda değildi. Tam tersine onları belli hedefler
doğrultusunda yönlendiren ve uygulama olarak da bunun usullerini gösteren, hatta insanların
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uygulama şekillerinin doğru olup olmadığını murakabe eden ve denetleyen/kontrol eden bir
Peygamber söz konusuydu.
Mesela dinî yaşantılarını kendi düşünce sistemlerinde Hz. Peygamber ile kıyaslayan ve
ona göre ne kadar çok gerilerde olduklarını düşünen üç kişinin durumu çok çarpıcı bir örnektir.
Kafalarında tasavvur ettikleri Peygamber’in seviyesine ulaşabilmek için bu üç kişiden biri,
bundan sonra geceler boyu namaz kılacağı ve hiç uyumayacağı konusunda yemin eder ve kesin
karar verir. İkincisi her gün oruç tutacağı ve hiçbir şey yemeyeceği hususunda kendisine söz
verir. Diğeri ise kadınlardan cinsel anlamda daima uzak duracağını ve asla evlenmeyeceğini,
onlarla birlikte olmayacağını kesin bir dille söyler. Lideri olduğu toplumun gidişatını her an takip
eden Rasûlullah onların bu kararlarından haberdar olduğu zaman, her zamanki hoşgörülü tavrının
aksine çok sinirlenir ve onları huzuruna çağırır. Aralarında geçen soru-cevap faslında durumun
gerçekten de haber aldığı gibi olduğunu teyit eden Peygamber, onları şu sözleriyle itidal
noktasına çağırır:
“Allah’a yemin ederim ki, sizin aranızda Allah’tan en fazla korkanınız benim. Bununla
birlikte ben (gündüzleri bazen) oruç tutar, (bazen de tutmam ve) yer içerim; geceleri hem namaz
kılarım hem uyurum; ayrıca evlenir ve kadınlarla da birlikte olurum. (Benim Sünnetim/yolum
budur;) kim benim Sünnetimden yüz çevirirse benden değildir!” (Buhârî, “Nikâh” 1, no: 4776)
Onun bu sözleri, bir Peygamber olarak insanları kendi fiilleriyle yalnız bırakmadığını,
onları daima görüp gözettiğini, denetlediğini, doğru istikametten saptıklarında doğruya irşat
ettiğini ve kendi uygulamalarıyla da bunun yollarını onlara gösterdiğini açıkça ortaya koyar. Her
insanın bir tahammül sınırı vardır. Dolayısıyla insanların kendilerini değersiz görerek
Peygamber’le kıyaslama yoluna gitmeleri, onun yaptığı her şeyin Sünnet olduğunu ve mutlaka
aynen yerine getirilmesi gerektiğini düşünmeleri gerçekte Peygamber’in Sünnetine muhalif bir
anlayıştır. Esasen Hz. Peygamber’in her yaptığını yapmak Sünnet sayılmaz; bazen onun
yaptığını yapmamak, yapmadığını yapmak da Sünnet olabilir. İlk bakışta aşırı bir yorum gibi
gözüken bu ifadelerimizi örneklerle süsleyerek daha anlaşılır bir hale sokabiliriz. Sünnet
kelimesinin içerdiği derin felsefeyi bir kenara bırakıp, onu sadece mesela Peygamber gibi beyaz
giyinmek, onun yediklerini yemek yahut onun gibi sakal bırakıp sarık sarmak, onun yürüdüğü
yerlerde yürümek vb. basit bir dereceye ve tamamen şeklî bir biçime indirgemek, Sünnet’in
değerini azaltmak anlamına gelecektir. Bazen Peygamber’in yapmadığı bir şey Sünnet’in bir
gereği/ta kendisi olabilir. Mesela ) (و من الليل فتهجد به نافلة لكâyetiyle (İsrâ, 17/79) gece namazları
sadece Hz. Peygamber’e farz kılınmıştı. Diğer Müslümanların da farz olarak algılayarak bu
namazı uygulamaya kalkmaları Sünnet değil, Peygamber’in Sünnetine muhalefettir. Bunun gibi
savm-ı visal (kesintisiz yani iftar etmeden ertesi günün orucuna devam etmek) de Peygamber’e
helâl bir şey yani onun bir uygulaması/Sünneti olduğu halde diğer Müslümanlara yasaklanmıştır
(Buhârî, “Savm” 48, no: 1864, 1865). Bu durumda onların kesintisiz oruç tutarak
Peygamberimize uymaları değil, onun bu yaptığını yapmamaları yani bu oruç türünden uzak
durmaları Sünnet olmaktadır. Çünkü Hz. Peygamber’in yönlendirmesi o tarafadır.
Page | 191

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Hz. Peygamber’in insanları başıboş bırakmama ve onları daima denetim altında tutma
prensibi günümüz insanını da ilgilendiren bir konuyu gündeme getirmektedir ki bu da
özgürlüklerin sınırlandırılması meselesidir. “Modern insan özgür insan” sloganik anlayışı pek
çok insanın zihnini kuşatmış durumdadır. Bu anlayışın getirdiği sınırsız özgürlük ve her
dilediğini yapabilme isteği, insanlarda:
― “Bana kimse karışamaz, benim özel hayatım hiç kimseyi ilgilendirmez!”
gibi bir takım düşüncelerin ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Ancak bilinmesi gerekir ki, her
özgürlük diğerinin özgürlüğünün başladığı sınırda sona ermek durumundadır ve sınırsız özgürlük
anlayışı -kulağa hoş gelse de- bazı sınırlamalar olmadan uygulanamaz bir hal arz eder. Bu açıdan
bakıldığında Hz. Peygamber’in getirdiği sistemde sınırsız özgürlük anlamında bir düşüncenin
olmadığı görülecektir. Sözgelimi okul önlerinde pusu kurarak öğrencilerimizi, yavrularımızı
uyuşturucu, içki, sigara vb. zararlı alışkanlıkların pençesine almak isteyen yahut terörist
faaliyetlerde bulunan insanlık düşmanlarının bu tür sloganları kullanmasına, onların bu
davranışlarının sadece kendilerini ilgilendiren özel hayatları kapsamında olduğu inancına
müsaade edilmesi ve göz yumulması söz konusu bile edilemez. Devleti yönetenler masum
insanların haklarını korumak adına bunların yanlış özgürlük anlayışlarına müdahale etmek ve
onlara engel olmak durumundadır. Peygamberimiz de insanların gidişatını daima denetim altında
tutar ve gerektiğinde onlara müdahale ederdi. Sokak ortasında genel ahlâka mugayir davranışlar
sergileyen insanlara da aynı şekilde büyüklerin/yetkililerin müdahale etmesi ve bu tür
davranışlara asla müsamaha gösterilmemesi, toplumun sağlıklı bir şekilde ayakta durması için
şarttır. Gençlerin bu bizim özel hayatımız, hiç kimseyi ilgilendirmez gibi yakınmaları toplumun
genel menfaatleri çerçevesinde değerlendirilmeli ve bunlara göz yumulmamalıdır. Elbette
bunlarla şiddet kullanarak değil her şeyden önce eğitim ile mücadele edilmesi gerektiği hususu
izahtan varestedir.
Peygamber (a.s.) her şeyden önce ahlâkî kişiliği, Allah’a kulluğu, adaleti hâkim kılması,
haksızlıklar karşısında dik duruşu, kötülükleri ortadan kaldırma konusundaki kararlılığı gibi
konularda bir örnek vazifesini görmektedir. Bunlar söz konusu olduğunda tembellik gösteren;
ama sözgelimi bir takvim yaprağından Hz. Peygamber’in bir konudaki eylemini haber alıp
öğrendiği zaman ise onun gerçek olup olmadığını tahkik etmeden, şayet gerçek ise niçin, nerede,
hangi şartlarda, ne zaman, hangi gerekçelerle, kimlere karşı vs. yaptığını merak etmeden, buna
kafa yormadan hemen onu yapmaya çalışan kişilerin Sünnet’ten anladıkları, içi boşaltılmış, son
derece yüzeysel fiillerden ibaret kalacaktır.
Vahyin kesilmiş ve son Peygamber’in vefat etmiş olması, Kur’ân âyetlerinin işlerine çok
fazla yaramadığını fark eden yeni fırkaları, bu defa Peygamber’i yani onun sözlerini (hadisleri),
savundukları görüşlerin kaynağı olarak göstermeye yöneltti. Öyle ki, sanki Peygamber onların
geleceğini haber vermiş ve onları müjdelemiş gibi bir takım hadisler uydurmaya başladılar. Bu
kendileri açısından çok verimli bir saha idi. Çünkü meşruiyet çabası içerisinde olan fırkalar,
Peygamber’i istedikleri gibi konuşturma imkânına kavuşmuşlardı. Artık kendilerine lâzım olan
Page | 192

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA

her sözü Peygamber’e söyletebilirlerdi. Nasıl olsa onların iç yüzlerini ortaya koyacak yeni
vahiylerin gelmesi bundan böyle mümkün değildi.
Münakaşalar daha ilk dönemlerden itibaren günümüze kadar devam etmiş olsa da,
kanaatimizce Kur’ân’ı anlamada ve yorumlamada Sünnet’i devre dışı bırakanlar, kendi
akıllarını bir nevi sünnet haline getirmektedirler. Yani Peygamber’in Sünneti/hadisler
şüphelidir, zan ifade eder, dolayısıyla ilim ifade etmez, hadis kitapları bu tür haberlerle doludur…
vs. diyenler, farkında olarak veya olmayarak kendilerini Peygamber konumuna yerleştirmiş
olmaktadırlar. Bu da elbette içinden çıkılmaz sorunlar yumağı oluşturur.
Burada, insanımızın dini öğreneceği iki ana kaynak Kur’ân ve Sünnet’tir, dolayısıyla
bütün yorumlar bu iki esasa uygun olmalı ve onların sınırlarını tecavüz etmemelidir, derken aynı
zamanda demek istiyoruz ki; insan kesinlikle aklını kullanacak, onu Kur’ân’a ve Sünnet’e
dayandırarak daima aktif kılacak, yani aklını nakil ile birlikte faaliyete geçirecektir. Ancak aklı
kullanmak adına hiç kimse, din namına dinin esaslarına aykırı bir görüşün savunucusu
olamaz. Bu hususta asıl önemli olan, Kur’ân’ın kendisi ve Peygamber’in onu nasıl anladığıdır.
Bunun dışında herkesin görüşü tenkit süzgecinden geçirilebilir. Bu nedenle, Kur’ân’dan
kaynaklanmayan ancak, bir müfessirin, yorumcunun, müçtehidin bakışını yansıtan her görüş,
aklın ve bilimin ışığı altında daima eleştiriye açıktır. Bu noktada, Kur’ân âyeti ile başkalarının
yorumunu mutlaka birbirinden ayrı düşünmek gerekir. Her ne kadar İslâm hakkında söz söyleyen
herkes Kur’ân’dan hareket ettiğini, onun görüşünü yansıttığını iddia etse de, neticede bunlar birer
yorumdan ibarettir ve yorumların aksinin ortaya çıkması her zaman mümkündür. Bu durumda
yanılan Allah veya Kur’ân âyeti değil, yorumcunun kendisi olmaktadır.
Hz. Peygamber’e dayandırılan hususlarda da durum aynıdır. 21. yüzyılda yaşayan bizler,
sadece bir konuda rivâyet edilen hadislere dayanarak Hz. Peygamber’in görüşünü hiçbir zaman
tam olarak yani % 100 derecede bilemeyiz. O hayattayken sahâbe nesli için böyle bir problem
söz konusu değildi; çünkü onlar Hz. Peygamber’in herhangi bir konudaki görüşünü % 100
öğrenebiliyorlardı. Ancak onun vefatıyla birlikte asırlar geçtikçe Peygamber ile insanlar arasında
engeller çoğalmaya ve perdeler artmaya başladı. Bugün için Rasûlullah hakkında bildiklerimiz,
Kur’ân’ın haber verdikleri ve mütevâtir (şek şüphe karışmamış) olan pek az haber hariç, zan ifade
eder ve bunlara dayanarak ancak zann-ı galip (kuvvetli ihtimal) ile hüküm verebiliriz. Ancak
onların zan ifade etmesi yalan/yanlış/uydurma olduklarını göstermez. Elbette zann-ı galip de
önemlidir ve zann-ı galip, dinde geçerli bir husustur. Hatta mütevâtir olanlar dışında dinin önemli
bir kısmı zann-ı galibe dayanır. İslâm hukuku (Fıkıh), tefsirler, hadis şerhleri, tasavvuf vs.
genelde zann-ı galibin yoğun olarak kullanıldığı alanlardır.

***
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Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğunda tevhid-i tedrisat kanunuyla tekkeler, zâviyeler,
medreseler vs. belli nedenlerle kaldırılarak din eğitiminin tek bir elde toplanması lüzumu
hissedilmiştir. Bunun bir sonucu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulmasına karar verilmiş
ve dinle ilgili bütün işlerin devletin bu organı vasıtasıyla yerine getirilmesi uygun görülmüş;
Diyanet İşleri Başkanlığı da zamanımıza kadar bu görevine devam etmiştir.
Ancak Cumhuriyet döneminde zaman zaman din hizmetlerinin yerine getirilmesi
kesintiye uğramış, üniversite düzeyinde din öğretimi hizmeti biraz geç de olsa, ancak 1949
yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin kurulmasıyla verilmeye başlanmıştır. Bu
fakülteden sonra çeşitli illerde İslâm Enstitüleri ve İlâhiyat Fakülteleri açılmıştır. Günümüze
gelindiğinde İlâhiyat Fakültesi ve benzeri isimlerle mevcut toplam 100’den fazla fakülteden
bahsedilmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatları (Müftülükler, camiler, Kur’ân Kursları vs.) ve
İlâhiyat Fakülteleri İslâm dininin öğrenilebildiği en başta gelen kurumlardır. Bunların yanı sıra,
Anayasamızın 24. maddesi uyarınca ilk ve orta öğretimde zorunlu olarak Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi dersi okutulmaktadır.
Kısaca, halkımızın dinini resmi olarak öğrenebildiği kaynaklar bunlardır. Ne var ki,
özellikle ilk ve orta öğretimde Din Kültürü ve Ahlâk bilgisi dersleri son derece verimsiz
geçmekte, hatta öğrenciler içinde yaşadıkları toplumun hâkim inancı olan İslâmiyet hakkında bile
istenen düzeyde bilgi seviyesine ulaşamamaktadır. Bu durumun olumsuz bir sonucu olarak, din
eğitimi ve öğretimi almak isteyen insanlar, resmi yolların dışında, pek çoğu dinî bakımdan
yetkisiz bir takım cemaatlerin, tarikatlerin ve Vehhâbîlik, Hâricîlik, Selefîlik, Hizbullah vs. gibi
kökü dışarıda olan grupların kucağına itilmektedir.
Son zamanlarda anayasanın 24. maddesinden kaynaklanan zorunlu Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi dersinin kaldırılması yönünde görüşler ortaya çıkmıştır. Ancak bu konu tartışılırken,
ortaya çıkabilecek mahzurların hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Türk aydınının, içinde yaşadığı toplumun dininden ne derece haberdar olup olmadığına
gelince; İlâhiyat fakülteleri dışındaki fakültelerden mezun olan bilim adamlarının dinî bilgileri de
çoğunlukla maalesef bilimsel olmaktan çok kulaktan dolma ve genellikle çocuklukta anne-baba
veya büyüklerden öğrenilmiş bilgilere dayanmaktadır. İlk ve orta öğretimde öğretilen bilgilerin
haricinde çeşitli bilim dallarındaki bilim adamlarının, genel olarak din ve özelde Türk insanının
hâkim inancı olan İslâm hakkındaki bilgileri düşük seviyelerdedir. Bu söylediklerimiz geneli
itibariyledir. Yoksa kendisini İslâm hakkında çok derin bilgilerle donatmış aydınlar da elbette
vardır.
Türk aydınlarının İslâm hakkındaki yetersiz bilgi düzeyi yazılarından ve konuşmalarından
açıkça anlaşılmaktadır. Özellikle TV programlarındaki tartışma ortamlarında, Alevîlik, Sünnîlik,
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Selefîlik, Caferîlik, cemevi-câmi gibi terimlerin içeriğini bilmeyen ve bunları birbiri yerine
kullanan çok bilim adamı vardır. Yine Batı dünyasındaki Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık
gibi mezheplerin, İslâm dünyasında yaygın olarak bulunan Hanefî, Mâlikî, Şâfiî, Hanbelî vb.
mezheplerle birebir örtüştüğünü düşünen aydınlarımız çoktur. Bu mezheplerle batıdakiler
arasında ne gibi ortak veya farklı yönler vardır türünden sorulara, pek çoğunun vereceği cevap
yok gibidir. Yine pek çoğunun zihninde İslâm denilince; namaz, oruç, hac, kurban, ramazan,
iftar, sahur, İmam Hatip Liseleri, Kur’ân kursları gibi şeyler belirir ve bu dini sadece bu tür
ibadetlerden ve kurumlardan ibaret zannederler. Bu ibadetlerin taşıdığı derin anlamlar ve yüksek
felsefe hakkında Türk aydını kahir ekseriyetiyle kayıtsızdır.
Şüphesiz Türk aydınının İslâm hakkında yetersiz oluşu, onların yetişme tarzlarıyla
yakından ilgilidir. Bu durum belki tamamen aydınların suçu da sayılmamalıdır. İlk ve orta
öğretimdeki haftalık bir-iki saatlik içi boşaltılmış din dersleriyle yetişen ve bunun üzerine
fazladan bir şey koyamayan insanlardan, bu konularda derin bilgi sahibi olmalarını beklemek
belki haksızlık olur. Ancak, Türk aydını her şeyden önce Türk insanının aydınıdır. İçinde
yaşadıkları insanların inançlarını bilmeyen, bunlar hakkında bir fikir sahibi olmayan, hatta bu
inanca sahip insanları sürekli aşağılamakla meşgul olan insanları “gerçek aydın” olarak görmek
nasıl mümkün olacaktır? Bir aydının, toplumun inançları hakkında bilgi sahibi olmaması
konusunda mazeretlerin arkasına sığınmaya hakkı olabilir mi? Şüphesiz “bilmek” ve “inanmak”
ayrı ayrı şeylerdir. Toplumun inandıklarına inanmayabilirsiniz ancak bunlar hakkında bilgisiz
kalamazsınız ve bunun herhangi bir mazereti de olamaz. Eğer inanmama yönünde bir tercihte
bulunmuş iseniz, inanmadığınız şeylerin de, ne anlama geldiğini bilerek inanmama yoluna
gitmelisiniz. Yani, inanmamak da bir bilgiye ama kaynağından alınan doğru bilgiye
dayanmalıdır. İnanmayan kişi: “Ben şu, şu, şu gerekçelerle inanmıyorum” diyebilmelidir.
Bu açıdan bakıldığında İslâm’ın kutsal kitabı olan Kur’ân-ı Kerim ve İslâm Peygamberi
Hz. Muhammed hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadan, bunları çağdışı kabul etmenin hiçbir
anlamı olmayacaktır. Ömürlerinde Kur’ân’ı bir kerecik olsun eline alıp göz gezdirmeyen, onun
içindekileri merak etmeyen bir insanın Kur’ân hakkında ne derece konuşma hakkı olabilir?
Dikkat edilirse bu tür insanların İslâm hakkındaki yorumları kendilerine değil başkalarına
dayanır. Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Acaba görüşlerine başvurulan ve yorumlarından
istifade edilen bu kişiler, gerçekten İslâm’ın ana kaynakları hakkında yeterli donanıma sahipler
mi ve yazdıkları konusunda dürüst hareket ediyorlar mı? Asıl bilgi kaynaklarına dayanmayan,
kulaktan dolma bilgilere ve yorumlara nasıl güvenilebilir?
Sonuç olarak, geneli itibariyle İslâm hakkında bilgisiz olan aydınların mutlaka birebir
Kur’ân ile temasa geçmeleri, onu anlamaya çalışmaları ve eğer inanmayacaklarsa yine elde
ettikleri bu bilgi birikimiyle inanmamayı tercih etmeleri gereklidir.
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İnsanlara Dini Öğreten Kurumların Yeterlik Derecesi Ne Ölçüdedir?
Türk insanına dini öğreten kurumları, resmî kurumlar ve resmî olmayan kurumlar olarak
ikiye ayırmak mümkündür. Resmî kurumlar olan ilköğretim okulları, İmam Hatip Liseleri,
İlahiyat Ön Lisans programları ve İlâhiyat/İslâmî İlimler Fakülteleri her şeyden önce
denetlenebilir bir bilgi sunmaktadırlar. Yani buralarda öğretilen bilgiler, tamamen devlet kontrolü
altındadır ve herhangi bir grubun veya cemaatin kontrolüne terk edilmez. Bunun istisnaları zaman
zaman çıkabilmekte ise de, devletin sürekli ve etkin kontrolü karşısında bunların önüne geçmek
her zaman mümkündür. Resmî devlet kurumlarında İslâmiyet hakkında yeterli ve ayrıntılı bilgi
sahibi olmak her zaman için mümkündür. Daha iyisi de yapılabilmekle birlikte uygulanan
programların bunun için yeterli olduğunu söyleyebiliriz.
Resmî olmayan kurumlara gelince; bu tabirin içine tarikatlar, dergâhlar, çeşitli cemaatlere
ait evler, yurtlar, vakıflar vs. girmektedir. Bu mekânlarda öğretilen dinî bilgilerin kontrol altında
tutulması pek mümkün değildir. Bunların önemli bir kısmının İslâm hakkında yetkin olmadığı,
dinin asıl kaynaklarını okuma, anlama ve doğru bir şekilde yorumlama yönünden yeterli bilgi
düzeyine sahip olmadığı dikkat çekmektedir. Günümüzün pek çok tarikatı Hz. Peygamber’i
sakallı, sarıklı, cübbeli, tespihli bir şekilde vehmetmekte ve müntesiplerine İslâm’ın özünden çok
tamamen şekle indirgenmiş, şekilci bir İslâm anlayışı sunmaktadır. Böyle tipler insanlar arasında
ellerinde tespihle veya misvakla dolaştıklarında, kendilerini mükemmel bir Sünnet koruyucusu
olarak görebilmektedirler. Yahut sureta çarşaflı ancak gerçekte ahlâken içi çıplak bir Müslüman
kadını, en büyük Peygamber takipçisi olarak sunulabilmektedir. Bütün bu örnekler, onların
Sünneti ne denli şekilci bir yapıya indirgedikleri konusunda çarpıcı misallerdir. Elbette bunlar
arasında tamamen saf ve bozulmamış insanlar da mutlaka vardır.
Sonuç olarak resmî olmayan kurumlar tarafından öğretilen dinî bilgilerin Kur’ân’ı ve
Peygamber’i anlama konusunda son derece şekilci davrandıklarını söyleyebiliriz. Devlet, dinin
öğretilmesini bu denli yetkisiz ve denetimsiz ellere bırakmamak durumundadır. Bunun için de
yapılması gereken, resmî kurumlar tarafından yapılan din öğretimine gerekli ve yeterli desteği
sağlamak, dinin devlet eliyle en doğru bir şekilde öğretilmesinin önündeki engelleri kaldırmaktır.
Bu yapılmadığı takdirde, dinî bakımdan yetersiz din adamları ve gerçek Sünnet çizgisinden uzak
bazı tarikatlar tarafından yetiştirilen kimliksiz din istismarcılarıyla karşılaşmak kaçınılmaz
olacaktır. Bu tipler geçmişte kılıçlarının uçlarına Kur’ân sayfaları takarak Hz. Ali’ye karşı
savaşmışlardı; günümüzde de benzer durumlarla karşılaşılmaktadır. Söz gelimi terör örgütünün
propagandasını yapan ve ellerine yine Kur’ân sayfaları alan kimi imamların mevcudiyeti,
durumun vahametini açıkça ortaya koyar mahiyettedir.
Sağlıksız Din Anlayışının Ortaya Çıkardığı Çarpık Davranışlar Nelerdir?
Sağlıksız bir din anlayışı avamından havâssına kadar pek çok insanda çarpık davranışlara
sebep olabilmektedir. Sözgelimi; İnsanlar içlerindeki farklı olma isteğini Peygamber’e bir şeyler
söyleterek meşru kılmak istiyor. Dinin anlaşılma probleminin arkasında gerçekte Kur’ân’ı ve Hz.
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Peygamber’i yeterince tanıyamamak yatmaktadır. Onları yeterince anlayamamak veya yanlış
anlamak, içinden çıkılmaz çarpık bir zihniyetin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Hatta
insanları maksatlı bir hedefe yönlendirmek isteyenler için bu durum daha çok tercih edilmektedir.
Bu tür insanlar Kur’ân’ı ve Peygamber’i anlamak istediği gibi anlamakta, hatta kendisi
söyleyemediği düşüncelerini ona söyletmektedir.
İnsanın yapısında farklı olma, farklı gözükme, ön plâna çıkma gibi özellikler vardır. Bazı
dinî gruplar yahut da dini kendi emellerine alet etmek isteyen kimi istismarcılar, kendilerini
meşru bir zemine oturtmak için zaman zaman Kur’ân’dan, o da olmazsa Sünnet’ten/hadislerden
temel bulma gayreti içerisine girmektedir. Şayet bu mümkün olmazsa, emellerini Hz. Peygamber
söylemediği halde onun ağzından ifade etme cüretini gösterebilmektedirler. Geçmişte bunun adı
hadis uydurmacılığı idi. Günümüzde ise değişik görüntüler altında aynı faaliyet devam
etmektedir.

Farzlardan evvel nâfile ibâdetlere aşırı ve gereğinden fazla önem veriliyor. Sağlıklı din
öğretiminin insanlara kazandırdığı bir düşünce de, öncelikli ve mutlaka yapılması gerekenler
konusunda yeterli seviyenin kazandırılmasıdır. Dinî mükellefiyetler bakımından insanlar farz,
vâcip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh gibi terimlerle karşı karşıyadırlar. Bunun anlamı
şudur ki; dinin öngördüğü esasların bunlardan hangisini ilgilendirdiği konusunda insanlar gerekli
fikrî alt yapıyı sağlamak durumundadırlar. Buna göre bunlardan her birinin insan hayatındaki yeri
ve önemi ortaya çıkacaktır. Konuyu örneklerle açıklamak daha uygun olacaktır:
Bir binanın yapılmasında küçücük bir cıvata, bir vida, tornavida vs. dahi önemlidir. Bu
yüzden hiçbir parçanın küçümsenmesi doğru değildir. Ancak, daha binayı inşa etmeden cıvatayla,
vidayla, tornavidayla meşgul olur, bütün vaktimizi bunlara harcarsak, daha bina ortaya çıkmadan
kış mevsimi gelir çatar ve açıkta kalakalırız. Nafile türünden ibadetler de buna benzer. Bunlar
yerli yerinde olduğunda çok güzeldir, hatta güzelliğe güzellik katar. Ancak her şeyden önce
binanın temelleri ve onu ayakta tutan direkleri mesabesindeki farzlar gelir. Bunlar varsa nafileler
bir anlam taşır. Aksi takdirde tek başlarına gereken faydayı sağlamazlar.
Yine mesela insan bedeninde yer alan saymaktan bile âciz kalacağımız nice organlar ve
mekanizmalar vardır. Sözgelimi, tırnaklar, burundaki kıllar, kirpikler, dişler, saçlar, kaşlar vs.
Yüce Yaratıcımız bunlardan her birini mutlaka bir sebeple yaratmıştır. Hiç kimse çıkıp bunların
faydasız olduğunu, insan bedenine gerekli olmadığını, olmasa da olacaklarını iddia edemez. Bu
organlarımız, bizi güzelleştiren ve hayatımızı kolaylaştıran organlardır. Her ne kadar bunlar bir
faydadan hâli olarak yaratılmamış olsa da, yine de bu sayılan organların, mesela insanın beyni,
kalbi, damarları ve bunların içinde dolaşan kanı ile kıyaslanması da doğru değildir. Çünkü bu son
örnekte sayılanlar, bir insan için hayatî derecede öneme hâizdir. Saçları veya kaşları olmayan,
tırnakları veya dişeri dökülmüş bir kişi yine insandır ve bunlar olmadan hayatını idame ettirebilir.
Ancak, kalbi veya beyni olmayan birine insan dememiz mümkün değildir.
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Şüphesiz sağlıklı bir din anlayışının oluşmasında dinin doğru anlaşılması son derece
önemlidir. Bu da doğru bilgilerle olur. Şöyle ki; bütün farzlardan önce gelen en önemli farz,
ilimdir. Bu nedenle İslâm’da türü ne olursa olsun ilim öğrenmek kadın-erkek bütün Müslümanlar
üzerine bir vecibe sayılmıştır. Cehalet bataklığına batmış bir insanın örneğin tesbih namazı,
evvâbîn namazı, duha namazı, dualar vb. nafile ibadetlerle meşgul olması; evini ayakta tutan
temel kolonlar çatlamış veya hasar görmüş birisinin, oturma odasının duvarında eğri duran bir
Picasso tablosunu düzeltmek için gayret sarf etmesine benzer. Temelleri sağlam bir villanın
duvarında yer alan tablo mükemmeldir. Ancak bina çökerse, o tablonun hiçbir anlamı
kalmayacaktır.
Şekilci Din Anlayışı;
Son dönemde bazı insanlarda dindarlığı, hayatın sadece belirli bir saatine (cuma veya
bayram gibi) ve belli davranışlarına (namaz-oruç, umre vs.) sıkıştıran diğer alanlarda kendini
fevkalade rahat hisseden bir din anlayışının geliştiği dikkat çekmektedir. Dindarlığı belli alanlara
hapseden, diğer alanlarda dinin içini boşaltan ve dinin felsefesine, genel mesajına karşı kayıtsız
kalan bir anlayış tarzının gelişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şekilci, sadece belli
davranışlarda dindarlığı arayan yaklaşımların dinin ifade ettiği geniş rahmetin anlaşılmasına
engel teşkil ettiği âşikârdır.
Yanlış din anlayışından kaynaklanan çarpık davranışlara şu örnekleri de ekleyebiliriz:
 Mezar ve türbeleri, Hz. Peygamber’in tavsiyesi üzere ölümü hatırlamak ve ibret almak
için değil, belli şeyleri istemek yahut arzusuna ulaşmak için ziyaret etmek, orada yatandan istekte
bulunmak, oralara çul-çaput benzeri şeyler bağlamak, mum yakmak…
 Gerek yönetimde gerekse dini ilgilendiren konularda çalışmak ve gayret sarf etmek
varken, tembellik göstererek bir kurtarıcı beklemek. Sözgelimi, kendi iç dinamiklerimizin ayakta
durmamız için yeterli olmadığı düşüncesinden hareketle dış devletlerden medet ummak yahut
Mehdî gibi zatların çıkmasını gözleyerek o çıktığı zaman her şeyin düzeleceği şeklinde
beklentiler içerisine girmek.
 Son Peygamber’in bıraktığı Kur’ân ve Sünnet gibi önemli emanetleri görmezden gelerek,
insanları Hz. İsa’nın sancağı altında toplanmaya davet etmek, “dinler arası diyalog” gibi
söylemlerle, özellikle Hristiyanlık ve Yahudiliğin de İslâm ile aynı kaynaktan geldiğini
söyleyerek, bu dinlerin nasıl bir tanrı anlayışı ortaya koyduğunu hiç gündeme getirmeden,
günümüz itibariyle artık bütün dinlerin eşit seviyede hak olduğu kanaatini sinsi bir şekilde
zihinlere empoze etmeye çalışmak. Yine çeşitli medya vasıtalarını kullanarak, mesela
sinemalarda, dizilerde, çizgi filmlerde diğer dinlerin sembollerini ve kıyafetlerini sürekli
işleyerek, kendi değerlerimizi, inançlarımızı, sembollerimizi aşağılamak.
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 “Lâ ilâhe illâllah” demenin yeterli olduğu, “Muhammedün Rasûlullah” ifadesine gerek
olmadığı gibi söylemlerle, Hz. Peygamber’in konumunu sarsıcı fikirler etrafına insanları
çekmeye çalışmak.
 Hadisleri takvim yapraklarından öğrenmeye kalkmak, eczaneden rasgele bir ilacı alıp
kullanmak kabilinden, çeşitli yerlerden duyduğu bir hadisi hiç araştırmadan uygulamaya kalkmak
yahut ne olduğunu anlamadan akla-mantığa uymuyor diye atmaya veya ayıklamaya çalışmak.
 İçerdiği derin anlamları hiç tefekkür etmeden, üç kere cuma namazını kaçırmanın kalbin
mühürlenmesine sebep olacağı fikrinden yola çıkarak, iki hafta kılmayıp, üçüncü hafta mutlaka
bunu yerine getirince kurtulduğu fikrini taşımak ve bu yolla rahatlamak.
 Rekatlarında 300 defa tesbih edilen tesbih namazı, kadir namazı gibi neredeyse sayı
saymaktan yorulup, rekatları yetiştirmekten başka bir şey yapmadan, ne kıldığının farkında
olamayacak derecede insanı robotlaştıran nâfile türünden bir takım ibâdetlere iştirak ettiği zaman
bütün günahlardan arınacağını düşünmek.
 Sırf Kur’ân’da bulunuyor diye anlamını düşünmeden çocuklara isim koymaya gayret
etmek. (“Aleynâ, Kayra, Ecrin” vs.)


Cenazenin geçişi esnasında ölülerin alkışlanması şeklindeki davranışlara girişmek.

 İnsanlara hayatlarındayken gerekli ilgiyi ve saygıyı göstermeyip, onlar öldüklerinde
arkalarından bir mevlit, hatim vs. okutmayı, günahlarından arınması için devir denilen
uygulamalara başvurmayı, kendine ve ölüye karşı vazifelerini yapmış olmak için yeterli görmek.
 Özellikle cami içerisinde kendi mezhebinin namaz kılış şekliyle farklılık göstermesi
(rükûda elleri kaldırmak, imamla birlikte sure okumak, cemetmek vs.) gibi sebeplerle farklı
mezhep uygulamalarını yadırgamak ve bunları yapanlara iyi gözle bakmamak, onları sapık fırka
olarak değerlendirmek.
 İnsanlarla iletişim kuran, şakalaşan, espri yapan bir Peygamber modeli varken; onu
somurtkan, soğuk ve içine kapanık göstermeye çalışmak.
 İnsanları doğruya yöneltmek için hep kokutma yönünü seçmek, cehenneme doldurmak,
ebedî azapla korkutmak; buna karşılık “Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret
ettirmeyin” (Buhârî, “İlim” 11 no: 69) diyen bir Peygamber’in Sünnetini görmezden gelmek,
zaten hak etmiyorlar düşüncesinden hareketle Kur’ân ve Sünnet’teki eşsiz cennet tasvirlerini
insanlara sunmayı gereksiz görmek, insanın eğitiminde hem korku hem ümit, hem ödül hem de
ceza olması gerektiğinin farkında olmamak.
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 Kısa yoldan köşeyi dönmek kabilinden, şunları şunları yapanların veya tekrar edenlerin
geçmiş günâhlarının affedileceğini söyleyerek, hiç yorulmadan ve çalışmadan bir şeylere
ulaşılabileceği konusunda insanları gereksiz yere ümitlendirmek.
 Mevlevî sema törenini bir güzellik yarışmasında defile gibi sunmak suretiyle bir takım
dinî motiflerin istismara gidilmesi.
 Hz. Peygamber’in son nefesine kadar Allah’a kullukta bulunmasına karşılık; dini temsil
ettiği iddiasında olan bir takım belirsiz ve karanlık kişilerin/şeyhlerin, kendilerinden namaz, oruç
gibi ibâdetlerin düştüğünü, bu ibâdetlere artık ihtiyacı kalmadığını söylemesi yahut “Bizler
görünmeyen namaz kılıyoruz!” gibi söylemler içerisine girmesi.
 “Bizim efendi, bizim şeyh yanılmaz, o ne derse doğrudur, mutlaka bir bildiği vardır…”
demek ve aklını kullanmaktan vazgeçmek, bağlandığı kaynağı sorgulamamak.
 Hz. Peygamber ile ilgili bir bilgiyi, bir hadisi aklıma yatmıyor diye dikkate almamak
yahut görmezden gelmek.
 Eğitim seviyesi yüksek olmasına rağmen bazı insanların hâlâ falcılara, büyücülere,
sihirbazlara teveccüh etmesi; hatta bazı televizyon dizilerinde olduğu gibi medyanın sihirle
işlerini yürüten bazı kişileri insanlara özellikle çocuklara ve gençlere örnek olarak sunması.
 Vatanı muhafaza, düşman işgaline karşı uyanık olma gibi kutsal ve hayâtî meselelerde
birlik beraberlik içerisinde olunması gerekirken bu konularda ilgisiz kalmak; buna karşılık
herhangi bir partinin yahut spor kulübünün müdafaa edilmesi uğruna kavgalara girişmek, kan
akıtmak hatta ölümle sonuçlanan faaliyetlere girmek…
GÜNÜMÜZ İNSANINI SAĞLIKLI BİR DİN ANLAYIŞINA KAVUŞTURMAK İÇİN
NELER YAPILMALIDIR?
Burada verilen örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Karışık olarak sıraladığımız bu
davranış biçimlerinin temelinde dinî konulardaki bilgisizlik yatmaktadır. Öyleyse bunlardan
kurtulmanın çaresi, İslâm’ı kendi kaynaklarından çok iyi bir şekilde öğrenmek olsa gerektir.
Kur’ân ve sahih Sünnet’e dayanmayan bilgilerin dine yamanmaya çalışılması veya kaynakların
dürüst olmayan bir şekilde aktarılması bu konuda yanlış uygulama biçimlerinin yayılmasına
sebep olacaktır.
Dinî bilgi yönünden eksik kişiler sürekli bir takım endişeler içinde yaşar. Şayet
insanlarımızı Kur’ân ve İslâm hakkında devlet eliyle sağlıklı bilgiyle bir şekilde donatırsak, o
zaman ne korkmamıza, ne de fanatik/aşırı hareketlere ve provokasyonlara kapılmamıza imkân
kalır. Kanaatimizce insanlarımızı mümkün olan en erken yaştan itibaren Kur’ân ve Hz.
Peygamber ile tanıştırmalı; bunlar hakkında gerekli bilgiler verilmeye başlanmalı ve bu işin
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sonraki yaşlara kalmasına asla müsaade edilmemelidir. Bu nedenle ilköğretim seviyesinden
itibaren isteğe bağlı bir şekilde Kur’ân, Siyer ve İslâm Tarihi gibi derslerin okutulması faydalı
olabilir.
Yine özellikle mahalle camileri etkin hale getirilmeli ve alanında uzman kişilerin
buralarda halkı dinî konularda düzenli olarak bilgilendirmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda cami
görevlilerinin de tahsil durumları en kısa zamanda en azından ilâhiyat seviyesine çıkarılmalıdır.
Böylece dinî konularda daha bilgili imamların, insanımızın bilgilenmesinde aktif olarak rol
alması mümkün olacaktır.
Bunların yanı sıra, hayatî derecede önem arz eden bir husus da şudur ki; her bir meslek
grubu diğerine karşı saygılı olmalı ve diğerinin uzmanlık alanına giren konularda kendini
konuşmaya yetkili görmemelidir. Özellikle ilâhiyatı ilgilendiren konularda, hizmetli, esnaf,
müteahhit, sporcu, yönetici, mühendis, avukat vs. her önüne gelenin yorumlarda bulunması
büyük bir saygısızlık olarak algılanmalıdır. Bu konulardaki problemler kendi uzmanlarına
bırakılmalı; ayrıca basın-yayın organlarında herkesin huzurunda derin tartışmalara girip
insanların zihin dünyalarının karışmasına fırsat verilmemelidir. Kurbanlık hayvanların cinsi,
kadınların cuma/cenaze namazı kılması vs. gibi dini ilgilendiren bütün konularda Diyanet İşleri
Başkanlığı ve İlâhiyat fakültelerindeki ilgili bölümler yetkili olarak tanınmalı, ilahiyatçı bile olsa
alanına girmeyen konularda hiç kimseden bir fetva/yorum istenmemelidir.

Page | 201

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

KAYNAKÇA
Ahmed, Ebû Abdillah İbn Hanbel eş-Şeybânî (1993/1413), Müsnedu’l-İmâm Ahmed İbn Hanbel, I-L, thk. Şuayb elArnavut, Beyrut.
Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil el-Cu‘fî (1410/1990), Sahîhu’l-Buhârî, I-VII, Beyrut.
Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eşʻas es-Sicistânî (1409/1988), Sünenü Ebî Dâvûd, I-III, Beyrut.
Günay, Ünver- Güngör, Harun (2007), Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, İstanbul.
İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî (ts), Sünenu İbn Mâce, I-II, Kâhire.
Mâlik, Ebû Abdillah Mâlik b. Enes (1411/1990), el-Muvattâ’, I-II, Beyrut.
Müslim, Ebû’l-Huseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî (ts), Sahîhu Müslim, I-V, Beyrut.
Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali (1409/1988), Sünenu’n-Nesâî (el-Müctebâ mine’s-Sünen), I-VIII,
Beyrut.
Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ (ts), el-Câmi‘u’s-Sahîh (Sünenu’t-Tirmizî), I-V, Beyrut.

Page | 202

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA

Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları
Dr. Murat Aktaş, Muş Alparslan Üniversitesi
m.aktas@alparslan.edu.tr
Sıddıka Öztekin, Muş Alparslan Üniversitesi
s.oztekin@alparslan.edu.tr

ÖZET
Göç aşamalı olarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ilgilenmesi ve üzerinde siyasa geliştirmesi gereken konulardan
olmuştur. II. Dünya Savaşı’nda nüfusunun büyük bir kısmını yitiren ve büyük yıkıma uğrayan Avrupa ülkeleri,
Avrupa Birliği’nin temellerini atarken aynı zamanda üçüncü ülkelerden işgücünü teşvik ederek savaşın yaralarını
sarmaya çalıştılar. Böylece 1960’lı yıllardan itibaren bir refah alanına dönüşen Avrupa ülkeleri, daha Avrupa
Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kuruluş yıllarından itibaren göç olgusuyla yüz yüze kaldı. Başlangıçta göçmenleri
misafir işçiler olarak gören AET ülkeleri o yıllarda göçmenleri sorun olarak görmedikleri için göç konusunda ortak
bir politika oluşturma gereksinimi duymadılar. Ancak misafir göçmen işçiler onların düşündüğü gibi işleri bitince
dönecek misafir işçilerden ibaret olmadı. Çalışmaya gelen işçilerin bir kısmı bu ülkelerde evlenerek buralara
yerleşirken, bir kısmı da ailelerini yanlarına alarak aile birleşmeleri ile bu ülkelere yerleşmeye başladılar. Çatışmalar,
siyasi çalkantılar, darbe ve devrimlerin yaşandığı ülkelerden 1965’ten sonra Avrupa Toplukları (AT) ülkelerine
siyasi sığınmacılar gelirken, AT ülkeleri petrol krizi ve artan işsizlik nedeniyle 1970’li yıllarda göçe kısıtlamalar
getirmeye başladı. Özellikle Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika’daki çatışma bölgelerindeki siyasi istikrarsızlıklar,
çalkantılar ve baskılar nedeniyle AT’nin kısıtlamaları etkili olamadı. Bu arada göçün ciddi bir sorun olduğu ve bu
konuda kapsamlı politikalar geliştirilmesi gerektiği de yavaş yavaş anlaşılmaya başladı. Soğuk Savaş’ın sona
ermesiyle birlikte Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği’ne dönüşürken; Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinden AB
ülkelerine kitlesel göçler yaşandı. AB ülkelerinin göç hareketlerine karşı kısıtlayıcı politikalar geliştirmesi bu kitlesel
yasa dışı göç akımlarını durdurmaya yetmedi. Niteliksiz göçmenlerin düşük ücretlere her türlü işte çalışmaya gönüllü
olması iş piyasasındaki rekabeti kızıştırırken, AB ülkelerinde göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gelişmeye
başladı. Günümüzde ciddi bir ekonomik kriz ve işsizlikle karşı karşıya kalmış olan AB ülkeleri aynı zamanda ciddi
bir göçmen dalgası ile karşı karşıyalar. Yaşadıkları işsizlik ve güvenlikle ilgili sorunları göçmenlerin suçu olarak
gören bazı Avrupalılar göç akınına karşı ciddi önlemler alınması için siyasilere baskı yaparken, AB ise kendisinin
temel değerleri olan demokrasi ve insan hakları gibi değerlerle ciddi bir imtihanla yüz yüze kaldı. Peki, AB bu
sorunla nasıl mücadele edecek? Bu ve benzeri sorulara cevap arayan bu çalışma AB’nin göç politikalarını analiz
etmeyi amaçlamaktadır.
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European Union’s Migration Policies
ABSTRACT
Migration has gradually become an issue, made essential the European Union (EU) countries to deal with and to
develop policies. Losing a considerable part of their population and suffering mass destruction in the course of
World War II, the European countries strived to heal the war damages by promoting the labour from third countries,
established EU, concurrently. In this way, the western European countries as becoming a zone of welfare for 1960s
confronted with immigration since the foundation of European Economic Community (EEC). Initially, EEC
countries approached immigrants like guest workers and not regarded immigrants as a problem. In this respect they
did not consider creating a common policy on immigration necessary. Some of those guest immigrant workers
stepped out of line, contrary to expectation they did not return to their home country. A part of those immigrants
who came for work have started to settle into this countries by getting married or taking their family from their home
countries to host countries. While asylum seeker from countries where got into trouble with conflicts, political
turmoil, coups and revolutions was coming to European Community (EC) countries, in the 1970s the EC had
imposed restriction to migration owing to oil crisis and growing unemployment. Political instabilities and pressure in
some regions particularly in Latin America, the Middle East and Africa eliminated effect of those restrictions. In the
meantime, it is gradually being understood that migration is a serious problem and requires developing
comprehensive policies. With the end of the Cold War, while the EC being transformed into the EU; mass migration
from Central and Eastern European countries to EU countries occurred. The development of restrictive policies
against migration movements of the EU countries was not sufficient to stop these massive immigration movements.
On the other hand, immigrant opposition and xenophobia become apparent in the EU countries in the wake of
exacerbating the competition in the labour market by unskilled immigrants who volunteered to work in all kinds of
jobs with low wages. Today, the EU has faced serious problems regarding economic crisis and unemployment along
with critical immigrant waves. Some Europeans, who assume unemployment and security issues are the faults of
immigrants, are pressuring politicians to take serious precautions against immigration. At this point, EU faces a
serious exam with values such as democracy and human rights which are core value itself. How will EU overcome
immigration issues? This study aims to answers this question and others and analyses the migration policies of the
EU.

Page | 204

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA

GİRİŞ
II. Dünya Savaşı’nda yetişkin erkeklerinin büyük bir kısmını yitiren ve büyük yıkıma
uğrayan Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği’nin (AB) temellerini atarken aynı zamanda üçüncü
ülkelerden işgücünü teşvik ederek savaşın yaralarını sarmaya çalıştılar. Böylece 1960’lı yıllardan
itibaren bir refah alanına dönüşen Avrupa ülkeleri, daha Avrupa Topluluklarının (AT) kuruluş
yıllarından itibaren göç almaya başladı. Başlangıçta göçmenleri misafir işçiler olarak gören
Avrupa ülkeleri o yıllarda göçmenleri sorun olarak görmedikleri için göç konusunda ortak bir
politika oluşturma gereksinimi duymadılar. Ancak misafir göçmen işçiler onların düşündüğü gibi
işleri bitince ülkelerine geri dönecek misafir işçilerden ibaret olmadı. Çalışmaya gelen işçilerin
bir kısmı bu ülkelerde evlenerek buralara yerleşirken, bir kısmı da geride bırakmış oldukları
ailelerini yanlarına alarak aile birleşimleri ile bu ülkelere yerleşmeye başladılar. Çatışmalar,
siyasi çalkantılar, darbe ve devrimlerin yaşandığı ülkelerden Avrupa Toplulukları (AT) ülkelerine
siyasi sığınmacılar gelirken, AT ülkeleri petrol krizi ve artan işsizlik nedeniyle 1970’li yıllarda
göçe kısıtlamalar getirmeye başladı. Özellikle Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika’daki çatışma
bölgelerindeki siyasi istikrarsızlıklar, çalkantılar ve baskılar nedeniyle AT ülkelerine göçmenler
akarken, AT’nin kısıtlamaları etkili olamadı. Bu arada göçün ciddi bir sorun olduğu ve bu konuda
kapsamlı politikalar geliştirilmesi gerektiği de yavaş yavaş anlaşılmaya başladı.
Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Avrupa Topluluğu 1992’de imzalanan ve
1993’te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği’ne (AB) dönüşürken; Merkezi
ve Doğu Avrupa ülkelerinden de AB ülkelerine kitlesel göçler yaşandı (Aktaş, 2016). AB
ülkelerinin göç hareketlerine karşı kısıtlayıcı politikalar geliştirmesi bu kitlesel yasa dışı göç
akımlarını durdurmaya yetmedi. Bir yandan AB ülkelerinde nüfusun yaşlanması genç işgücüne
olan ihtiyacın artmasına neden olduğu için göç hareketlerinin Avrupa Birliği için bir ihtiyaç
olduğu düşünülürken, diğer yandan ekonomik krizler, işsizlik ve uyum gibi sorunlar nedeniyle
göçü AB için bir sorun olarak algılayanlar da bulunmaktadır. Eurostat’ın verilerine göre; 1 Ocak
2016 itibariyle 20.7 milyon AB üyesi olmayan ülke vatandaşı ve 35.1 milyon AB üyesi olmayan
ülkelerde doğmuş olan insan 28 AB üyesi ülkede yaşıyordu. (http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Main_Page/fr). Bu sayının gün geçtikçe artması beklenmektedir.
Bu açıdan, göç tüm dünyada olduğu gibi AB ülkeleri açısından da önemli sonuçlar
doğurmaktadır. Göç akımları ve göçmenlere yönelik tek tip bir politikanın oluşturulması da
günümüz koşullarında çok zor görünmektedir.
Niteliksiz göçmenlerin düşük ücretlere her türlü işte çalışmaya gönüllü olması iş
piyasasındaki rekabeti kızıştırırken, AB ülkelerinde göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı da
gelişmeye başladı. Günümüzde bir yandan ekonomik kriz ve işsizlikle karşı karşıya kalmış olan
AB ülkeleri aynı zamanda ciddi bir göçmen dalgası ile de karşı karşıyalar. Özellikle “Arap
Baharı” olarak adlandırılan süreçte Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yayılan çatışmalar ve güvenlik
sorunları nedeniyle bir yandan AB ülkelerine göçlerin arttığı gözlenmektedir. Diğer yandan
göçmenler içerisinden terörizm, uyuşturucu ve adli suçlara bulaşanların çıkması AB
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vatandaşlarında göçmen karşıtlığını arttırdı. Yaşadıkları işsizlik ve güvenlikle ilgili sorunları
göçmenlerin suçu olarak gören bazı AB vatandaşları göç akınına karşı ciddi önlemler alınması
için siyasilere baskı yaparken, AB ise kendisinin temel değerleri olan demokrasi ve insan hakları
gibi değerler konusunda ciddi bir imtihanla yüz yüze kaldı. Peki, AB bu sorunla nasıl mücadele
edecek? Bu çalışma AB’nin göç politikalarını analiz etmeyi amaçlamaktadır.
AB’DEKİ GÖÇ HAREKETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Tarihsel süreç içerisinde daha çok -özellikle Amerika ve Avustralya- göç veren
konumuyla bilinen Avrupa’nın II. Dünya Savaşı’ndan sonra göç alan konuma geldiği
görülmektedir. Buda önemli oranda Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kuruluşunu
müteakiben AET, AT ve AB’nin kurulması ve bu organizasyonların sınırları içerisinde
demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda ileri bir refah alanı oluşması ile gerçekleşti.
II. Dünya Savaşı’nın ardından yeniden yapılanma sürecine giren Kuzey Avrupa’daki
sanayileşmiş Avrupa ülkeleri savaşın yarattığı ekonomik ve sosyal tahribatı ortadan kaldırmak ve
ekonomik kalkınmayı sağlamak için işgücü göçünü teşvik eden göç politikaları uyguladılar. Bir
yandan güney ülkelerinden Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine misafir işgücü göçü yaşanırken,
diğer yandan bazı Avrupa ülkeleri de eski sömürgelerinden iş gücü transferi yaparak iş gücü
ihtiyaçlarını karşıladılar. Ardından misafir işgücü akımıyla gelenlerin buralara yerleşmesiyle
gerçekleşen aile birleşimleri ikinci bir göç dalgasını oluşturdu. 1970’li yıllarda petrol krizinin
ekonomik durgunluğa yol açması ve işsizliğin artması sonucunda misafir işgücü akımı
durduruldu. Ancak, aile birleşimi ile misafir işgücünün kalıcılaştığı, sığınma taleplerinin artışa
geçtiği ve göçün istenildiği zaman durdurulacağına dair düşüncelerin kolayca
gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmaya başlandı (Güleç, 2015).
Sosyalist Blok’un dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte Merkezi ve Doğu
Avrupa ülkelerinden AT ülkelerine yönelen kitlesel göçler de yeni bir göç dalgası oluşturdu.
1990’lı yıllardan sonra Merkezi ve Doğu Avrupa’daki siyasi değişimler ve Sovyetler Birliği’nin
yıkılması gibi nedenlerle Avrupa’nın göç hareketlerine karşı kısıtlayıcı uygulamalarda
bulunmasına yol açtı. Ancak bu uygulamalar yasa dışı göç akımlarının odak noktası haline geldi.
Niteliksiz göçmenlerin her türlü işte çalışmaya gönüllü olması iş piyasasında rekabet ortamının
oluşmasına neden olurken, bu rekabet ortamının etkisiyle Avrupa toplumunun genelinde yabancı
düşmanlığı gelişmeye başladı ve gittikçe yayıldı (Köktaş, 2004).
Avrupa’ya akın eden göçmenlerin gittikleri yerlerde özellikle kendilerine benzeyen
insanlarla aynı alanlara yerleşerek buralarda adeta kendi ülkeleri gibi yerleşim alanları
oluşturmaları, buralardaki yerliler tarafından pek hoş karşılanmadı. Büyük şehirlerin varoşlarında
oluşan gettolarda dil ve kültürel sorunlarla ilgili yaşanan sorunların sürekli kendini üretmesi ile
adeta farklı toplumlar ortaya çıkarken, bu kesimlerin sosyal, siyasal ve eğitim olanaklarından
yerliler gibi faydalanamamaları ve/veya okullarda karşılaştıkları sorunlar nedeniyle bu farklı
toplumsal yapılar arasında zaman zaman yüzeye çıkan uyumsuzluklar meydana geldi. Buna
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rağmen AB ülkelerine göç sürekli devam etti. AT ülkelerine yönelen göç hareketleri, AT’nin
ortak bir göç politikası oluşturmasına yol açtı. Böylece ortak göç politikasının yasal ve yasadışı
göç hareketleri ve göçmenleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya
çıktı. AB yetkilileri üye ülkelere her yıl ortalama 500.000 civarında göçmenin yasadışı yollarla
giriş yaptığını belirtmekte ve yasadışı göçle mücadele edilirken yasal göç imkânlarının da
oluşturulması gerektiğini vurgulamaktalar (Kaya, 2005)
Özellikle 1980’li yıllarda serbest dolaşım hakkı ile ilgili gelişmelerin yaşanması, buna
paralel olarak göçün devam etmesi üzerine ortak bir göç politikası daha da önem kazandı. 1980’li
yıllar Avrupa Toplulukları ortak bir göç politikası hedeflemesine rağmen bu konuda ortak bir
görüş oluşturamadı. 1990’lı yıllarda ise Avrupa Birliği’nin göç politikalarının temel konularını
‘Adalet ve İçişleri’ oluşturdu (Güleç, 2015).
1957 tarihinde Roma Antlaşması ile kurulan AET ‘dört özgürlük’ ilkesi olarak ifade
edilen; kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanmasıyla bir ortak
pazar kurmayı amaçlıyordu. Böylece işçilerin serbest dolaşımı ile birlikte -bir anlamda kişilerin
ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile birlikte- aslında Topluluğun ortak bir göç politikasının
temelleri atılmıştı. Göç politikasına dair hükümler Roma Anlaşması’nın III. Başlığında yer
almaktadır. Ancak ortak bir göç politikasının pratikte uygulanması ile ilgili sorunlar
süregelmiştir.
Ayrıca Roma Antlaşması ile Avrupa Sosyal Fon’u da kurulmuş ve bu Fon, üye
devletlerde sosyal istihdamın sağlanmasındaki en önemli mali araç olmuştur. 1960’lı yıllarda
Topluluğun sosyal politika uygulamalarındaki artışa rağmen, göç, sağlık ve sosyal refah
anlayışında iç pazar hükümleri geçerli olmuştur. 1970’li yıllardan itibaren ise ‘dört özgürlük’
alanı kişi, hizmet, sermaye ve emeğin piyasa içinde serbest dolaşımının sağlanmasına, işçi
göçmenlerin ekonomik bir işlevinin olduğuna ve göçmenlerin ve sığınmacıların insani yardım ve
korumaya ihtiyacı olmasına yönelik politikalar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu politikalar, daha
sonra iç güvenlik ekseninde geliştirilmiş ve devletlerarası anlaşmaların yapılmasını sağlamıştır
(Güleç, 2015). 1975 yılında ‘Trevi Grubu’ kurulmuş ve Avrupa Konseyi’nin İçişleri ve Adalet
Bakanlıklarını bir araya getirmek ve güvenlik alanından bilgi paylaşımına yardımcı olmak bu
grubun amaçları arasında yer almıştır.
ORTAK POLİTİKALARIN GELİŞTİRİLMESİ ARAYIŞLARI
Özellikle AB’nin kurulması ve AB vatandaşlığının tesis edilmesiyle Birlik vatandaşlarının
üye ülkelerde özgürce dolaşabilmesi, yerleşebilmesi ve çalışabilmesi için düzenlemeler
yapılırken, bu özgürlüğün kullanılabilmesi için bir takım önlemler de alınmıştır. Bunlardan biri iç
sınırlardaki kontrollerin kaldırılmasını içerirken bir diğeri de dış sınırlar üzerindeki kontroller
bunun aksine önemli ölçüde arttırılmasına dayanmaktadır. Bu uygulama aynı zamanda göçü
kısıtlamaya yönelik bir amacı da barındırmaktadır.
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Ancak AB vatandaşlığından önce Avrupa Toplulukları üyesi beş ülke arasında, sınır
kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini kaldırmayı, kişilerin ve eşyaların serbest dolaşımını
amaçlayan Schengen Antlaşması ile seyahatlerin kolaylaştırılması hedeflenirken aynı zamanda
göçü kısıtlayıcı bir takım önlemler alınmıştır. Kişilerin iç sınır geçişlerindeki engellerin
kaldırılmasına karşın dış sınırlarda kontrollerin denetimli olarak gerçekleşmesini öngören
Schengen Anlaşmaları, vize, iltica, göç ve dış sınırların korunmasına dair düzenlemeler
içermektedir. Ortaya çıktığından bu yana sürekli bir gelişme gösteren Schengen kuralları bir
anlamda yabancılar hukuku ile ilgili düzenlemelere de benzemektedir. Bu bağlamda yapılan
hukuki düzenlemeler çağın şartlarına göre algılanıp revize edilerek uygulanmıştır (Kaya, 2005).
Üye devletlerin Schengen Bölgesine dahil olabilmeleri için Schengen Bilgi Sistemi’ne
dahil olmaları gerekmektedir. Schengen Bilgi Sistemi (SIS) üye ülkelerin kişi ve eşyalarına
ilişkin bilgilerinin kaydedildiği ve bilgi üssü olarak tanımlanan bir sistemdir. Bu işbirliğinin
merkezinde bir dizi bilgi paylaşımı mekanizması bulunmaktadır. Vize Bilgi Sistemi (VIS) ile
Schengen ülkeleri özellikle kısa süreli vize başvuruları ile ilgili veriler olmak üzere vize verilerini
paylaşabilmektedir. Schengen Bilgi Sistemi ile Schengen ülkeleri suç işlediğinden şüphe
edilenler, AB’ye girme veya kalma hakkı olmayan kişiler, kayıp kişiler ve çalıntı veya kayıp
mallar hakkında verileri paylaşabilmektedir. Başlangıçta kişilerin bilgi güvenliği konusunda
eleştiri alan sistem daha sonra kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yapılan düzenlemeler
sayesinde güvenirliliğini kanıtlayarak eleştirmekten kurtuldu (Aktaş, 2016).
1990 yıllında Dublin Sözleşmesi’nin Topluluğun göç akımlarına yoğunlaşmasında
hükümetlerin işbirliği içerisinde çalışması gereğini ortaya koymuştur. Dublin Sözleşmesi, Avrupa
Konseyi üye ülkeleri arasında göç ve iltica konularında hükümetler arası işbirliği ile siyasi
diyalogların arttırılmasına yardımcı olmuştur. Aynı zamanda bu sözleşme ile birlikte iltica ve
göçle ilgili yasal bir düzenlemenin yapılması Topluluk açısından göç ve ilticanın bir problem
olarak algılanmaya başlandığını göstermektedir. Dublin Sözleşmesi ile birlikte; iltica ve sığınma
başvuruları sorumlu üye devlet tarafından değerlendirilecektir. Bu başvuruların
değerlendirilmesinin sadece bir üye devlete bırakılmasının amacı iltica ve göç sisteminin kötüye
kullanılmasının önüne geçilmek istenmesidir (Güleç, 2015).
Batı dünyasında pek çok araştırmacı, son çeyrek yüz yılda göçlerle beraber gelişen
sınırları aşan dolaşımın ulus-devletin sınırsal egemenliğini zayıflatan bir olgu olduğunu
savunmaktadır. 1960’lı ve 1970’li yıllarda, devletlerarasında imzalanan işçi sözleşmeleriyle
biçimlenen Avrupa Toplulukları’na yönelik göçün aksine, 1990’lı yıllardan itibaren hız kazanan,
içerik ve biçim değiştiren yeni göçler, devletin doğrudan kontrolünün dışında, göçmenler gibi
mikro-aktörlerin veya göçmen ağları gibi devlet-dışı kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu
hareketlilik “göç alan devletlerin göç akışları, içerikleri ve özellikle de süreleri ve topluma
eklemlenme biçimleri üzerindeki zayıf denetiminin” işareti olarak görülmektedir (Badie, 1994;
Danış, 2011). Akdeniz havzasında malların ulus-ötesi akışıyla paralel olarak gelişen enformel
ekonomi ağı bu duruma çarpıcı bir örnek olarak gösterilebilir. Avrupa’daki Kuzey Afrika kökenli
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göçmenler aracılığıyla, kuskus tencerelerinden otomobil yedek parçalarına kadar çeşitli malların
Batı Akdeniz Havzası’nın güney ve kuzeyi arasında dolaşımıyla belirlenen ulus-ötesi göç ağı, bu
akışları nasıl yöneteceğini bilemeyen, bunun için gerekli beceriye, araçlara ve esnekliğe sahip
olamayan devletlerin denetimi dışında gerçekleşmektedir. Tarrius’a göre Akdeniz’de “göçmenkarıncaların” ördüğü bu ulus-ötesi ağlar, devletin ekonomi alanındaki egemenliğinin çözülmekte
olduğunu gösteren bir örnektir (Tarrius, 2002; Danış, 2011).
ZORUNLU GÖÇ VE ORTAK POLİTİKA
I. ve II. Dünya Savaşları ile sömürgecilikten kurtulma savaşları, Soğuk Savaş’ın vesayet
çatışmaları, siyasi baskı ve zulümler, çatışmalar, terörizm ve terörizmle mücadele, doğal ya da
insan kaynaklı afetler gibi nedenlerle 20. yüzyıl ile 21. yüzyılın ilk yılları kitlesel zorunlu göçlere
tanıklık etmiştir (Betts, 2017). Avrupa Birliği de bu göçlerin merkezlerinden biri olmuş ve bu
göçlerden önemli oranda etkilenmiştir. Ancak bütün çabalara rağmen AB’nin göç ve mültecilik
konularında ortak bir politika geliştirmesi özellikle de uygulaması çok zor görünmektedir. Göç ve
iltica sorunlarına karşı aşırı hassas olan AB Komisyonu, özellikle iltica rejimi konusunda
çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği iltica talebinde bulunanları değerlendirmesini iki
farklı kaynak olan Dublin Sözleşmesi ve Londra Çözümü ile yapmakta ve bireylerin iltica
taleplerini bu kaynaklara göre reddedebilmektedir. Dublin Sözleşmesi iltica ve sığınmacı rejimini
1951 Cenevre Sözleşmesi temelinde oluşturmuştur. Yukarıda belirtildiği gibi Dublin
Sözleşmesi’nin imzalanması ile birlikte iltica ve sığınmacılara yönelik başvuruların
incelenmesinde hangi üye devletin sorumlu olacağı belirlenmiştir. Böylece siyasi sığınmacının
ortak tanımı yapılarak farklı ülkelerin farklı uygulamalara gitmesinin önüne geçilmeye
çalışılmıştır. Bununla birlikte, sığınma ve iltica talebinin birden fazla ülkeye yapılmamasına dair
hükümler konulmuştur. Dublin Sözleşmesi’nin getirdiği bir yenilik de 1994 yılında kurulan
Eurodacile AB içerisinde iltica ve sığınma arayanlara yönelik üye ülkelerin bilgi paylaşımına
yardımcı olan ‘Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemi’ kurulmuştur.
Londra Çözümü ise 1992 yılında ‘Güvenli Üçüncü’ ülke yoluyla AB’ye üye ülkelere
yapılan iltica ve sığınma taleplerinin yasal olarak engellenmesine yol açmıştır. AB üyesi
devletler, prensipte iltica ve sığınma başvurusunda bulunanlardan hangi ülkenin sorumlu
olduğunu ve Avrupa Birliği dışındaki üçüncü bir ülkeyi ‘güvenli’ ülke olarak
belirleyebilmektedir.
1990’lı yıllarda mülteci akımları ve düşük nitelikli göçmenler AB üyesi ülkelerin önemli
sorunlarını oluştururken, Maastricht Antlaşması, Amsterdam Antlaşması ve Tampere Zirvesi’nde
üye ülkelerinin ortak bir göç ve iltica politikasına ihtiyacı olduğunun farkına varılmıştır. Buna
karşılık üye ülkeler küresel anlamda rekabet edebilmek için Avrupa piyasasına nitelikli işgücünü
çekmeye de çalışmıştır (Köklü, 2011).1990’lı yıllarda yoğunlaşan hükümetler arası işbirliği,
topluluğun bütünleşme süreci ve göç hareketlerinin daha da yoğunlaşmasına, göç ve iltica
konularında ki hükümetler arası işbirliğinin topluluk düzeyine taşınmasına neden olmuştur.
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1992’de imzalanan ve 1993’te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması çerçevesinde “Avrupa
Birliği” onun “üç temel sütunu” oluşturulmuştur. Bu Antlaşma ile birlikte daha önce devletler
arası koordine edilen Trevi ve Göç Grubu gibi oluşumlar artık kurumsal olarak birleştirilmiş ve
Trevi Grubu AB’nin üçüncü temeli olan “Adalet ve İçişleri” alanına entegre edilmiştir.
Maastricht Antlaşması ile birlikte göç konusunda hükümetler arası işbirliği öngörülerek, bu
alanda AB organlarına da yetki verilmiştir. Böylece, göç ve iltica politikalarında çalışmalar
yoğunlaşmaya başlamıştır (Somuncu, 2006; Özgöker ve Batı, 2016).
Bu konular Maastricht Antlaşması’nda üçüncü sütunda; yani bağlayıcı olmayan alanda
yer alırken, Amsterdam Antlaşması ile birlikte yetki alanı içerisine dâhil edilmiştir. Kabul
koşulları ve bu konudaki standartların Cenevre Sözleşmesi ve protokollere uygun olarak
belirlenmesi, mültecilerin ve yerinden edilenlerin kabulünden sonra sonuçlarını ve maddi
külfetlerinin ödenmesindeki tüm düzenlemelerin yapılmasına önem verilmiştir (Köktaş, 2004).
2003 Lahey Zirvesi ise Tampere Zirvesi’nde belirlenen hedeflere ulaşılması için strateji
geliştirilmesinin gerekli olduğu ve üçüncü ülkelerin iltica ve göç sistemlerinin gelişiminde
katkıda bulunduğu, bu ülkelerle işbirliği yapılması gerektiği, yasadışı göçle mücadele ve kaynak
ülkelere göçmenlerin geri gönderilmesine dair politika ve işbirliğine önem verilmiştir. Sınır
güvenliği için AB Ajansı FRONTEX ile bu alan için fon kurulmuş ve yasadışı göçmenlerin
kontrolüne yönelik ihtiyacın artmasıyla birlikte AB’nin sınır kontrol harcamaları da artmıştır
(Güleç, 2015; Fargues vd., 2011).
Dışsallaştırma ve Güvenlik
AB’nin göç politikasındaki “dışsallaştırma” ile göç denetiminin AB sınırları dışında
üçüncü ülkeye bırakılması ve göç sınırlarının taşınması anlamına gelen bir kavram olarak ifade
edilmektedir. Güvenlik ekseninde geliştirilen göç politikalarının devamı ve bütünleştirici öğesi
olarak dışsallaştırma politikalarının Schengen Antlaşması’nın getirmiş olduğu vize politikaları ile
göç denetimi ve yönetimi üçüncü ülkelerin sınırlarına bırakılmıştır. Dışsallaştırma politikalarının
tamamlayıcı aracı olarak ‘güvenli üçüncü ülke’ politikalarıyla göçmen, sığınmacı ve mültecilerin
uzaktan kontrolünün sağlanmasına çalışılmıştır. Avrupa Birliği’nin genişleme politikalarıyla aday
ülkelerin katı göç politikalarının oluşturulmasında ve AB göç politikalarına uyumlarının
sağlanmasında en önemli nedeni olarak göç yönetimindeki dışsallaştırma gösterilmektedir. AB
göç politikalarının temelinde sınır güvenliğini artırarak ve sınır kontrollerine verilen önemle
çözüm üretmektedir. İltica ve göç konularına Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerde çözüm
arayışları ve bu yöndeki politikaları AB’nin göç politikalarının eleştirilere konu olmasına neden
olmaktadır (Güleç, 2015).
Maastricht Antlaşması ile birlikte Avrupa Birliği göç politikasındaki en önemli konu ad
hoc göç grubu, ‘Trevi Grubunun’ ‘Adalet ve İçişleri’ alanında bütünleştirilmesi olmuştur. Bu
Anlaşmanın en önemli özelliği aynı zamanda hükümetler arası işbirliğine önem vermesi ve
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Avrupa Birliği organlarına da yetki vermesidir. Bu Antlaşmadan sonra AB göç ve iltica
politikalarının önemi de artmıştır (Güleç, 2015).
Amsterdam Anlaşması öncesinde yasal göç, üçüncü ülke vatandaşlarının uyması gereken
kurallar, AB hukuku ve kurumsal yapısı içerisinde değerlendirilmekteydi. Bununla birlikte,
üçüncü ülke vatandaşlarının vize, ikamet ve çalışma ve sosyal yardımlardan yararlanmaları
Amsterdam Antlaşması’ndan önce AB hukuku içerisinde sayılmıştır. Amsterdam Antlaşması’nın
yürürlüğe girmesiyle birlikte göç ve iltica yönetimi ve kişilerin serbest dolaşımı konularında
yasal ve yasadışı göçle ilgili düzenlemeler yapılarak göç konusu yeni başlık altında toplanmıştır.
Amsterdam Antlaşması’ndan sonra üye devletlerde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke
vatandaşlarının başka üye devletlere konumunu Avrupa Birliği hükümlerinde göre
değerlendirilmesi gerekmektedir (Köktaş, 2004).
AB’nin göç ve iltica konuları, Maastricht Antlaşması’nda üçüncü temel sütununda yer
almasına rağmen Amsterdam Antlaşması’yla birlikte göç konusu birinci sütuna alınarak göçün
ulus ötesi olma özelliğine vurgu yapılmış ve göç politikalarının yapımında hükümetler arası
işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştır (Güleç, 2015). Aynı zamanda, ırkçılık ve yabancı
düşmanlığının engellenmesine yönelik hükümler birinci sütuna eklenmiştir. Birinci sütuna dâhil
edilen konular içerisinde vize politikaları, göç ve iltica yapıları ve kişilerin serbest dolaşımı ile
ilgili uygulamalar Avrupa Birliği’nin hukuki temeline oturtulmuştur (Köktaş, 2004).
Göç ve sınır yönetiminin Birlik Müktesebatına uyumlu hale getirilerek bütünleştirilmesi
1999 yılında Amsterdam Antlaşması ile birlikte olmuştur. Serbest dolaşım hareketleri, göç ve
iltica konuları eklenmiş, ırk ve etnik kimlik özelinde ayrımcılığa karşı yasa yapma hakkını
öngörmüştür. Aynı zamanda bu anlaşma ile ‘özgürlük, güvenlik ve adalet’ alanı oluşturulmuştur.
Amsterdam Antlaşması, Schengen Antlaşması’nı Birlik Hukuku içine almış ve üye ülkelerin iç
sınırlarının kontrollerinin kaldırılmasına dair hükümleri ortaya koymuştur. Amsterdam
Antlaşması ile serbest dolaşım ve güvenli bir ortamda yaşam hakkının sağlanacağı ve tüm
engellerin ortadan kaldırılacağına dair hükümler bulunmuştur.
Amsterdam Antlaşması’ndan sonra 1999 yılında Tampere Zirvesi’nde, özgür, güvenli ve
adaletli bir alan oluşturabilmek amacıyla stratejik hedefler belirlenmiştir. Göçün kaynak, hedef ve
transit ülkelerdeki ekonomik, siyasi ve sosyal tüm koşulların ışığında üye ülkelerin daha fazla
ortak hareket etmesi gerekliliği doğmuştur (Güleç, 2015). Bu amaçla, Tampere Zirvesi’nde göçün
ekonomik ve insani sebepleri üzerinde denge kurulması ve üçüncü ülke vatandaşlarına temel hak
ve yükümlülüklerinin verilmesi konusunda işbirliğine gidilmiştir. Bu zirvede üye ülkelerin göç ve
iltica konularında işbirliğine gitmelerinin önünü açan siyasal bir destek mekanizması ortaya
çıkarılmıştır. Zirve ile göç ve ilticaya yönelik ortak politikaların oluşturulması için üye
devletlerin işbirliği arayışları gündeme gelmiştir.

Page | 211

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

9/11 Sonrası Göç Politikaları
11 Eylül 2001 tarihinden sonra ‘iç güvenlik’ ve ‘yasadışı göç’ kavramlarına önem
verilmiş ve göç politikaları bu eksende gelişmeye başlamıştır. Çünkü genel olarak 11 Eylül
saldırılarından sonra göç konusu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha çok güvenlik
açısından değerlendirilmeye başlanmıştır. İltica kanalları ise terörizmin hedef devletlerin
topraklarına erişimini sağlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin hem Madrid hem de
Londra bombalamalarında iltica talep edenler yer almışlardır (Betts, 2017).
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin başkentlerinde gerçekleşen bu bombalamalar doğal olarak
AB’yi ve Avrupalıların zorunlu göçe bakışını da etkilemiştir. Avrupa Birliği de bu tarihten
itibaren iç güvenliğin geliştirilmesine yönelik farklı yaklaşımların en aza indirilmesi ve ortak bir
hedef belirlenmesi için ‘özgürlük, adalet ve içişleri’ alanlarında denge kurmaya çalışmıştır.
Özellikle adalet ve içişleri alanlarında yaratılmaya çalışılan işbirliği 4 faktöre göre belirlenmiştir:
İlk olarak AB’nin en temel hedeflerinden biri olan ortak pazar için dört özgürlük alanı; kişi, mal,
hizmet ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanması gerekliydi. Ortak pazara yönelen üçüncü
ülke vatandaşlarına karşı AB üyeleri ortak vize, göç ve iltica politikaları belirlemesi ve buna
yönelik kontroller oluşturulmaya başlamıştır. İkinci olarak; suç ve suçluların ortak pazar
anlayışıdır. Soğuk Savaş sonrasında ülkelerin ticari anlamda bilgi ve teknoloji gelişimi ile ortaya
çıkan suçların küreselleşmesinin, suçların sınırları aşması suçlarla mücadele konularında ortak bir
politika uygulanmasının gerekliliğini doğurmuştur. Üçüncü olarak ise Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB’ye girme beklentisi ‘adalet ve
içişleri’ alanlarında üye devletlerin koordineli çalışmasını zorunlu kılmıştır. Son olarak
hükümetler arası işbirliğinin önemi ve üye ülkelerin işbirliğinin halkların onayıyla pekiştirilmesi
ile hakların Avrupa’sı yaratılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple yasa dışı göçle mücadele halkın
onayının alındığı en önemli alanlardan birisi olmuştur (Köktaş, 2004).
2003’te yürürlüğe giren Nice Anlaşması, sınır yönetiminde kontrollerin arttırılması, vize
uygulamaları, üçüncü ülke vatandaşlarının dolaşımı, göç ve ilticaya yönelik düzenlemeleri ve
yasa dışı göçle mücadele yöntemlerini güçlendirmiştir (Köktaş, 2004). 2004 yılında Avrupa
Birliği Özgürlük, Güvenlik ve Adaletin Güçlendirilmesi adına oluşturulan Hague Programı kabul
edilmiştir. Bu programla göçün tüm aşamalarında ülkelerin kapsamlı bir yaklaşımı belirlemesi
amaçlanmıştır. Bununla birlikte, göçe kaynaklık eden ve transit ülke konumundaki bölgelerle
işbirliğinin ne derece önemli olduğu konusunda da vurgular yapılmıştır. 2005’te Hampton
Court’ta ise ilk kez göç problemlerine küresel yaklaşımlara gidilmesi ve sorunun çözümünde
kaynak ve transit ülkelerin ekonomik kalkınmalarına öncelik verilmesi gerekliliği üzerinde
durulmuştur. Bununla birlikte, 2005 yılında AB’nin ‘Göçe Küresel Yaklaşımı’ ile göç konusunda
üçüncü ülkelerden gelen göç hareketlerinin ortak bir işbirliği yoluyla çözümlemek ve uluslararası
ilişkiler ve ekonomik kalkınma politikalarının bir arada yürütülmesi gerekliliği üzerinde de
durulmuştur (Güleç, 2015).
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Göç ve ekonomik kalkınma arasındaki bağın farkında olan Avrupa Birliği üye ülkeleri,
öncelikli olarak göçün kaynağı ya da transit ülkelerindeki yoksulluğun kaldırılmasına
çalışmaktadır. Aynı zamanda bu ülkelerin ekonomik gelişimlerinin sağlanmasına, iyi
yönetilmesine ve demokratik haklara ulaşılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. 2008 yılında
AB’nin İltica ve Göç Anlaşması’nda beş önemli hedef belirlenmiştir. Bunlardan ilki üye ülkeler
öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip yasal göçü kabul koşullarını kapasitelerine göre belirlemelidirler.
İkinci hedef olarak, yasadışı göç hareketlerinin kontrol altında tutulmalıdır. Üçüncü hedef, sınır
yönetiminin denetimine önem verilmesi ve sınır yönetimleri ile göç yönetiminin bütünleştirilerek
uygulanmasıdır. Dördüncü hedef ise, sığınma ve göç uygulamalarında ortak bir statü
uygulamasına gidilmesi ve bunun üye devletler tarafından kabul edilmesidir. Bu hedeflerin
başarılı olabilmesi için kaynak ve transit ülkelerin göç ve kalkınma politikalarının takip edilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla da üçüncü ülkelerle işbirliği içinde göçün tüm aşamalarını kapsayan
ortak uygulamalar gerekmektedir.
Üye devletlerin 2009’da imzaladığı Lizbon Antlaşması ile göç ve ilticaya yönelik
düzenlemeler ‘Özgürlük, Güvenlik ve Adalet’ alanı içerisine yerleştirilmiştir. Lizbon
Antlaşması’yla birlikte ilk kez ‘iç güvenlik’ ve ‘dış sınırların bütünleştirilmesi’ Avrupa Birliği
içerisinde düzenlenmiştir. Yasa dışı göçle mücadele yine en önemli problem olarak sayılmıştır.
Buna yönelik izinsiz ikamet eden yabancıları sınır dışı etme ve üçüncü ülkelere geri gönderme
düzenlemelerine gidilmiştir. 2009 yılında Stockholm Programı da kabul edilmiş ve bu program
Tampere ve Lahey zirvelerinde alınan kararların devamı şeklinde biçimlendirilmiştir. Bu
programla birlikte, 2010-2014 dönemindeki göç ile ilgili uygulamalar ve düzenlemeleri
gerçekleştirme hedefi de sayılmıştır. Stockholm Programı, Lizbon Anlaşması’ndaki göçle ilgili
hükümlerle paralel şekilde oluşturularak, küresel bir göç yaklaşımının belirlenmesine
çalışılmıştır. Stockholm Programı’nın belirlediği diğer hedefler; ilk olarak iş piyasası ve istihdam
taleplerinin karşılanması için ortak bir politika belirlenmesidir. Göçmenlerin uyumuna yönelik
uygulamaların arttırılması gereği de bu programın hedefleri arasındadır. Yasadışı göçle
mücadelede etkin şekilde sınır kontrollerinin arttırılması üzerinde durulmuş ve kararlar alınmıştır
(Güleç, 2015).
AB’NİN GÖÇMENLERİN SORUNLARI İLE MÜCADELE POLİTİKALARI
1970’lı yıllarla birlikte Avrupa’da sosyal içerme ve dışlanma kavramlarının sosyal
politika alanına dâhil edilmesiyle ilk uygulamalarına başlamıştır. Sosyal içermenin en temel
amacı sosyal dışlanma ile mücadele etmek ve toplumdaki dışlananlarla toplumun geri kalanı
arasındaki tüm engellerin kaldırılmasıdır. 1970’lı yıllarla birlikte dönüşüme uğradığı ve refah
devlet anlayışına hizmet eden sosyal sigorta sistemlerinin toplumun ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlarına karşılık olamayacağı düşüncesi doğmasına rağmen, ilk kez 1988 yılında Fransa’da
asgari gelir uygulamasına başlanmasıyla sosyal içerme politikalarının sosyal politika alanında
incelenmeye başlandığı görülmektedir (Balaban, 2014).
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AB üyesi ülkelerde işsizliğin artması, uluslararası göç hareketlerinin yoğun bir şekilde
Avrupa’ya yönelmesi ve ekonomik krizler gibi faktörler, sosyal dışlanma kavramını daha görünür
kılmış ve sosyal dışlanma ile mücadele için sosyal politikaların geliştirilmesine daha da önem
verilmeye başlanmıştır. Bu amaçla, 1990 yılında Sosyal Dışlanmayla Mücadelede Ulusal
Politikalar Gözlemevi kurulmuş ve sosyal dışlanma kavramı ve buna yönelik sosyal içerme ile
ilgili göstergeler oluşturulmuştur (Bildirici, 2011).
Avrupa Birliği içerisinde günümüzde 60 milyondan fazla insan gelir yoksulluğu riski ile
karşı karşıyadır. İşsizlik gittikçe kronikleşmiş ve uzun dönemde kendisini kalıcı olarak
göstermeye başlamıştır. Göçmen ve azınlıklara yönelik ayrımcılığın artması ve ekonomik, sosyal
ve politik yaşamda gerilimlerin gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. Kuruluş amacı ve ilk hedefi
ekonomik bütünleşme olan Avrupa Birliği’nin sosyal bütünleşme konusunda eleştirilmektedir.
Avrupa’nın sosyal modelinin oluşturulması için yapılan sosyal politikaların daha çok ekonomik
kaygılar üzerinde kurgulanması sorunların daha da artmasına yol açmıştır (Sapancalı, 2005).
Avrupa Birliği’ne yöneltilen eleştirilerin başında Avrupa Birliği’nin yasadışı göç ile ilgili
sorunun temeline inmediği, kısa vadeli ve aşırı kısıtlayıcı uygulamalara gidilmesi ve çözümün
üçüncü ülkelerin eline bırakması gelmektedir. Avrupa Birliği’ne yapılan eleştirilerin ilk nedeni
güvenlik politikalarının Avrupa Birliği’nin göç politikalarının yapımındaki en önemli etken
olduğu konusudur. Ortak pazarın kurulması ve Doğu Avrupa’daki sosyalist rejimlerin
yıkılmasıyla Avrupa’nın kitlesel göçlere açık konuma gelmesi, serbest dolaşıma izin veren
Schengen Anlaşmaları ve Trevi Grupları ve Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) Avrupa göç
politikalarının güvenlik bazında incelenmesinin en önemli göstergeleridir. 11 Eylül 2001
tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelen terörist saldırının sonucunda güvenlik ekseninin
vurgulanması ve yasadışı göçmenlere yönelik yeni yasaların daha katı hale getirildiği
görülmektedir (Güleç, 2015).
Avrupa Birliği sosyal dışlanma ile mücadele, sosyal içerme ve istihdam politikaları
birbiriyle uyumlu şekilde koordine edilmektedir. Ancak, sosyal dışlanma ile mücadele
politikalarında ulusal düzeyde işbirliğinin yanı sıra Birliğin tamamında birlikte eşgüdümün
sağlanması gerekmektedir. Bunun için, sosyal dışlanma ile mücadelede sorumluluk yerel, ulusal
ve bölgesel tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla bütünleştirilmiş
bir sorumluluk paylaşım alanı olmaktadır.
Göçmenlerin AB içinde entegrasyonunun sağlanması için üçüncü ülke vatandaşlarının
ekonomik ve topluma aktif şekilde katılımının sağlanması için daha etkin politikaların
geliştirilmesi ihtiyacı görülmektedir. Avrupa Birliği’ndeki göçmen nüfusun oranına paralel olarak
farklı ülkelerden gelen kültür, dil, din ve etnik kimliklerin Avrupa Birliği’nin kültürü içerisinde
eklemlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu aynı zamanda göçün getirmesi beklenen olumlu
sonuçlardan faydalanmak anlamına gelmektedir. Bu yüzden üçüncü ülke vatandaşlarının aktif
olarak AB toplumuna katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına çalışılmalı ve bu konuda
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yerel yönetimlerin önemli görevlerinin bulunduğuna dikkat çekilmelidir (Avrupa 2020 Stratejisi,
2014).
SONUÇ
Avrupa Toplulukları’nın kuruluş yıllarında göç henüz sorun olarak algılanmadığından bu
konuda ortak bir politika oluşturma gereksinimi de doğmamıştı. Bunun en önemli nedenlerinden
biri bu dönemde gelen göçmenlerin işleri bittiğinde ülkelerine geri dönecek misafir işçiler olarak
görülmesiydi. Ayrıca kalıcı olarak görülmeyen bu göçmenlerin rahatça kontrol edilebileceği
düşüncesi de Avrupa ülkelerinin bu konuda rahat davranmasına neden olmuştur. Günümüzde
Avrupa Birliği üye ülkeleri göç hareketlerinin ortaya çıkardığı sorunlarla ve göçmenlerin politik,
sosyal, ekonomik ve kültürel entegrasyonun yarattığı problemlerle karşı karşıya kalmaktadır.
Avrupa Birliği üye ülkeleri göçmenlerin uyumunun sağlanması ve Avrupa’nın geleceği için
göçün desteklemesi ve sınır kontrollerinin arttırılması yoluyla yasa dışı göç sorununa çözüm
üretmeye çalışmaktadır. Avrupa Birliği içerisinde Birliğin vatandaşı olmayan ve/veya yasa dışı
yollarla gelmiş ve kaçak olarak yaşayan insanlar bulunmaktadır. Bu sayının gün geçtikçe artması
beklenmektedir. Bu açıdan, yasa dışı göç sorunu tüm dünyada olduğu gibi AB açısından da
önemli bir sorun olarak görülmektedir.
Buna karşın göç akımları ve göçmenlere yönelik tek tip ortak bir politikanın oluşturulması
günümüz koşullarında hala çok zor görünmektedir. 1970’li yıllardan itibaren dört özgürlük alanı
kişi, hizmet, sermaye ve emeğin piyasa içinde serbest dolaşımının sağlanmasına, işçi göçmenlerin
ekonomik bir işlevinin olduğuna ve göçmenlerin ve sığınmacıların insani yardım ve korumaya
ihtiyacı olmasına yönelik politikalar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu politikalar ilerleyen yıllarda
daha ziyade iç güvenlik ekseninde geliştirilmiş ve bu konuda devletlerarası anlaşmaların
yapılması sağlanmıştır. Schengen Anlaşması ile iç sınırlardaki kontrollerin azaltmasına ve dış
sınırlarda denetimin arttırılmasına çalışılmıştır. 1986’da Tek Avrupa Senedi ile Schengen
uygulamaları ışığında iç sınır kontrolleri, iltica ve göç politikalarının hükümetler arası işbirliğiyle
ortak bir politika belirlenmesine çalışılmıştır. 1986 yılından itibaren Avrupa Topluluğu
hükümetler arası bir ad hoc göç grubu kurarak göç ve iltica ile ilgili konulara ağrılık verilmiş ve
Maastricht Anlaşması ile bu yürürlüğe girmiştir.
Göçmenlere yönelik ayrımcılığın arttığı günümüzde ise ekonomik, sosyal ve politik
yaşamda gerilimlerin gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Özellikle Avrupa’ya Asya ve Afrika’dan
ciddi bir göç dalgasının yaşanmakta olduğu günümüzde AB vatandaşları kendi yönetimlerine göç
konusunda daha sıkı denetimler yapılması konusunda baskı yapmaktalar. Diğer yandan AB’de
yaşamakta olan göçmenlerin entegrasyon ve temel hakları ile ilgili de ciddi sorunları
yaşanmaktadır. Bu sorunlar özellikle işsizliğin yaşanmakta olduğu AB ülkelerinde çok daha
belirgin bir şekilde ifade edilmekte ve bu konuda hükümetlere baskı yapılmaktadır. Ancak
AB’nin entegrasyondan ziyade kendi sınırlarını daha fazla koruyarak olayın güvenlik boyutuna
yoğunlaşması AB’nin temel değerleri olarak benimsediği demokrasi, insan hakları ve
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özgürlüklerden uzaklaşmasına neden olduğunu göstermektedir. Geçmişte göçün getirdiği
çeşitlilik ve zenginlikten beslenmeye önem veren AB üyesi ülkelerin artık bunu görmezden
geldiği ve daha ziyade vatandaşlarının göçmen karşıtlığı ile ilgili taleplerine çözüm üretmeye
çalıştığı görülmektedir. Oysa birçok ülkede olduğu gibi AB ülkelerinde de göçmenler büyük
oranda bu ülke vatandaşlarının yapmadığı işleri çok düşük ücretlerle yapmaktalar. Buna rağmen
birçok AB ülkesinde AB vatandaşları göçmenleri kendi işlerini ve refahlarını çalan “iş hırsızları”
olarak lanse etmekte ve hükümetlere göçün sınırlandırılması için baskı uygulamaktalar. Bazı
hükümetler de popülist politikalarla göçmenlere karşı sert uygulamalar geliştirmekteler. Oysa
üçüncü ülke vatandaşlarının aktif olarak Avrupa toplumuna katılmasının önündeki engellerin
kaldırılmasına çalışılması uzun vadede hem AB’nin değerleri açısından hem de birçok yönden
çıkarları açısından çok daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Avrupa Birliği’nin göç ve göçmen
sorunlarına karşı çözüm önlemleri yasa dışı göçün önlenmesi, nitelikli göçün desteklenmesi,
göçmenlerin Avrupa toplumuna uyumunun sağlanması ve sınır kontrolleri ile desteklenmesi
şeklinde oluşması AB değerleri ile uyuşmamaktadır. Göç konusunda tek ve ortak bir politika
geliştirip uygulamak zor görünse de AB eninde sonunda insani değerlere uygun böyle bütüncül
bir politika geliştirmek durumundadır.
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ÖZET
Nerdeyse insanlık tarihi kadar eski bir olgu olan ve tarihsel süreç içerisinde değişik formları ve biçimleri ortaya
çıkmış olan göç, günümüzde en çok tartışılan dünyanın en önemli tartışma konularından, hatta bazılarına göre
sorunların biri olarak görülmektedir. Göç, ülkelerin gelişimi ve yararı için kullanılabileceği gibi, toplumsal sorunlara
da neden olabilmektedir. Göç hareketliliği, bireyden başlayarak toplumsal düzen içerisinde, kentlerin yapısal ve
kültürel özelliklerini de etkileme özelliğine sahiptir. Göç sadece göç alan yerleşim birimlerini etkilemediği gibi aynı
zamanda göç veren yerleşim birimleri ve göçmenleri de etkilemektedir. Bazen nüfus ve iş gücü açığını karşılayan
göç, bazen de bir sorun olarak algılanabilmektedir. Göç sorun olarak algılandığında, göçmenler de toplumların
kendileri için tehdit olarak gördükleri, terörizm ve şiddet gibi unsurlarla birlikte tartışılmaktadır. Oysaki göçün
yararları ve pozitif etkileri düşünüldüğünde; toplumlar ve yönetimler tehditleri fırsata çevirebilirler. Bu yüzden göçle
ilgili dünyanın birçok ülkesinde çeşitli politikalar belirlenmiş ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu
yasal düzenlemeler ve hukuki çerçeveye paralel olarak, göçle ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış ve değişik dillerde
hatırı sayılır bir literatür oluşmuştur. Ancak tarihsel sürekliliği, yaygınlığı ve önemine rağmen Türkiye, Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dâhil birçok ülkede özellikle “Arap Baharı” olarak
adlandırılan süreci müteakiben ciddi bir artış gösteren göç ve mültecilik ile ilgili kavramların yaygın bir şekilde
yanlış kullanıldığı gözlenmiştir. Özellikle kitlesel olarak Türkiye’ye sığınan ve bir kısmı buradan AB ülkelerine göç
eden Suriyeli sığınmacılar ve mülteciler ile ilgili yapılan yayınlarda, -resmi devlet görevlileri de dâhil olmak üzeregöçmen, mülteci ve sığınmacı kavramlarını yanlış kullandıkları tespit edilmiştir. Göç ve mültecilik ile ilgili temel
kavramların incelenmesini amaçlayan bu çalışma bu konudaki karışıklığın giderilmesine ve literatüre katkı
sağlamayı hedeflemektedir.
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Confusion about Migration and Refugee Notions
ABSTRACT
Immigration, which is almost as old as humanity and emerged in various forms in the historical process, seems to be
one of the most issued/researched topics even for some it is the most important controversial issues in the world
today. Migration can be used as a tool for the development and advantage of the countries while it leads social
problems as well. Migration mobility influences the structural and cultural characteristics of the cities since it is
derived from individual to society in the social order. Migration not only affects immigration settlements in host
countries but also affects immigrant settlements and immigrants in emigrant counties. Migration that fulfils the need
of population and the manpower deficits can also be perceived as a problem. On the other hand, when immigration
is perceived as a threat, immigrants are also being debated in terms of terrorism and violence. When comes to the
positive effects and benefits of migration for society and government, it can turn from threats into opportunities.
Therefore; no country in the world could not underestimate immigration issues which have carried immigration
policies along with legal regulations. Parallel to these legal regulations under legal framework, scientific research on
migration have been done and literature with corpus have been formed in various languages. However, in spite of its
historical continuousness, prevalence and importance, it has been observed that in many countries including Turkey,
the United States (USA) and the European Union (EU) countries, immigration and refugee-related concepts have
been widely misused, especially following the process so-called Arab Spring. Especially for some publications on
Syrian asylum seekers and refugees who settled as refugees in Turkey and have migrated to EU countries, there are
misused the concepts of immigrants, refugees and asylum seekers - including studied done by official state officials.
This study aims to examine the basic notions of migration and refugee terms and then it purposes to eliminate the
confusion and contribute to the literature.
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GÖÇ KAVRAMI VE GÖÇLE İLGİLİ TANIMLAR
Göç yeni bir olgu olmamakla birlikte özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerinin geliştiği
ve ucuzladığı küreselleşme sürecinde bir değişim sürecine girerek teknoloji ve ulaşımdaki
ilerlemelere paralel olarak ciddi bir artış göstermiştir. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre
tutulan istatistik ve kayıtlar 215 milyon dolayında, yani dünya nüfusunun % 3’ü kadar insanın
doğduğu ülke sınırları dışındaki yerlerde yaşadığını göstermektedir. Ancak bu kısıtlayıcı tanım
dışında kalan yani bir yıldan daha kısa süreli gerçekleşen insan hareketliliği de uluslararası göç
içinde ciddi bir öneme sahiptir (Sirkeci ve Erdoğan, 2012).
Genel olarak, bir yerden başka bir yere doğru yer değiştirme hareketi olarak tanımlanan
göç, başka bir ifadeyle bireylerin yerleşmek amacıyla bir yerleşim yerinden diğerine doğru
yönelen yer değiştirme hareketi olarak tanımlanmaktadır (İpek, 2006; Erbaş, 2010; Havle, 2010;
Duman, 2002; Tatlıoğlu, 2012; Karataş, 2006; Sert ve Korfali, 2014). Biraz daha
detaylandırıldığında göç; bireylerin sahip oldukları ekonomik ve sosyal imkânları bırakarak ya da
bırakmaya zorlanarak yeni topraklara yerleşmesi ve buralarda yaşamak için yeni olanaklar
bulmaya çalışma süreci olarak da tanımlanmaktadır (Nakanishi vd., 2008). Ancak bu
tanımlamaların kavramsal açıdan çok boyutlu ve karmaşık bir süreci kapsayan göç olgusunu
daralttığını savunanlar da bulunmaktadır. Göç tanımlamalarında kullanılan temel yaklaşım göçün
ekonomik, politik ve toplumsal sebeplerle birey ya da kitlelerin bir ülkeden başka bir ülkeye
taşınması şeklindedir (Özyakışır, 2013). Bu tanımlamalar göçmenlerin oynadığı ekonomik,
siyasi, kültürel ve toplumsal rolleri de göz ardı etmektedir (Kaygalak, 2009). Dolayısıyla göç
kavramı tanımlanırken demografik yapı ve hareketin yanı sıra sosyal, siyasal, ekonomik ve
kültürel yapı ile bunların etkilerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Buradan hareketle hem maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya
ailelerinin gelecekten beklentilerini arttırmak amacıyla başka bir ülkeye veya bölgeye yerleşmek
göç olarak tanımlanabilir. Göç eden kişi ve aile fertleri de göçmen olarak tanımlanmaktadır. Yani
göçmenler esas olarak, ülkesinden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için değil,
eğitim ve çalışma gibi nedenlerle ayrılan kişilerdir. Göçmenler, vatandaşı oldukları ülkelerin
korumasından yararlanmaya devam ederken, daha iyi bir yaşam standardına kavuşabilmek için,
kendi istekleri ile bu yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukların bir kısmı pasaport, vize gibi yasal
belgelerle düzenli bir halde yapılırken, bazıları ülkelerin yasal sistemlerine aykırı bir şekilde
düzensiz olarak da yapılabiliyor (BİA, 2015).
Özellikle Sanayi Devrimi sonrasındaki kapitalist toplumlarda göçün iki önemli temele
dayandığı savunulmaktadır. Bunlardan ilki, emeğin mekânsal olarak yer değiştirmesinin üretimde
etkin dağılımını sağlamasıdır. Çünkü kişinin mekânda yer değiştirmesi sonucu emek kadar üretici
ve tüketicinin de yer değişimi sağlanmaktadır. Ancak, göçün yatay hareketlilik ve sosyal
hareketlilik süreci olması, mekân içinde yer değiştirme hareketi olmasının yanı sıra sosyal
yapıda, statüde ve kurumlarda oluşan dönüşüm ve değişimleri kapsamasını da sağlar (Çakır,
2011). Yaşanılan bu köklü değişim hem göçmenlerin yeni geldikleri toplumu hem de terk
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ettikleri yerleri çok yönlü bir şekilde etkilemektedir. Göçün ikinci dayanağı ise, kişinin mekânsal
yer değişimleri sonucunda ekonomik fırsatlara ulaşabilme (Dikmen, 2002) çabasıdır.
GÖÇ TÜRLERİ
Kısaca belli bir zaman içerisindeki mekânsal yer değişimi olarak tanımlanan göç, değişik
başlıklar altında sınıflandırılarak farklı türlere ayrılarak incelenmektedir. Öncelikle iç göç ve dış
göç biçiminde ayrımlara tabi tutulan göç hareketleri, yine “düzenli göç” (yasal göç), “düzensiz
göç” (yasadışı göç) ve “zorunlu göç” gibi başlıklar altında incelenmektedir. Farklı hukuki
statüleri ve tanımları ifade etmek için kullanılan bu terimler, göçü açıklamak için yaygın olarak
kullanılan kavramlardır.
Ancak insan hareketliliğinin dinamik doğasını, esnekliğini ve süreğenliğini vurgulayarak
göç yerine hareketlilik kavramını öneren Cohen ve Sirkeci (2011) iç-dış göç ayrımlarının
yanıltıcı olduğunu ileri sürmektedirler. Buna karşın bu ayırımların yaygın olarak yapıldığına
rastlanmaktadır. Bu bağlamda ülke sınırları içerisinde bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim
birimine doğru gerçekleşen göç hareketleri iç göç olarak tanımlanmaktadır. Çalışma, yerleşme ya
da uzun süre kalma gibi sebeplerle bir ülke sınırlarını aşarak yeni bir ülkeye yapılan hareketler ise
dış göç şeklinde tanımlanmaktadır (Kaygalak, 2009; Havle, 2010; Duman, 2002; Özyakışır,
2013).
İç göç bir ülkedeki nüfusun mekânsal olarak yeniden dağılımı olduğundan genel olarak
yönü ülke sınırları içerisinde az gelişmiş bölgelerden, gelişmiş bölgelere doğru olmaktadır. Bu
yüzden iç göç genellikle kırdan kente yönelen hareketler biçiminde gösterilmektedir. Ernest
Burgess’in Ortak Merkezli Daireler kuramına göre, mekânsal değişiklikler sosyal, toplumsal,
barınma ve iş imkânları bakımından farklılıklar oluşturmaktadır (Güneş, 2013). Kentin çekiciliği
ve kırın iticiliği döngüsünde kalıcı yer değişiklikleri oluşur ve gönüllü ya da zorunlu olarak iç göç
gerçekleşir (Havle, 2010). Kente yönelen göçler tamamen insanın doğasıyla ilgilidir ve göç
hareketlerinin değiştirilemez doğası gereği kentsel alanların da bu sistematik temele oturtulması
gerekmektedir (Serter, 2013). Kentler, göçmenleri sadece çekim alanı olarak etkilememekte,
göçmenler de kentlilerin yaşam biçimlerini ve kültürlerini değiştirebilmektedir (Bal, 2011).
İç göçte ülke nüfusu azalmamakta fakat bölgeler arasında mobilize olmaktadır. Dış göçte
ise göçü veren ülkenin nüfusu buna bağlı olarak azalırken, göç alan ülkenin nüfusu da artışa
geçmektedir (Özyakışır, 2013; Duman, 2002). Dış göçü diğer göç türlerinden ayıran en önemli
özellik ise en az iki ülkeyi ilgilendirmesidir. Ülkelerin yaklaşımlarının farklılaşması sonucunda
ülkeler dış göçle gelen bireylere farklı haklar verebilir ve bu bireylere eşit uzaklıkta
davranmayabilir. Bu noktada “vatandaş” ve “yabancı” ayrımı gibi farklılıklar ortaya çıkmaktadır
(İçduygu vd., 2014).
Genellikle iç ve dış göçte birey davranışlarını göçe teşvik eden en temel ve/veya
belirleyici unsur ekonomik kaygılardır (Duman, 2002). Ancak iç ve dış göç aynı süreçlerden
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geçebilmekte ve birbirinden etkilenebilmektedirler. Göç etmede insanlar bir yerleşim biriminden
diğerine öncelikle ülke içerisinde daha sonra başka ülkeye geçme şeklinde hareket etmektedir.
Dış göçmenler ülkelerine döndüklerinde iç göçe etki etmekte ve köken ülkede yeniden
yerleşebilmektedir. İç ve dış göç arasındaki bu bağlar kentleşme ve küreselleşme süreçlerinin
etkisiyle artış göstermektedir. Bu yüzden iç ve dış göçün birlikte değerlendirilip incelenmesi
gerekmektedir (Sert ve Korfali, 2014).
Diğer yandan göç, göç etme biçimlerine göre bireysel, kitlesel ve zincirleme olmak üzere
göçler üç temel türle açıklanmaktadır. Bireysel göçte, göçmen göç hareketinin neden ve sonucu
hakkında bilgiye sahiptir ya da tahmin edebilmektedir. Bilgi sahibi olan bireyin gideceği yerden
beklentileri de sahip olduğu bilgiler neticesiyle yüksektir (Duman, 2002; İpek, 2006; Kaygalak,
2009; Özyakışır, 2013). Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupalılardan, ülkelerinde emekli statüsüne
eriştikten sonra hayatlarının geri kalanını Güney Amerika (Florida) ya da Güney Avrupa
(Akdeniz) sahillerinde geçirenler bu göç türüne örnek verilebilir.
Kitlesel göç sosyal, ekonomik ya da siyasi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Bu göç türü
zorunlu göç ile iç içe geçebilmektedir. Örneğin, Türkiye ve Bulgaristan arasında 1989 yılında
gerçekleşen kitlesel dış göç, zorunlu göç ile iç içe geçmiştir. Bu göç hareketi soya dönüş adı
altında şekillenmiş ve kitlesel göç hareketleriyle zorunlu göç olarak literatüre geçmiştir
(Özyakışır, 2013). Zincirleme göçte ise göçmen daha önceden göç eden akraba ya da aile ile göç
ilişkisini devam ettirmekte ve göç kararının alınmasında bu ağlar etkili olmaktadır. Zincirleme
göçte, göçün risk ve maliyetleri kurulan bu ilişkiler ağı ile azalmaktadır (Kaygalak, 2009).
Ayrıca 1990’lı yıllarda ulus-ötesi göç olgusu hızla gelişen göç türü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ulus-ötesi göçmenler göç alan ülkede yaşama, barınma ve çalışma arzusundadır.
Aynı zamanda göç veren ülkeye yatırım yaparak ekonomiye ve oy kullanarak siyasette katkı
sağlarlar. Bu şekilde o ülkeyle bağlarını sürdürme eğilimindedirler. Göçmenlerin birden fazla
ülkeyle ekonomik, siyasi ve kültürel bağlar kurması ulus-ötesi göç çalışmalarında dikkat çekici
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Öner, 2012).
Düzensiz göçmen terimi, göç ettiği ülkeye o ülkenin yasalarını ihlal ederek giriş yapan,
ülkede kalmak için yasal hakkı bulunmayan, ülkenin yasalarını ihlal ederek çıkış yapan kişiler
için kullanılır. Bir göçmenin statüsü birkaç şekilde düzensiz hale gelebilir. Bu bazen dikkatsizlik
nedeniyle yaşanabilirken; bazen keyfi ve adil olmayan nedenlerle de bir kişi düzensiz göçmen
durumuna düşebilir. Tek bir yolculuk sırasında dahi, bir göçmen, hükümetlerin yürüttüğü
politikalara veya vize düzenlemelerine göre düzensiz göçmen statüsüne girip çıkabilmektedir
(Vardar, 2015).
21. yüzyılda dikkat çeken bir göç türü de transit göçtür. Transit göç, asıl gidilecek ülkenin
yol güzergâhında olan ve geçmek zorunda kalınan geçişi kapsamaktadır. (Öner, 2012). Asya’yı
Avrupa’ya bağlayan jeopolitik konumu nedeniyle transit göç etkileri görülen Türkiye de göç için
transit bir ülke konumundadır.
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ZORUNLU GÖÇ VE MÜLTECİLİK
Zorunlu göç, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın önemli temel insani konularından biridir. Siyasi
baskılar, çatışmalar, doğal afetler ve insanlardan kaynaklanan olağanüstü olaylar sebebiyle çok
sayıda insan evlerinden ve yurtlarından kaçmak zorunda kalmışlardır. İki dünya savaşı,
sömürgecilikten kurtulma ve bağımsızlık savaşları, Soğuk Savaş’ın vesayet çatışmaları, Soğuk
savaş sonrası Balkanlar, Afrika ve Kafkaslarda yaşanan çatışmalar, terörizmle mücadele
bağlamında Afganistan ve Irak’taki işgaller, Güney Asya ve Ortadoğu’da topraklara ilişkin
milliyetçi iddialar ve devletlerin bölünmesi, otoriter rejimler, insan hakları ihlalleri, geniş çaplı
kalkınma projeleri, fırtına, tsunami ve iklim değişikliği gibi nedenlerle yaşanan çevre felaketleri
insanların başka yerlerde koruma arama sebebiyle yaşadıkları toplumları terk etmesine yol
açmıştır. En önemlisi uluslararası koruma arayışı içindeki sığınmacı ve mülteciler siyasi
yargılamalardan kaçarken, komşu devletlere ya da uzak mesafeler kat ederek başka kıtalardaki
ülkelere sığınmak için sınırları aşmışlardır. Başkaları ise devletsiz ya da çevresel koşullar
sebebiyle yerlerinden edilen kişiler olarak sınırları geçmiştir. Sığınmacılar, mülteciler ve sınırları
aşan kişilere ilaveten evlerinden ayrılan ama ülkelerinde kalan kişilerin de yerinden edilen kişiler
olarak sayıları hayli fazladır. Bu kategoride bulunan kişilerin ortak noktaları varoluşsal bir tehdit
sebebiyle kendi toplumları içinde yaşama konusunda ciddi sorunlarla karşılaşmış olmalarıdır.
Bunun sonucunda haklarını ve salahiyetlerini ya da korumayı kendi toplumları dışında
aramışlardır. Sınır aşmayı gerektirsin ya da gerektirmesin günümüzde zorunlu göç küresel
politikaların kalbinde yatmaktadır (Betts, 2017). Ve zorunlu göçün çok büyük bir kısmı
uluslararası mahiyet ve boyutlar içermektedir.
Tarihsel olarak incelendiğinde, uluslararası göç her zaman var olmakla birlikte, hâkim
ekonomik sistemin değişmesiyle göç biçimlerinin de farklılaştığı gözlenmektedir (Fassmann,
Haller ve Lane, 2009). Bununla beraber, küreselleşmeyle beraber dünyadaki göç hareketleri
gerek kapsam gerekse niceliksel olarak yoğunlaşmış ve sayı olarak büyük rakamlara ulaşıp daha
çok ülkeyi kapsar duruma gelmiştir. Aslında genel olarak dünyada insan hareketlerindeki artış ve
göç küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçları olarak değerlendirilmektedir. Küreselleşmenin insani
boyutu olarak adlandırılan “göç” ün devletlerin kültür, ekonomi ve siyasetlerinin üzerinde geniş
etkileri bulunmaktadır. İnsanlar çeşitli nedenler sonucu kendi ülkelerini terk edip başka ülkelere
göç etmekte ve hiçbir ülke kendini göçün doğurduğu sonuçlardan izole edememektedir. Söz
konusu yoğun göçün toplumsal, ekonomik ve politik neticeleri uluslararası düzeyde toplumların
gündemini meşgul etmekte ve tartışılmaktadır (Güleç, 2015). Bu bağlamda göç, zorunlu göç,
mülteci ve sığınmacı gibi kavramlar yıllardır tartışılmakta ve bunlara yönelik politikalar
geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Ancak göç, zorunlu göç, mülteci ve sığınmacı gibi kavramlar özellikle Suriye’deki
çatışmalar ve iç savaştan kaçarak kitlesel olarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerle birlikte yanlış
kullanılmakta ve tartışılmaktadır. Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için “Suriyeli göçmenler”,
“Suriyeli mülteciler” ve “Suriyeli sığınmacılar” gibi terimler kullanılmaktadır. Oysa bu
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kavramlar birbirine yakın gibi gözükse de aslında her birinin farklı anlamları ve karşılıkları
bulunmaktadır.
Türkiye’ye sığınan Suriyelileri başlangıçta “misafir” olarak tanımlayan Türkiye, daha
sonra bunları “sığınmacı” olarak tanımlamış ve “geçici koruma” altına almıştır. Başlangıçta
yaşanan kitlesel sığınmacı akınının geçici bir durum olduğu, iç savaşın kısa sürede sona ereceği
ve savaşın sona ermesiyle birlikte Suriyelilerin ülkelerine döneceklerini düşünerek hareket etmiş
olan Türkiye, politikalarını bu doğrultuda şekillendirmiştir.
Nitekim basının yanı sıra resmî beyanlarda da, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin hukuken
herhangi bir karşılığı bulunmayan “misafir” şeklinde tanımlandığı ve bu ifadenin sıklıkla
kullanıldığı görülmüştür. Misafirlikleri sona erdiğinde ülkelerine geri dönecekleri beklentisini
içeren “misafir” ifadesinin yanı sıra “mülteci”, “sığınmacı” ve “geçici koruma altındaki bireyler”
şeklinde değişik tanımlamalar da kullanılmıştır. Yaygın bir şekilde birbirlerinin yerine kullanılan
söz konusu kavramlar, aslında farklı anlamlar taşımakta ve doğal olarak farklı çağrışımlarda
bulunmaktadır. Ortaya çıkan kavram karmaşası karşısında, öncelikle her biri farklı statüye
tekabül eden söz konusu kavramların açıklığa kavuşturulması” gerekmektedir (Topal, 2015).
Bakanlar Kurulu’nun 13 Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği’nde Geçici
koruma: “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak
sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak
değerlendirmeye
alınamayan
yabancılara
sağlanan
korumayı”,
(http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf) ifade etmektedir.
Sığınmacılık ile mültecilik de birbirine yakın kavramlar gibi gözükse de ikisi birbirinden
farklı hukuki süreçleri ifade etmektedir.
“Sığınmacılık uluslararası literatürde, mültecilikten önceki kategoriye işaret etmektedir.
Genel olarak sığınma hakkı, bir devletin, uyruğunda bulunduğu ya da ikamet ettiği devletteki
baskılardan kaçan yabancıların ülkesine girmesine ve ülkesinde kalmasına izin verme hakkını
ifade etmektedir. Bir başka deyişle, bu, ülkesinde sığınma aranan devlete ait bir haktır. Gerek
devletin gerekse bireyin sığınma hakkına ilişkin durumu incelendiğinde uluslar arası hukuka göre
bir devletin yabancıların ülkesine girmesi ve ülkesinde kalması hususunda tek yetkili olduğu
görülmektedir.” (Pazarcı, 2008; Gümüş ve Kara, 2014).
Sığınmacı kavramı genellikle, mülteci statüsü almaya yönelik başvurularının hükümet ya
da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından karara bağlanmasını
bekleyen kişiler için kullanılır. Yani sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak
statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere denir. Bir diğer ifadeyle sığınmacı, aday mülteci
konumundadır. Mülteci olma şartlarını taşıyıp taşımadığının belirlenmesi süreci boyunca kişiye
sığınmacı statüsü verilir. Statüleri resmi olarak tanınmamış da olsa, sığınmacılar menşei
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ülkelerine zorla geri gönderilemezler ve haklarının korunması gerekir. Mülteciler de ülkeden
ülkeye bir takım değişikliklere karşın genelde aşağı yukarı aynı haklara sahip olurlar (Başak,
2011; Aktaş, 2016).
Resmi Gazete’de sığınmacı tanımlaması ise şöyle yapılmaktadır: “…Irkı, dini, milliyeti,
belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından
haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin
himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu
yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan
dolayı dönmek istemeyen yabancı” (Resmi Gazete, 2006).
Uluslararası hukukta “mülteci” kavramı, “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu”
için vatandaşı olduğu, doğduğu, büyüdüğü ve oturduğu ülkeyi terk eden ve ülkesine dönemeyen
veya dönmek istemeyen kişileri ifade etmektedir. Birleşmiş Milletler bünyesinde imzalanan 1951
tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 1. Maddesinde
mülteci;
“1 Ocak 1951´den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa
ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen şahıs” şeklinde tanımlanmıştır (Barkın,
2014).
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’ni 1961 tarihinde kabul eden
Türkiye, 1967 yılında Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Protokol’ü de ancak Cenevre
Sözleşmesi ile düzenlenen coğrafi sınırlama ilkesini sürdürmeyi tercih etmiştir. Avrupa dışından
gelen mültecilerin sayılarının özellikle de 1980’li yıllarda büyük ölçüde artması Türkiye’nin
kendi geçici sığınma sistemini oluşturması ile sonuçlanmıştır. 1994’te kararlaştırılan İltica
Yönetmeliği40 2013 yılına kadar Türkiye’de Avrupa dışından gelen mültecilerin korunması
konusundaki tek yasal düzenleme olarak kalmıştır.41Yani Türkiye Avrupa dışından gelenleri
mülteci olarak kabul etmiyor. Avrupa dışından gelenlerin üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar,
şartlı mülteci statüsünde geçici olarak Türkiye’de kalmasına izin veriliyor. Uluslararası koruma
arayan yabancılar Türkiye’ye adım attığında mülteci veya şartlı mülteci statülerini almak için
başvuruyor. Bu kişilerin statüsü verilene kadar kendilerine “uluslararası koruma başvuru sahibi”

40

Karar no. 94/6169. Türkiye’de bu kavramlar 2014 tarihli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
41
2006 yılında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır, Karar no. 2006/9938 (16.01.2006) Resmi Gazete no. 26062
(27.01.2006).
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deniyor. Ayrıca Türkiye hukuk sisteminde sığınmacı kavramının olmadığını da belirtmek
gerekiyor (Vardar, 2015).
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN STATÜSÜ
Suriyelilerin Türkiye’ye sığınma amacıyla Nisan 2011’de yaptıkları ilk toplu girişten
itibaren Türkiye resmi olarak Suriyelilere yönelik açık kapı politikası uyguladı. Bu politika genel
hatları ile uluslararası hukukun geri göndermeme ilkesi ile uyumluluk göstermektedir. Yine de
güvenlik gerekçesi ile sınırların kısa süreli olarak kapatıldığı veya kimlik belgeleri yanında
olmayan Suriyelilerin kamplardaki yoğunluk sebebiyle sınırda bekletildiği durumlarda, UNHRC
ülkeye girişlerin engellenmemesi yönünde çağrılarda bulundu.
Başlangıçta “misafir” olarak kabul edilen Suriyelilere daha sonra “geçici koruma” statüsü
verildi. Geçici koruma, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak Türkiye sınırlarına gelen veya Türkiye sınırlarını
geçen ve haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan
yabancılara sağlanan korumayı ifade etmektedir. 6458 sayılı kanun kapsamında yayınlanan
Geçici Koruma Yönetmeliği’ne göre; Suriye’den Türkiye’ye gelen yaklaşık 2 milyon kayıtlı
kişinin statüsü “Geçici Koruma”dır ve bireysel prosedür olan şartlı mülteci statüsü için başvuru
yapamazlar. Çoğunlukla göçmenler mültecilerle aynı güzergâhları kullanarak yolculuklar
yapıyorlar. Örneğin, bir tekne battığında içindekiler geliş nedenlerine göre sığınmacı da göçmen
de olabilir. Ancak bunlardan söz edilirken sık sık mülteci kavramının kullanıldığına tanık
olunmaktadır. Geliş sebepleri bilinmiyorsa, söz konusu kişilerden söz ederken göçmen veya
sığınmacı kavramları kullanılabilir. Ancak mülteci kavramının kullanılabilmesi için bununla ilgili
ciddi bilgilere vakıf olunması gerekmektedir. Türkiye coğrafi sınırlama nedeniyle Avrupa’dan
gelenler dışındaki sığınmacılara mülteci statüsü vermediğine göre Suriye’den gelen herhangi
birine mülteci denmesinin hukuki bir alt yapısı bulunmamaktadır. Buna rağmen nasıl oluyor da
devlet yetkilileri Suriye’den gelenler için zaman zaman mülteci sıfatını kullanmaktalar?
Suriye iç savaşı başladığında ve Suriyeliler kitlesel olarak Türkiye’ye geçtiğinde;
“Türkiye mevzuatında Suriyeliler için herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı. Yukarıda
bahsedildiği üzere 1994 Yönetmeliği toplu nüfus hareketlerinin sınırda durdurulmasını
öngörmekteydi. Dolayısıyla 2011 yılında ülkeye kabul edilen Suriyeliler yasal anlamda herhangi
bir statüye sahip olamadılar. Bu durumda, kabul edilen Suriyelilerin statüsü ilk aşamada ‘misafir’
olarak belirlenmiştir. Suriyeliler için 1994 Yönetmeliğinde belirlenen sığınmacı statüsünün
verilmesi durumu geçerli olamamış, resmi makamlar bu kişilerden bahsederken ‘misafir’ terimini
kullanmıştır. Ulusal mevzuat veya uluslararası hukuk çerçevesinde bir karşılığı olmayan bu tanım
ile Suriyeliler yasal bir statüden mahrumdurlar. Ekim 2011’de Türkiye Suriyeliler için geçici
koruma rejimi uygulayacağını duyurmuş, böylece daha önce misafir olarak nitelendirilen
Suriyeliler ‘geçici koruma statüsüne’ kavuşmuşlardır. Ancak ulusal mevzuatta geçici koruma
rejimine dair açık bir düzenleme olmadığından bu statü ile ne kast edildiği muğlâk kalmıştır.
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Mart 2012 tarihinde geçici koruma rejiminin nasıl uygulanacağına dair “Türkiye’ye Toplu
Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap
Cumhuriyeti’nde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge”
(http://www.goc.gov.tr/icerik6/yonergeler_0_333_337_icerik, No: 62) İçişleri Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konmuştur. Ancak yönergenin gizlilik gerekçesi ile erişime açık olmaması
şeffaflık sorununu gidermekten uzak kalmıştır. BMMYK Türkiye’de uygulanan geçici koruma ile
geri göndermeme ilkesinin gözetilmesi, koruma ve yardım sağlanması ve gelenlerin acil
ihtiyaçlarının karşılanması bakımından uygulanan korumanın uluslararası standartlara uygun
olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Fakat 2013 yılına değin Suriyelilerin statüsü, gerek misafir
olarak anıldığı dönemde gerekse de geçici koruma rejimi altına alındığı dönemde bir netlik
kazanma konusunda hala açıklık ve izahat gerektiren boyutlar taşımaktadır
(http://ailetoplum.aile.gov.tr).
Uluslararası Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Görendağ, Af Örgütü’nün
yayınladığı rapor ve açıklamalarda Türkiye’deki bu kavram karmaşasından uzak durarak
uluslararası literatürü kullandıklarını belirtti. Örneğin en son yayınlanan Hayatta Kalma
Mücadelesi -Türkiye’deki Suriye’den Gelen Mülteciler başlıklı rapora şu not düşülmüş:
“Uluslararası Af Örgütü, tüm Suriyelilerin primafacie (varışta mülteci) olarak uluslararası
hukuk uyarınca mülteci korumasına hakları olduğu görüşündedir ve dolayısıyla Türkiye’de
bulunan Suriyelileri, Türkiye hukukundaki statülerine bakmaksızın, mülteci olarak
adlandırmaktadır.” (Vardar, 2015). Ancak bu yaklaşım da son derece sakat ve Türkiye’deki
göçmen hukuku ile tamamen çelişmektedir. Tanınmış saygın uluslararası örgütlerin dahi dâhil
olduğu bu tür uygulamalar zaten mevcut olan kavram kargaşasını daha da derinleştirmektedir.
SONUÇ
Göç, ülkelerin gelişimi ve yararı için kullanılabileceği gibi, toplumsal sorunlara da neden
olabilmektedir. Toplumsal düzende bireyden başlayan göç hareketliliği toplum içerisindeki
grupları, kentlerin yapısal ve kültürel özelliklerini de etkileme özelliğine sahiptir. Göç sadece göç
alan yerleşim birimlerini etkilemediği gibi aynı zamanda göç veren yerleşim birimleri ve
göçmenleri de etkilemektedir. Bazen nüfus ve iş gücü açığını karşılayan göç bazen bir sorun
olarak algılanabilmektedir. Göç bir sorun olarak algılandığında göçmenler de toplumların
kendileri için tehdit olarak gördükleri terörizm ve şiddet gibi unsurlarla birlikte tartışılmaktadır.
Oysa göçün yararları ve pozitif etkileri düşünüldüğünde tehditleri fırsata çevirmek toplumların ve
yönetimlerin temel odak noktası olarak görülebilir. Göçün çok boyutlu, dinamik yapısı, yer,
zaman, mekân, sebep ve sonuç gibi karmaşık unsurlarının bulunması ve farklı ekonomik ve
politik alanlara etki etmesi nedeniyle yapılan tanımlar arasında farklılıklar olmuştur. Göç
olgusuna farklı yaklaşımlar ve farklı tanımlar yapılsa da üzerinde asgari noktalarda hem fikir
olunan tanımlar bulunmaktadır. Ayrıca özellikle zorunlu göç, düzensiz veya kaçak göç, mülteci
ve sığınmacı gibi kavramlar ise aynı zamanda hukuki karşılığı olan terimler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu yüzden bu terimler kullanılırken özellikle akademiya ve resmi devlet
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görevlilerinin bunları kullanırken dikkatli olmaları ve birbirinden tamamen farklı olan kavramları
birbirinin yerine kullanmamaya özen göstermektedir.
Son derece karmaşık ve çok yönlü süreçlerden oluşan göç olgusu kaynağı, güzergâhları ve
vardığı noktalarda önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu yüzden bu konuda tecrübeleri olan
ABD ve Kanada gibi devletler bu konunun ve öneminin farkında olmuş ve konuyla ilgili önemli
politikalar geliştirmişlerdir. Özellikle küreselleşme süreci ile birlikte Avrupa Birliği ve dünyanın
önemli bir kısmının önemli gündem maddeleri arasına girmiş olan göç olgusunun devletlerin
kendi perspektiflerinden karar almasını gerektiren ve etkili politikalar geliştirmesi gereken
önemli konulardan biri haline gelmiştir. Genel olarak devletler göç politikalarını, göçmen
akımlarına ve göçmenlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama etkilerine göre oluşturmaları
beklenmektedir
Göç olgusu, çok geniş bir alana yayılmasından ve durağan bir yapısı olmamasından dolayı
birçok disiplinin ilgisini çekmektedir (Güney, 2011). Göç kavramının ekonomik, politik, sosyal,
kültürel ve doğal nedenlerden beslenmesi, göçün birçok bilim dalına konu olmasına ve ondan
etkilenmesine yol açmıştır. Hangi disipline konu olursa olsun göç iki mekân arasında yer
değiştirme hareketi ve bu hareketin sosyal ve toplumsal yapıdaki değişimleri bakımından
algılanmalıdır (Çakır, 2011).
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ÖZET
İslam Hukuku’nun Osmanlı dönemi uygulamalarının temel vesikaları durumunda olan şer’iyye sicilleri sadece
hukukî vesikalar olmayıp aynı zamanda o dönemin toplumunun sosyal, iktisadî ve idari hayatının da kayıt altına
alındığının belgeleridir. Genelde hukuk uygulamaları özelde de yargı tarihimiz açısından şer’iyye sicillerinin ayrı bir
önemi vardır. Her ne kadar şer’iyye sicilleri içerisinde satış, vekâlet, vesayet hüccetleri, vakfiyeler, beratlar, vergi
toplanmasına dair merkezden gelen emr-i âlîler (fermanlar) ve sair belgeler yer alsa da özellikle kadı sicilleri olarak
adlandırılması mahkeme kayıtlarının ve tutanaklarının diğer belgelere nispetle daha öne çıktığını göstermektedir.
Tarihte dünya sahnesinde yer alan devletler içerisinde Osmanlı Devletinin en uzun süre hüküm sürmesini adalet
ilkesine bağlayan anlayışın bir neticesi olarak batılı araştırmacıların da Osmanlı adliye teşkilatını araştırmaları bu
noktada şer’iyye sicillerini ilgi odağı haline getirmiştir. Amerikan yargısındaki jüri sisteminin Osmanlı yargılama
hukukundaki şühûdü’l-hâlden mülhem olması ayrıca bugünlerde konuşulan Almanya’daki onur hâkimliği
kurumunun da Osmanlı’daki söz konusu sistemle benzeşmesi Osmanlı yargısının yeniden incelenmesini aktüel hale
getirmiştir. İşte biz de bu araştırmamızda Osmanlı yargılama hukukunda ön soruşturmanın (keşif ve tahrir) ümenâ
(güvenilir kişiler) ya da şühûdü’l-udûl (adil gözlemciler) denilen heyet huzurunda yapılmasını tarihi belgeler ışığında
inceleyeceğiz. Günümüzde emniyet birimleri ya da kolluk güçlerince yapılan olay yeri inceleme tutanağı, görgü
tespit tutanağı, olay tutanağı, yakalama tutanağı, teşhis tutanağı ve takdiri kıymet tutanağı gibi işlenen suçun çeşidine
göre tanzim edilen ön soruşturma raporlarının Osmanlı döneminde ne şekilde gerçekleştiği araştırmamızın odağını
oluşturmaktadır. Delillerin karartılmaması ve yargılamanın çabukluğu ilkesi açısından önemli olan bu konunun
Osmanlılarda kadıların işini ne derece kolaylaştırdığı da araştırmamızın mihenk taşı durumundadır. Konumuz
medeni usul hukuku meselelerini kapsamakla birlikte biz araştırmamızı ceza muhakemesiyle sınırlı tutacağız.
Anahtar Kelimeler: Şer’iyye Sicilleri, Yargılama Hukuku, Ön Soruşturma/Keşf ve Tahrir, Şühûdü’l-hâl.
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Preliminary Inquiries in the Ottoman Law of
Trials in the Light of Court Records
ABSTRACT
Court Records (şer’iyye sicilleri), which are in the position of the main documents of the Ottoman period practices of
Islamic Law, are not just legal documents, but they are also documents in which the social, economic and
administrative life of the society of the period is recorded. Court Records have a particular importance for legal
practices in general, and our history of the judiciary in particular. While Court Records contain documents regarding
sale, proxy, advance bills, endowments, warrants, decrees for collection of taxes coming from the centers and similar
documents, particularly their naming as Cadi Records shows that trial records and minutes are more prominent in
comparison to other documents. As a result of the understanding that explains the Ottoman Empire’s status as the
longest lasting form of government in the World’s history with the principle of justice, studies by western
researchers on the structure of the courthouse in the Ottoman times also made the Court Records a center for
attention. Reexamination of the Ottoman courthouse became actual again, considering that the jury system in the
American law was inspired by şühûdü’l-hâl in the Ottoman law and the system of honorary judges in Germany,
which is currently debated, is similar to the system in question. In this study, we will examine preliminary inquiries
(assessments and registrations) that took place in the Ottoman law of trials in presence of ümenâ (reliable persons) or
şühûdü’l-udûl (fair supervisors) in the light of historical documents. The focus of our study is the form of keeping
the Ottoman empire’s preliminary inquiry reports, which are now kept in Turkey by security or police forces and
categorized as crime scene investigation reports, witness reports, incident reports, arrest warrants, identification
reports and appraisal reports. Another main purpose of our study is to understand the extent to which the job of the
Cadis in the Ottoman times was made easier by this issue which is significant in terms of the principles of speedy
trials and avoidance of anti-forensics. While our topic covers issues of civil procedures, we will limit our study
within criminal procedures.
Keywords: Court Records, Law of Trials, Preliminary Inquiries, Şühûdü’l-hâl.
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GİRİŞ
Bilindiği üzere ceza muhakemesinin temel görevi suçlunun tespitine dönük adil
yargılamanın yapılması ve adaletin tecellisidir. Ceza muhakemesinin gayesi ise bugünkü anlamda
insan haklarına saygılı bir şekilde maddi gerçeğin araştırılmasıdır. Bu, hukuk devleti, adil devlet
kavramının da doğal sonucudur. Ceza muhakemesi, suç işlendiği “zehabını” uyandıran gerçek
veya muhtemel bir olayla başlar. Araştırmalar, yaşanmış bir olay üzerine yapılır. Varsayımlarla
uğraşılmaz. Ceza muhakemesi, devletin cezalandırma hak ve görevinden kaynaklanan “kesin
hükmün” verilmesi veya devletin ceza vermeyeceğini açıklayan bir kararın verilmesi (beraat) ile
sona erecektir.42 Bütün bunlar yargılama dediğimiz bir sürecin sonunda tecelli edecektir.
Yargılamanın bütün süjelerinin bu sürece belirli oranda katkıları da muhakkaktır. Bu tebliğimizde
günümüzde ceza davalarında savcıların marifetiyle öldürme ya da yaralamaya dönük olaylarda ön
incelemeye ilişkin tutulan tutanakların ya da raporların Osmanlı adliye teşkilatında ne şekilde
gerçekleştiğini inceleyeceğiz.
OSMANLILARDA GENEL OLARAK MAHKEMELERİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
Osmanlı adliye teşkilatı kendisinden önceki Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Memlüklü
devletlerinde ortaya çıkan adlî yapıya benzemekle birlikte kendine has bir yapısı vardır. Nitekim
Osmanlılarda şer‘î mahkemeler şer‘iyye sicillerinde “meclis-i şer‘” olarak da tabir edilmektedir.
Her türlü hukukî ihtilafların çözüldüğü bir merci olmuştur. Mahkemede birinci derecede
sorumluluğu olan kadıların yanında mahkemenin bulunduğu yerin büyüklüğüne göre sayıları
değişen çeşitli yardımcı görevliler de vardır. İslam Hukukunda teorik olarak toplu hâkimli
mahkemeler mümkün olmakla beraber43 ve uygulamada az da olsa bu tür mahkemelere
rastlanmakla birlikte uygulama genel olarak tek hâkimli mahkemeler şeklinde cereyan etmiştir.
Ancak hâkimlerin ilmî görüşlerinden faydalandıkları müftüler ve mahkemelerde yargılamayı bir
nevi müşahit gözüyle izleyen şühûd-i udûl veya şühûdü’l-hâl denilen görevliler tek hâkimli İslam
adliye teşkilatına kendine has bir zenginlik kazandırmıştır.44 Şühûdü’l-hâlin sadece müşahitlik
görevi olmayıp aynı zamanda kendileriyle kadıların istişarede bulunmaları açısından müşavirlik;
uzmanlık gerektiren hususlarda bilirkişilik; ceza davalarında durum tespitini gerektiren konularda
tutulan ön inceleme (keşf ve tahrir) raporlarına şahitlik; hâkimin hükmüne ve hukukî akit ve
sözleşmelerin tanzim ve tesciline şahitlik gibi birçok görevi icra etmekteydiler.45
Osmanlılarda kadıların görevlerini idari ve yargı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
Bununla beraber günümüzde noterlerin ifa ettiği alım-satım, vekâlet, kefalet ve sair görevleri de
kadılar hüccet düzenleyerek tanzim etmekteydiler. Nitekim bu durum incelediğimiz şer‘iyye
sicillerinde açık bir şekilde görülmektedir. Osmanlı devletinde kadıların yetki ve sorumluluğu
42
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hukuk ve ceza davalarını içine almaktadır. Nitekim şer‘iyye sicil defterlerinde her iki tür davanın
zengin örneklerine rastlamak mümkündür. Ancak askerlerin bazı davalarına ise kazaskerler
bakmaktaydılar.46
Ceza davalarında suçlunun tutuklanması ve olayın kovuşturulması bağlamında kadılarla
beylerbeyi, sipahi, subaşı gibi seyfiye ricali de denilen ehl-i örfün yakın bir işbirliği
görülmektedir. Kısas ve diyet gibi şahıs haklarının ihlalinin ön planda olduğu ve takibi şikayete
bağlı olan suçlarda mağdurun kendisi veya yakınlarının bizzat şikayetçi oldukları, kamu hakkının
ihlalinin ağır bastığı ve takibi şikayete bağlı olmayan zina ve sair suçlarda ise suçtan zarar
görenlerin yanı sıra kamu düzenini sağlamakla görevli ehl-i örfün de doğrudan doğruya meseleye
müdahale ettiği ve sanık durumunda bulunan kimseleri mahkemeye getirdikleri görülmektedir.
Zaman zaman sipahilerin suçluları hâkim kararı olmadan cezalandırmalarına veya belirli bir para
karşılığında salıvermelerine rastlanmaktadır. Bu bağlamda kadılarla ehl-i örf arasında zaman
zaman nüfuz mücadelesinin de olduğu görülür. Fakat bu tür çekişmeler muhtemelen padişaha
intikal etmiş olsa gerek ki birçok kanunnamelerde ve adaletnamelerde hâkim kararı (kadı
marifeti) olmadan kimsenin cezalandırılmaması veya salıverilmemesi üzerinde titizlikle durulur.
Bununla beraber adaletnamelerde bu konu üzerinde ısrarla durulmasından ehl-i örfün fırsat
buldukça bu esası ihlal ettiği de anlaşılmaktadır.47
Doktrinde İslam Hukukuna göre ceza davalarını (tarihi süreci dikkate aldığımızda)
hâkimlerin açma yetkileri olduğu gibi muhtesiplerin de suç işleyen şahısları yakalayarak
mahkeme huzuruna çıkarma ve kamu davacısı sıfatıyla davaya taraf olma yetkileri mevcuttu. Bu
bağlamda bazı hukuk tarihçilerinin de belirttiği gibi “kamu adına dava açacak İslam adliye
teşkilatında bir memura ya da savcıya ihtiyaç duyulmamıştır”48 şeklindeki bir tespiti tarihi
vakıaya mutabık olmakla beraber özellikle Osmanlı uygulamasında ehl-i örften bu görevi yapan
kurumlar mevcuttu. Şer‘iyye sicillerinden taradığımız belgelerin ışığında günümüzde savcıların
yaptığı kamu davası açma ve takibi görevini Osmanlılarda daha çok subaşıların ifa ettiğini
müşahede etmekteyiz.
Tanzimata kadar müstakil anlamda savcılık kurumu mevcut değildi. Tanzimattan sonra
1286 tarihli nizamnamenin 71. maddesinde “müddei-i umumî” ismiyle savcılık kurumu ihdas
edilmiştir. Yakın zamana kadar bu terim kullanılmış olmakla birlikte sonradan bu terim savcı
olarak değiştirilmiştir. Avrupa’da XIX. yüzyılda adliye teşkilatında yer alan savcıların “kamu
davası açmak, ceza davalarının büyük bir kısmında kamunun temsilcisi sıfatıyla taraf olarak
bulunmak, bazı hukuk davalarında kamu maslahatını temsil etmek ve nihayet verilen hükümlerin
icrasını izlemek ve sağlamak”tan ibarettir. Savcıların görevleri olarak belirtilen bu hususları
İslam adliye teşkilatı içerisinde yerine getiren özel bir görevli mevcut değildi. Tarihi süreç
içerisinden İslam devletlerinde bu görevi halifeler, hâkimler, muhtesipler, şurta ve her hangi bir
46

M. Âkif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 88.
M. Âkif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 89.
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Fahrettin Atar, İslam Adliye Teşkilâtı, DİB Yay., Ankara 1991, s. 137-138.
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Müslüman vatandaş ifa edebilmekteydi. Bu durum İslam hukukunda hakların hukuku’l-ibâd ve
hukukullah olarak ikiye ayrılması, hakkullahın kamu hukukuna tekabül etmesi, hukuku’l-ibâdın
da hususî hukuka karşılık gelmesiyle yakından ilgilidir. Kamu hukukunu ilgilendiren hususlarda
her Müslüman davada taraf olabilir ve takibini yapabilirdi.49 Nitekim buna şehadet-i hisbe
denilmekte olup bu bağlamda bir Müslümanın suç işleyeni gördüğü veya bildiği zaman
mahkemeye Allah rızası için ihbar etme ve o davayı takip etme mecburiyeti vardır.
ÖN SORUŞTURMA
Ön soruşturma ceza yargılamasının birinci aşamasıdır. Bu aşamada suç haberinin yetkili
organlara ulaşması üzerine harekete geçilir ve bir olayın suç teşkil edip etmediği şüphesi ve bu
olayın kimin tarafından gerçekleştirildiği araştırılmaya başlanır. Bu ön soruşturmanın iyi şekilde
yapılması, ileride bu olay hâkim önüne götürüldüğünde uyuşmazlığın çözümü bakımından büyük
kolaylık sağlar. Bu açıdan ön soruşturma çok önemlidir. Bu aşamada delillerin toplanması ve
şüphelilerin saptanması işinin iyi biçimde yapılması gerekir. İyi yapılmamış bir ön soruşturma
üzerine bina edilen son soruşturmadan hedeflenen sonucun hâsıl olması son derece güçtür.
Günümüzde ön soruşturma aşaması hazırlık aşamasından oluşmaktadır. Hazırlık soruşturmasız
bir ceza yargılaması faaliyeti düşünülemez. Bu nedenle ne kadar kısa ve çabuk olursa olsun
hazırlık soruşturması mutlaka yapılır. Hazırlık soruşturmasının ön soruşturmanın bir bölümü
olduğunu düşünerek, ön soruşturmasız ceza yargılamasının olmayacağını söylemek yerinde olur.
Bu açıdan ön soruşturma ile son soruşturma (duruşma) arasında şöyle bir ilişki vardır. Son
soruşturmasız bir ceza yargılaması gerçekleşebilir. Bu mümkündür. Zira yargılamanın, hazırlık
soruşturması sonunda bitmesi ve işin son soruşturulmaya aktarılmaması imkânı vardır. Bu şu
anlama gelir: Hazırlık soruşturması mutlaka olmakla birlikte son soruşturma gerektiğinde
yapılmayabilir. Bir diğer ifadeyle ön soruşturmasız ceza yargılaması düşünülemez. Hazırlık
soruşturmasını bizzat savcı yürütmekle birlikte bu konuda savcı kolluk (genel kolluk; polis ve
jandarma, özel kolluk; belediye zabıtası, orman kolluğu gibi) kuvvetlerinden yardım alabilir.50
Suç işlendikten sonra şüphe sebeplerinin aranması ve elde edilmesi gerekir. Bu bağlamda
iyi bir yargılama yapmanın şartlarının hazırlanması için ve delillerin karartılmamasına dönük
uygulanan tedbirlere günümüzde koruma tedbirleri denilmektedir. Ceza yargılamasında delillerin
kaybolmasından ve verilecek hükmün yerine getirilemeyeceğinden endişe edilen hallerde koruma
tedbirlerine başvurulması kabul edilmiştir. Koruma tedbirleri hüküm verilirken kullanılan
araçlardan biridir. Delilleri koruyarak iyi bir hüküm verilmesini sağlarlar. Bu itibarla bunlar
geçicidir. Bunların temel özelliği araç olması ve geçici olmasıdır.51 Bizim de tebliğimizde ele
aldığımız “keşf ve tahrir raporları” bir manada koruma tedbirlerinin ifa ettiği bu işlevi yerine
getirmektedir.
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Fahrettin Atar, İslam Adliye Teşkilâtı, s. 136-137.
Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, Beta Yay., İstanbul 1987, s. 306-314.
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Erol Cihan – Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 201.
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OSMANLIDA ÖN SORUŞTURMA/KEŞF VE TAHRİR RAPORLARI
Öldürme ya da yaralama olayları vuku bulduğunda bu olayların kovuşturulması ya bizzat
olayın mağduru ya da yakınları tarafından veya olaya şahit olan Müslüman kimseler tarafından
hasbeten lillâh şikâyet edilmesiyle başlamakta, bazı zamanlarda ise durumdan haberdar olan vali,
kâim-i makam, subaşı, mütesellim gibi ehl-i örf mensuplarının bizzat ya da bunların
görevlendireceği kethüda, muhzır ya da mübaşir gibi kişilerin olayı kadıya bildirmesiyle
başlamaktaydı. Son durumda kadılar genellikle ehl-i örfün önerdiği kimselerin başkanlığında âdil
kişilerden oluşan bir heyet oluşturarak olay mahalline olayın ne şekilde gerçekleştiğini keşfetmek
ve kayıt altına almak için göndermekteydiler. Olayla ilgili ihbar, olayın mağduru ya da olaya
şahit olan diğer sivil Müslüman kişiler tarafından yapılmışsa bu durumda kadı kendisi doğrudan
âdil şahitlerden oluşan bir heyet oluşturarak olay mahalline keşif ve tahrir için göndermekteydi. 52
Bu heyet olayın nerede, ne zaman, kim tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğini soruşturarak bir
rapor hazırlamaktaydılar. Bu raporda ölü ya da yaralının üzerindeki darp izleri, kesici ya da
yaralayıcı alet tarafından yaralanıp yaralanmadığı ya da öldürülüp öldürülmediği, bu izlerin
maktül ya da yaralının vücudunun neresinde yer aldığı bütün ayrıntılarına kadar tavsif edilerek
kayıt altına alınmaktaydı. Daha sonra bu olaya şahit kimseler isimlerini söz konusu raporun altına
yazarak bunu tutanak haline getirmekteydiler. Nitekim bu durum söz konusu raporlarda şahitlerle
ilgili olarak “zeyl-i sahifede muharrerü’l-esâmî ya da mestûru’l-esâmî (isimleri yazılı kimseler)”
denilerek olayla ilgili durum tespitinin yapıldığına vurguda bulunulmaktadır.
Olayla ilgili olarak tutulan keşif ve tahrir raporları kadıların hüküm verme konusunda
kanaatlerinin oluşumunda önemli bir faktör olarak gerçekleşiyordu. Öyle ki Osmanlılarda şuhûd-i
udûl ya da ümenâ tarafından olayla ilgili yapılan ön inceleme ve konuyla alakalı tutulan bu
raporlar kanıt niteliğinde kabul edildiği için bu durum yargılamanın daha hızlı işlemesine ve
tevzî-i adaletin daha açık tecelli etmesine yarıyordu.
Örneğin aşağıdaki hükümde maktülün yakınlarının mahkemeye şikayetleri üzerine kadı
tarafından Mahmud Efendi başkanlığında bir heyet olay mahalline gönderilerek olayın nasıl
gerçekleştiğine dair keşif ve tahrir raporu düzenlenmesi talep edilmektedir. Heyetin olay
mahallinde yaptığı incelemeler sonucunda İsmail, Züleyha ve Rabia isimli kardeşlerin şahitliği ile
Mehmed b. Sultan isimli şahsın karısı (şikayet sahiplerinin kız kardeşi) Meryem’i siyah kabzalı
bir hançerle sol küreği altından kasten yaraladığı ve nihayet iki gün sonra da bu yaralanma
sebebiyle öldüğü tespit edilmiştir. Gerekli incelemeleri yapan heyet tarafından şahitlerin
yaptıkları şehadet ışığında söylenildiği şekliyle rapor tutulması üzerine mahkeme tarafından
gereğinin yapılmasına yani kısas uygulanmasına hükmedildiği görülmektedir. Ancak verdiğimiz
bir sonraki hükümden de anlaşıldığı üzere kısasın uygulanmasına başka bir hukukî mani
bulunmaktadır. Bu da kısas uygulama hakkına sahip olanlar arasında katil Mehmed b. Sultan’ın
küçük kızı Fatıma’nın da bulunmasıdır. Çünkü İslam hukukuna göre kısas şu dört sebepten birisi
52

Ayrıca kâdının/hâkimin keşif için ücret alabileceğine dair bir fetva için bkz. Çatalcalı Ali Efendi, Fetâvâ-yı Ali
Efendi, (haz. H. Necâti Demirtaş), Kubbealtı, İstanbul 2014, I, 580.
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ile düşer: Katilin ölümü, af, sulh ve kısasın miras alınması.53 Yani anne babadan birisinin
ötekisini öldürmesi halinde eğer bunların erkek yahut kız çocuğu var ise bu durumda kısas sakıt
olmaktadır. İşte bu sebepten dolayı davacılar sulh yoluna giderek katil ile anlaşmak zorunda
kalmışlardır. İlgili hükümler şöyledir:
“Husus-ı âti’l-beyanın mahallinde keşf ve tahriri iltimâs olunmağın kıbel-i şer‘-i enverden
Mevlânâ Mahmud Efendi irsâl olunup ol dahi hâlen eyalet-i Adana mütesellimi olan kıdvetü’lemâsil ve’l-akrân Ali Ağa tarafından tayin olunan mübaşir [boşluk] Ağa ve zeyl-i sahifede
muharrerü’l-esâmî müslimîn ile medîne-i Adana nevâhîsinden Cânibü’ş-şehr nâhiyesine tâbi‘
Kara Fasıl nam karyeye varıp karye-i mezkûre ahalisinden Mehmed bin Sultan nam kimesnenin
menzilinde akd olunan meclis-i şer‘de yine karye-i mezbûre sâkinelerinden ve zâtları tarif-i şer‘î
ile mu‘arrefe olan işbu ashâbü’l-kitab Züleyha ve Rabia bintey Ömer nam hatunlar ile li-ebeveyn
er karındaşları İsmail nam kimesne meclis-i ma‘kûd-i mezbûrda her biri ikrar-ı tam ve takrir-i
kelam edüp tarih-i kitabdan dört gün mukaddem isneyn günü vakt-i zuhurda li-ebeveyn kız
karındaşımız Meryem nam hatunu zevci işbu hâzır bi’l-meclis mezbûr Mehmed bin Sultan nam
kimesne siyah kabzalı hançer ile sol küreği altından bi-gayr-i hak amden darb ve cerh edüp
mezbûrun darb ve cerhinin tesirinden naşi sahib-i firâş olup iki günden sonra fevt olmağla
müteveffiye-i mezbûre Meryem’in azasına nazar ve eser-i cirâhati keşf ve tahrir olunup ba‘dehû
mezbûre Meryem’in kâtili olan zevci mezbûr Mehmed’e sual ve ber-vech-i muharrer ikrarı ketb
ve tahrir ve yedimize vesika-i şer‘iyye i‘tâ olunmak matlubumuzdur dediklerinde müteveffiye-i
mezbûre Meryem’in azasına ba‘de’n-nazar ve’l-müşahede fi’l-hakika sol küreği altında hançer
yarası olduğunu ba‘de’l-muayene ve’l-keşf ve’t-tahrir mezbûr Mehmed’e sual olundukta
cevabında fi’l-hakika kaziyye bâlâda tahrir olunduğu vech üzere olup tarih-i kitabdan dört gün
mukaddem isneyn günü vakt-i zuhurda zevcesi müteveffiye-i mezbûre Meryem hatunu siyah
kabzalı hançer ile sol küreği altından amden darb ve cerh eylediğini ve darb ve cerhi tesirinden
naşi iki gün sonra fevt olduğunu mezbûr Mehmed tâyi‘an ikrar ve itiraf eylediğini Mevlânâ-yı
mezbûr mahallinde ketb ve tahrir ve ma‘an ba‘s olunan Çukadâr el-Hâc Hasan Abdülmennan ve
Mehmed bin İbrahim nam kimesne ile meclis-i şer‘a gelüp alâ vukû‘ihî inhâ ve ihbar etmeğin alâ
mûceb-i ihbarihim mûcebiyle ba‘de’l-hükm ve’t-tenbîh mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’lyevmi’l-hâdî ve’l-ışrîn min şehri Ramazan el-mübarek li-sene selâse ve erba‘în ve mi’e ve elf.
Şuhûdü’l-hâl: es-Seyyid Abdülkadir Çelebi bin Mehmed, Mustafa bin el-Hâc Hüseyin,
Veli bin ...Osman, Gedik oğlu İbrahim, Mustafa bin Hüseyin ve gayruhüm.”54
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Detaylı bilgi için bkz. Ebû Bekr Alaeddin Ebû Bekr b. Mes‘ud b. Ahmed el-Hanefi Kâsânî, Bedâiü’s-sanâi‘ fî
tertîbi’ş-şerâi‘ (thk: Şeyh Ali Muhammed Muavviz, Şeyh Adil Ahmed Abdülmevcûd), Dâru’l-kütübi’l-ilmiye,
Beyrut 2003, X, 283; Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, Dâru’l-fikr, Dımaşk 1989, VI, 286-295. Ayrıca
bkz. Fatih Orhan - Ömer Korkmaz, “14 Numaralı Adana Şer’iye Sicili Defterindeki Ceza Hukuku İle İlgili
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“Medîne-i Adana muzâfâtından Cânibü’ş-şehr nâhiyesine tâbi‘ Kara Fasıl nam karye
ahalisinden iken bundan akdem ber-vech-i âtî cerîhan vefât eden Meryem binti Ömer bin Hattâb
nam hatunun verâseti zevc-i kâtili Mehmed bin Sultan nam kimesnenin firâşından hâsıla sadriye
kızı Fatıma nam sağîre ile li-ebeveyn er karındaşı İsmail ve li-ebeveyn kız karındaşları Rabia ve
Züleyha’ya munhasıra olduğu lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra mezbûr
İsmail ile mezbûretân Rabia ve Züleyha’dan her biri zâtları tarif-i şer‘î ile mu‘arrefe olduktan
sonra meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü’l-vesîka mûriseleri müteveffiye-i mezbûrenin
zevci mezbûr Mehmed bin Sultan nam kimesne mahzarında bi’l-verâse her biri ikrar-ı tam ve
takrir-i kelam edüp mezbûr Mehmed bin Sultan mûrisimiz ve karındaşımız merkûme Meryem
binti Ömer’i tarih-i kitabdan dört gün mukaddem isneyn günü vakt-i zuhurda li-ebeveyn kız
karındaşımız mezbûre ile darreleri gâyibât ani’l-meclis avratlar beyninde nizâ‘ ve müşâcere vâki‘
olduğu hînde gazab edüp bi-gayr-i hak amden siyah kabzalı hançer ile sol küreği altından darb ve
cerh edüp darb-ı mezkûrdan sahib-i firâş olmağla iki gün mürûrunda mezbûr Mehmed’in cerh-i
mezkûru tesirinden naşi müte’essiraten vefât etmekle bundan akdem kıbel-i şer‘den merkûme
Meryem iltimâsımız ile keşf olunduğu mecliste mezbûr Mehmed bin Sultan lede’l-istintâk bervech-i meşrûh darb ve cerhini ve iki gün mürûrunda cerh-i mezkûrdan müte’essiraten kalkmadan
vefât eylediğini hatta şuhûd mahzarında dahi tav‘an ikrârına binaen mûcebiyle hükm ve hüccet
kılınmıştı. El-hâletü hâzihî beynimize muslihûn tevassut edüp sağîre-i merkûmenin kısasa
verâsetine binaen kısas mümkün olmamağla îcâb eden diyet-i kâmileden hissemiz mukabelesinde
bizi mezbûr Mehmed ile an-ikrar mecmû‘u yüz elli kuruş kıymetli bir mushaf-ı şerif ve bir
simden masnû‘ cevherdâr kılıç ile kezâlik simden masnû‘ bir haydarî raht ma‘a rişme ve gaddâre
ve düyyûs (?) üzerlerine inşâ-i akd-i sulh eylediklerinde tarafeynden her birimiz dahi ber minvâl-i
muharrer hüsn-i rıza ile sulh-i mezbûru ba‘de’l-kabûl mezbûr Mehmed bin Sultan dahi meclis-i
sulh-i mezkûrda bedel-i sulh-i merkûmu tamamen cümlemize teslim edüp üçümüz dahi bi’ttamam ve’l-kemal mezbûr Mehmed yedinden ahz ve kabz ve bi-kaderi’l-hısas beynimizde
iktisâm eylediğimizden sonra bi’l-verâse mezbûr Mehmed’i kısastan afv ve bedel-i sulh-i
mezkûrdan ziyade diyet-i kâmileden olan hisse-i şer‘iyye hakkımıza müte‘allika âmme-i da‘âvâ
ve mütâlebât ve kâffe-i eymân ve muhâsamâttan dahi mezbûr Mehmed’in zimmetini ibrâ-i âmm
ve râfi‘u’l-hısâm ile ibrâ ve iskât eylediğimizde ol dahi bedel-i sulh-i medfû‘ davasından kezâlik
bizim zimmetimizi ibrâ ve iskât eyledi. Min ba‘d husus-ı mezkûra müte‘allika vechen mine’lvücûh mezbûr Mehmed ile dava ve nizâ‘ ve husûmetimiz kalmamıştır dedikte mezbûr Mehmed
dahi mezbûrûndan her biri ğibbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’lhâdî ve’l-ışrîn Ramazan sene selâse ve erba‘în ve mi’e ve elf.
Şuhûdü’l-hâl: es-Seyyid Hasan Çelebi bin es-Seyyid İsmail, Serdar-ı sâbık İbrahim Ağa,
Hasan bin Veli, ...oğlu Mehmed, Hüseyin ve Hasan ibney Mevlüd, Seyyid Mehmed bin Hasan,
Molla Süleyman bin Abdullah, Seyyid Yusuf bin Hasan ve gayruhüm.”55
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AŞS, 14/49. Benzer bir hüküm de şöyledir:
“Medîne-i Adana’da vâki‘ Sûfî Bağçe Mahallesi sükkânından işbu râfi‘u’l-kitab Hüseyin bin Ahmed nam
kimesne mecrûh olduğu halde halen eyalet-i Adana valisi olan sa‘âdetlû semâhatlû Şahin el-Hâc Mehmed Paşa
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İlk hükümde davacıların iddialarına göre öldürme fiili dava tarihinden dört gün önce yani
17 Ramazan 1143 tarihinde gerçekleşmiştir. Ancak öldürme fiilinin dava tarihinden dört gün
önce meydana gelmesi, davanın da dört gün önce açıldığını göstermez. Nitekim davacıların
“tarih-i kitaptan dört gün mukaddem” şeklindeki ifadelerinden davanın 21 Ramazan 1143
tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Karar tarihinin de 21 Ramazan 1143 olması davanın aynı gün
tek celsede yani sadece bir gün içerisinde sonuçlandığını göstermektedir. Bu durum da Osmanlı
mahkemelerinde sistemin çabuk işlediği ve davaların genellikle süratle sonuçlandırıldığı
tespitine56 uygun düşmektedir. Nitekim birçok batılı araştırmacının da Osmanlı
mahkemelerindeki davaların süratle sonuçlandırılması karşısında hayran kaldıklarını
gizleyemedikleri bilinmektedir.57
SONUÇ
Şuhûdü’l-hâl tarafından olayın ne şekilde gerçekleştiğine dair durum tespitine dönük
itinalı bir şekilde tutulan bu raporlar hâkimlerin/kadıların yapacağı yargılamayı kolaylaştırdığı
gibi hem yargılamanın hızlı olmasına hem de adaletin çabuk tecelli etmesine vesile olmuştur.
Özellikle Osmanlılarda yargılamanın sadeliğinden övgüyle bahseden tezlerin açıklanması söz
konusu raporların yargılamaya olan katkısıyla izah edilebilir.

56

57

Hazretleri tarafından tayin buyurulan İmam Abdurrahman Efendi mübâşeretiyle meclis-i şer‘a ba‘de’l-ihzâr
meclis-i şer‘-i şerîf lazımü’t-teşrîfde ikrar-ı tam ve takrir-i kelam edüp tarih-i kitab gecesi nısfü’l-leylde ve
mahalle-i mezbûrede mahalle-i mezbûre ahalisinden gâ’ib ani’l-meclis Cenkci oğlu demekle arîf Ahmed ve Ali
ibney Mehmed nam karındaşlar mahalle-i mezkûrede vâki‘ menzilleri önünde kendi halimde gider iken bi-gayr-i
hak amden mezbûrândan her biri üzerime hücum ve âlet-i cârihadan pala tabir olunur kebîr bıçak ile sol kaşımın
üstünden ve burnumdan ve kafamın sol tarafından ikisi bi’l-ittifak darb ve cerh etmişlerdir. Eser-i cirâhatim işbu
meclis-i şer‘de ve zeyl-i sahifede muharrerü’l-esâmî müslimîn mahzarlarında bi’l-mu‘âyene keşf olunması
matlûbumdur dedikde mübâşir-i merkûm marifeti ve mecrûh-i mezkûr iltimâsıyla cümle muvacehesinde azası
keşf ve cirâhâtına nazar olundukda hakikat-i hâl mecrûh-i merkûm Hüseyin’in bâlâda best ve beyan eylediği vech
üzere olup sol kaşının üstünden ve burnundan ve kafasının sol tarafından kebîr bıçak palası ile mecrûh olduğu
bi’l-mu‘âyene âyân olmağın vâki‘ hal ba‘de’l-keşf ve’t-tescîl mezbûr Hüseyin müceddeden meclis-i şer‘de i‘âde-i
kelam edüp beni ber-vech-i meşrûh darb ve cerh eden cârihlerim mahalle-i merkûme Sûfî Bağçe ahalisinden
ancak gâ’ib li’l-meclis Cenkci oğulları demekle maruf Ahmed ve Ali ibney Mehmed nam karındaşlardır.
Mezbûrândan gayrı min ba‘d ahali-i mahallemizden ve sâ’ir mahallât-ı uhrâ ahalilerinden ve gayrıdan vechen
mine’l-vücûh husus-i mezkûra müte‘allika dava ve nizâ‘ ve husûmetim yoktur dedikleri hıfzan li’l-makâl mâ
vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Ramazan el-mübârek li-sene selâse [ve erba‘în] ve
mi’e ve elf” (AŞS, 14/46).
Detaylı bilgi için bkz. Hadi Sofuoğlu, İslam Hukukunun Uygulanması Açısından Manisa Şer‘iye Sicilleri (16251650), (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi) İzmir 2010, s. 41-42.
Bkz. Haim Gerber, “Osmanlı Hukukunda Şeriat, Kanun ve Örf 17. Yüzyıl Bursa’sı Mahkeme Kayıtları”, çev.
Mehmet Akman, MÜHK Hukuk Araştırmaları, c.: 8, sy.: 1-3, İstanbul 1994, s. 285-286.
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ÖZET
Bilim dünyasında her bilim dalının kendine özgü bir terminolojisi vardır. Tıp, Hukuk, İktisad vb bilim dallarının
kendilerine özgü terimleri olduğu gibi şer’iyye sicilleri de kendi nevi şahsına münhasır bir terminolojiye sahiptir.
Burada yer alan kayıtlarda padişah kadılara, valilere (sancakbeyi, beylerbeyi), âlimlere, tasavvuf erbabına hatta
sıradan vatandaşa ayrı ayrı özel hitaplar kullanmaktadır. Bu durum aynı şekilde mahkeme kayıtlarının/kararlarının
kaleme alınmasında da kendisini göstermektedir. Öyle ki bütün kadılar kararlarını yazarlarken aynı klişeleşmiş
ifadeleri kullanırlar. Mahkeme kayıtlarının başında, ortasında ve sonuç kısmında bu durum kendini daha belirgin bir
şekilde gösterir. Bu mesele yargıda terminoloji birliğini doğurmuş ve neticede bunlara dair bir literatür oluşmuştur.
İşte bu literatür Osmanlıdan önce Şurût İlmi olarak bilinen kadı kayıtlarına dair belgeleme ilmi denilen Sakk
mecmualarıdır. Bu eserlerde formüle edilmiş belirli ifadeler belli bir sıraya göre dizilmekte böylece herhangi bir
şeyin atlanması önlemekte ve kayda geçirilen kararlarda hata ihtimali minimize edilmektedir. Bu durum da yazılan
müsveddeleri onaylamak üzere okuyan kadının en ufak bir eksikliği fark etmesine imkân vermektedir. Ayrıca göreve
yeni atanan kadıların bu sakk eserlerine kolayca başvurabilmeleri acemilik çekmemelerini sağlamaktadır. Bunun
yanında Sakk mecmualarının uzun yıllar mahkemelerde görev yapmış ilim ehli kimseler tarafından yazılması da
hukukî yaklaşımda birliği sağlaması açısından bu eserlerin önemini artırmaktadır. Biz de bu araştırmamızda Sakk
mecmualarının orijinal bir örneğini oluşturan Bosnalı Beyâzî-zâde Ahmed Efendi’nin kâtipliğini yapmış Hızır bin
Osman tarafından yazılan Osmanlıca es-Sakk eserini kısaca tanıtacağız.
Anahtar Kelimeler: Beyâzî-zâde, Hızır bin Osman, Sakk Usulü, Sakk-ı Şer’î, Şer’iyye Sicilleri.
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The Importance of Court Record Manuscripts
(Sakk Mecmuaları) in the Ottomans for the
Language and Unison of the Judiciary
-The Work es-Sakk by Hızır b. Osman, Clerk of
Bosnali Beyâzî-zâdeABSTRACT
Each field of science has a genuine terminology. As fields of science such as medicine, law, economics, etc. have
their genuine terms, Court Records in the Ottoman Empire (şer’iyye sicilleri) also have their sui generis terminology.
In the records kept here, the Sultan uses separate and particular ways of addressing Cadis, governors (of sanjaks),
scholars, religious mystics and even regular citizens. This situation is the same for writing down trial records /
decisions. Nevertheless, al Cadis use the same cliché expressions while writing down their verdicts. This situation is
more noticeable in the beginning, end and the middle of the trial records. This led the way to unison of terminology
in the judiciary, and a literature regarding these issues emerged. This literature is the Court Record Manuscripts
(Sakk mecmuaları), which is a science of documenting Cadi records, known as Şurût İlmi before the Ottoman times.
In these documents, certain formulated expressions were ordered based on a certain rank, and therefore, risk of
missing something was eliminated, and the possibility of making a mistake was minimized. This allowed the most
miniscule mistakes to be noticed by the Cadi who read the drawn-up manuscripts for approval. Additionally, newly
appointed Cadis were able to reach these Sakk works easily, and did not have problems related to inexperience.
Moreover, the fact that Sakk manuscripts were written by the experts of science who served in courts for long years,
increases their value in terms of achieving unison in the judicial approach. In this study, we will briefly introduce an
original piece of the Sakk manuscripts, the work es-Sakk, written in the Ottoman language by Hızır bin Osman, who
worked as a clerk for Bosnalı Beyâzî-zâde Ahmed Efendi.
Keywords: Beyâzî-zâde, Hizir bin Osman, Sakk, Sakk-i Shari’ah, Court Records.

Page | 242

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA

GİRİŞ
Müslüman toplumların daha ilk dönemlerden itibaren hukukî anlaşmazlıklarını kâdılar ve
yöneticiler huzurunda çözüme kavuşturdukları ve muhakeme neticesini de belli dil ve üslup
kaideleri çerçevesinde kayda geçirmeye önem verdikleri bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı
fıkhın tedvin edilmesiyle birlikte muhakeme usulüne dair bölüm başlıklarına fıkıh kitaplarında
yer verildiği gibi konuyla ilgili müstakil eserler de kaleme alınmıştır. “Edebü’l-kâdî” veya
“Edebü’l-kazâ” şeklinde ifade edilen bu literatürün yanı sıra ayrıca hukukî ilişkilerin veya adlî
kararların kayıt altına alınmasına ve muhâkeme sürecinin usûlüne uygun bir şekilde eksiksiz
yapılabilmesine imkân veren “Şurût” kitapları yazılmış, bu kitaplarda her bir konuya dair
düzenlenecek belgede yer verilmesi gereken unsurlar belli bir tertiple ele alınmıştır.58
Bu geleneğin devamı kabul edilen Osmanlı hukuk sistemi ve adlî teşkilatı bu eserlerden
etkilenmiş ve büyük ölçüde ona göre şekillenmiştir. Kâdılarda aranan şartlardan hükümlerin
kayda geçirilmesine, yargı hukukundan infaz hukukuna kadar uygulamada birlik sağlanması
hususunda özenle durulmuştur.59 Bunların yanı sıra, kâdının verdiği hükümleri nasıl yazıya
geçireceği, kullanılacak lafızları hangi tertiple yazacağı hususunda yardımcı olmak üzere,
muhtelif meselelere dair mahkemelerde tutulan kayıtların numunelerini içeren eserler de telif
edilmiştir ki bunlara “sakk mecmuaları” denilmektedir.60
İLM-İ SAKK VE SAKK MECMUALARI
Farsça çek kelimesinin muarreb hali olan sakk kelimesi lügatte “şiddetli bir şekilde
vurmak, kilitlemek ve yazılan şey” anlamlarına gelmektedir.61 Istılahta ise muhakeme esnasında
kâdılar tarafından sicillere kaydedilen veya yazılı olarak taraflara verilen her nevi belgenin
düzenlenmesinde ve yazıya geçirilmesinde dikkat edilmesi gereken usûle veya bu usûl göz önüne
alınarak yazılan belgelere sakk veya sakk-i şer‘î denmektedir.62 Bunun yanında şer‘iyye
sicillerinin yazımıyla ilgili imla ve üslup kaidelerini belirten, kâdının her hangi bir mesele
hakkında vereceği hükmü bulmasına yardımcı olan, benzer davalarda bütün kâdılar tarafından
aynı hükmün verilmesini sağlayan; ayrıca hakkında hüküm verilen hadisenin nasıl yazıya
geçirileceğini, hangi tertiple yazılacağını, hangi ifade ve ibarelerin kullanılacağını gösteren

58

Süleyman Kaya, “Mahkeme Kayıtlarının Kılavuzu: Sakk Mecmuaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.
3, sy. 5, 2005, s. 379; Hadi Sofuoğlu, “İlm-i Sakk ve Debbağzade Numan Efendi’nin Tuhfetü’s-Sukûk’ü”,
DEÜİFD, XXXV/2012, s. 199-200.
59
Hadi Sofuoğlu, “İlm-i Sakk”, s. 201.
60
Süleyman Kaya, “Sakk Mecmuaları”, s. 380.
61
İsmail bin Hammad el-Cevherî, es-Sıhâh Tâcu’l-luga ve Sıhâhu’l-arabiyye, (thk. Ahmed Abdülgafur Attâr, Dâru’lilim, Beyrut 1990, IV, 1596; Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî İbn Manzur, Lisânu’l-Arab,
Dâru’l-maârif, Kahire tz., IV, 2474.
62
Bkz. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûk-i İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu, Bilmen Yay., İstanbul tz., VIII, 205;
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, TTK yay., Ankara 1988, s. 116.
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eserlere de literatürde “sakk”, “sukûk” ve “sakk-i şer‘î” gibi isimler verilmekte bu ilmin adına da
“ilm-i sakk” denilmektedir.63
SAKK MECMUALARININ ÖNEMİ
Sakk mecmuaları, genellikle şer‘iyye sicillerinde yer alan belgelerden titizlikle
seçilenlerin bir araya getirilmesinden ibarettir. Bundan dolayı sakk mecmuaları şer‘iyye
sicillerinin kaynak olarak kullanıldığı -başta hukuk tarihi olmak üzere- hemen her tarih
araştırması için önemli bir kaynak konumundadır. Nitekim şer‘iyye sicillerine dayanarak
yapılacak herhangi bir hukuk tarihi çalışmasına başlamadan önce konuyla ilgili olarak sakk
mecmuaları üzerinde ön araştırma yaparak konuyla ilgili örnek belgelerin taranması birçok
açıdan fayda sağlayacaktır. Sicillerdeki belgeler olayların mahkemeye intikal tarihine göre
sıralanırken sakk mecmualarında ise, önceleri karışık olmakla birlikte, fıkıh kitaplarının bab
tasnifine uygun bir şekilde düzenlenmeleri konuyla ilgili hükümlerin rahatça bulunmasını ve aynı
zamanda konuyla ilgili sicillerde geçen kavramların matbu ya da sicillere oranla çok daha açık ve
net bir yazıda görülmesini sağlayacaktır.64
“Dâru’l-hilâfeti’l-aliyye Kostantîniyye el-mahmiyede Firuz Ağa Mahallesi sâkinlerinden
fahru’l-eşbâh Bostânî Ahmed Bey bin Ali nam kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine
mahalle-i mezbûre sükkânından işbu bâ‘isü’l-kitab Mehmed bin Filan nam kimesne mahzarında
ikrar-ı tam ve takrîr-i kelam edüp sulbiye-i sağîre kızım olan Hadice’yi iki atlas kaftan ve bir
...kaftan ve bin aded fızzî râyic fi’l-vakt akçe mehr-i mu‘accel-i makbûz ve beş bin akçe mehr-i
mü’eccel üzerine Hazreti Hakk’ın emr-i şerîfi ve Rasûl-i Ekrem aleyhi’s-selâm hazretlerinin
şeriat-ı mutahharası üzere velâyetim hasebiyle zeyl-i kitabda isimleri mestûr olan şuhûd
mahzarlarında mezbûr Mehmed’e inkâh ve tezvîc eyledim dedikde mezbûr Mehmed dahi vech-i
mübeyyen üzere akd-i mezbûru kabul ve tezevvüc etmeğin mâ vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu.”65
“Medine-i Adana mahallâtından Karasoku Mahallesi sükkânından fahru’s-sâdâti’l-kirâm
el-Hâc Ramazan Çelebi bin el-Hâc Hamza nam kimesne meclis-i şer‘-i hatîr lazımü’t-tevkîrde
Percem oğlu demekle arîf işbu râfi‘u’l-kitab Musa Ağa bin Ahmed Ağa nam kimesne mahzarında
velâyeten ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelam edüp sulbiye-i kebîre kızım olup gâ’ibe ani’l-meclis Şerife
nam bikr-i bâliğayı merkûm Musa Ağa tezvîc ve tenkîhe talip ve râğıb olup bundan akdem birkaç
def‘a hıtbe olundukda ben dahi kızım mezbûre Şerife’nin rızasıyla velâyeten merkûm Musa
Ağa’ya vermek üzere dua ve sena edüp namzet etmiştik. El-hâletü hâzihî kızım mezbûre Şerife
tarafından vekâleten ve kendim tarafımdan velâyeten kızım mezbûre Şerife’yi Allah’ın emri ve
Rasûlüllâh’ın kavl-i şerîfi üzere mehr-i misli ile tezvîc ve tenkîhliğe merkûm Musa Ağa’ya
verdim dedikde merkûm Musa Ağa ber-vech-i muharrer merkûm es-Seyyid el-Hâc Ramazan
63

Hadi Sofuoğlu, “İlm-i Sakk”, s. 199.
Süleyman Kaya, “Sakk Mecmuaları”, s. 380; Süleyman Kaya, “Sak”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, 587; Hadi
Sofuoğlu, “İlm-i Sakk”, s. 203.
65
Hızır b. Osman, Sakk-i Hızır Efendi, Milli Kütüphane 2818, vr. 3a; Hızır b. Osman, Sakk-i Hızır, Milli Kütüphane
4596/1, vr. 2a-2b.
64
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Çelebi’nin sulbiye-i kebîre kızı mezbûre Şerife’yi Allah’ın emri ve Rasûlüllâh’ın kavl-i şerîfi
üzere mehr-i misli ile tezvîce ve tenkîhliğe aldım ve kabul ettik dedikde ber-minvâl-i meşrûh
mezbûre Şerife merkûm Musa Ağa’nın zevce-i menkûhası olduğuna ba‘de’l-hükm mâ-vaka‘a
bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî evâhır-ı Şa‘ban el-mu‘azzam li-sene isneyn ve erba‘în ve mi’e
ve elf.”66
Mahkemelerde kayda geçirilen belgelerin önce kâtip tarafından müsveddesinin yazıldığı
ve bu müsveddenin hâkim onayından sonra temize çekildiği bilinmektedir. Sakk müelliflerinin
ifadelerinden de bu müsveddelerin kâtip, naib ya da kadılar tarafından toplandığı ve daha sonra
belli bir tertiple bir araya getirilmek suretiyle sakk mecmualarının oluşturulduğu anlaşılmaktadır.
Ancak bu temize çekme işleminin basit bir tashihten ibaret olmadığı, konuyla ilgili fıkıh ve fetva
kitaplarında yer alan hükümlerin gözden geçirildiği, ibarede yanlışlıkla düşen kelime varsa ilave
edildiği ve hataların giderildiği yine müelliflerin kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bazı
müelliflerin temize çekmelerinin uzun yıllar sürdüğünü söylemeleri de bu işin zorluğunu ve
gösterilen titizliği ortaya koymaktadır. İşte bu derecede gösterilen titizliğin; bu belgelerin, her
türlü hakkın korunması, anlaşmazlıkların giderilmesi, huzurun sağlanması gibi çok önemli işleve
sahip olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle belgede bulunacak bir eksiklik,
ilgililerin haklarının tamamen ya da kısmen kaybolmasına sebep olabilir. Bundan dolayıdır ki
belgelerin ilgili hukukî olayı tam olarak aktarmasına azami gayret gösterilmiştir. Ancak manayı
tam olarak aktarma amacıyla belgelerin uzun tutulması da hoş görülmemiş, az ve öz fakat ifade
etmesi gereken manayı tam olarak aktaran en kısa ifadeler tercih edilmiştir.67
Bunun yanında dikkat edilen bir diğer konu, bu eserlerde ya da mahkeme kayıtlarında
formüle edilmiş belirli ifadeler belli bir sıraya göre dizilmekte böylece herhangi bir şeyin
atlanması önlemekte ve kayda geçirilen kararlarda hata ihtimali minimize edilmektedir. Bu
durum da yazılan müsveddeleri onaylamak üzere okuyan kadının en ufak bir eksikliği fark
etmesine imkân vermektedir. Bu formüle etme ve belli bir tertibi gözetmenin de farklı
mahkemelerde kayda geçirilen belgeler arasında hukuk dili ve hukukî yaklaşım açılarından birlik
sağladığı da söylenebilir.68 Netice itibariyle sicillere kaydedilen belgelerin bir derlemesi olarak
ortaya çıkan bu eserler, yargılama sürecinde hâkimin hüküm vereceği mesele hakkında örnek bir
hükme ulaşmasına katkıda bulunduğu gibi, mahkemeye intikal eden benzer olaylara ilişkin
müşterek bir dil ve yazım üslubuna sahip olan ortak bir hükmün verilmesine de imkân
tanımıştır.69 Ayrıca göreve yeni atanan kadıların ya da kadılık mesleğini seçmek isteyen kişilerin
bu sakk eserlerine kolayca başvurabilmeleri karşılarına çıkacak davalarda acemilik
çekmemelerini sağlayacaktır. Sak müelliflerinin kazâ/yargı yoluna girecek kimseler için ilm-i
sakkı tahsil etmelerinin lazım ve mühim olduğunu ifade etmeleri 70 de bundan kaynaklanmaktadır.
66

AŞS, 12/159.
Süleyman Kaya, “Sakk Mecmuaları”, s. 382-383.
68
Süleyman Kaya, “Sakk Mecmuaları”, s. 383; Ayrıca Abdülaziz Bayındır’a da bak.
69
Muharrem Kılıç, “Muhakeme Hukukunun Biçimsel Rasyonalitesi Bağlamında Osmanlı Hukukunda Belge
Tanzimi: Kadı Ebussuûd’un Sak Risalesi”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, sy. 5, 2008, s. 55.
70
Bkz. Hızır b. Osman, Sakk-i Hızır, vr. 1b.
67
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Nitekim kâdı yetiştirmek üzere açılan ve dört yıllık eğitim veren “Medresetü’l-Kudât”ın bütün
sınıflarında “Sakk-i Şer‘î” adı altında bu ilmin okutulmasının da bununla alakalı olduğu
söylenebilir.
HIZIR B. OSMAN VE SAKK-İ HIZIR
Hayatı hakkında fazla bilgiye ulaşamadığımız Hızır b. Osman’ın İstanbul’da doğduğu,71
kadılık yaptığı72 ve Rumeli kazaskeri Beyazî-zâde Ahmed Efendi’nin (ö. 1098/1686) kâtipliğini
yaptığı eserinin dibacesinde kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Müellif ilm-i sakkı nizam ve
intizamın sebebi, nâib ve hâkimlerin de geçim kaynağı olarak nitelemekte, kadılık ve idarecilik
yolunda yürüyecek kimselerin ilmi sakkı bilmelerinin gerekli ve önemli olduğunu söylemektedir.
Bununla birlikte müellife göre birçoğu bu ilmi bilmediği için yargı işini gereği gibi usûlüne
uygun yapamamaktadır. Bu ihtiyaca binaen Türkçe yazılmış bir sakk kitabına ihtiyaç
duyulduğunu ifade eden müellif, kendisinin bu ihtiyacı karşılamak üzere kitabını Türkçe
yazdığını söylemektedir.73
Beyâzî-zâde Ahmed Efendi’nin kâtibi iken kaleme aldığı belgelerin müsveddelerini
toplayarak belli bir tertiple bu mecmuayı oluşturduğunu ifade eden müellif, kendi zamanında
meydana gelmeyen bazı mühim meselelere dair belgeleri de ilgili bölümü tamamlamak için
mecmuaya ilave ettiğini belirtmektedir. Müellif ayrıca, eseri yazarken fıkıh kitaplarındaki
meseleleri mütalaa edip yanlışlıkla terk edilmiş (yazılmamış) olan kelimeleri mecmuasına ilave
ettiğini, adeten yazılagelen ancak meşru olmayan (yanlış kullanılan) lafızları da mecmuasından
çıkardığını söylemektedir.
Eserinin başında “Sicillin ibtidâsına tahrîr olunan sûretlerdir” başlığı altında sicillerin
başına yazılan belge örnekleriyle ilgili dört Arapça belgeye yer veren müellif daha sonra sırasıyla
“nikâh, talak, hul‘, nafaka, itâk, tedbir, mükâteb, sübût-i neseb, vesâyâ, hudûd, diyet, büyû‘,
ikâle, şufa, selem, vekâlet, kefâlet, havale, şirket, vakıf, nakl-i şehâdet, dava, sulh, ikrar, rehin,
hibe, gasb, damân, kısmet, keşif, müteferrik” başlıkları altında Türkçe belge örnekleri
vermektedir.
Eserin hâmişinde nükûle74 yer verildiği göze çarpmaktadır. Nükûl nakil kelimesinin
çoğulu olup, konuyla ilgili verilen hükmün dayandığı kaynağın nakledilmesi anlamına
gelmektedir. Örneğin nikâh kitabının alt başlığı olan “sağîre velâyeten tezvîc olunduğu sûret
(küçük kızın velisi tarafından evlendirilmesi örneği)” bölümünde ilgili belgenin kenarında Ebü’lLeys es-Semerkandî’nin (ö. 373/983) Hizânetü’l-fıkh isimli fıkıh kitabından “nikâhın geçerli
71

Hızır b. Osman, Sakk-i Hızır, vr. 2a.
Kendisini tavsif ederken “efkaru’l-kuzât (kadıların en fakiri/muhtacı)” şeklinde belirtmektedir. (Hızır b. Osman,
Sakk-i Hızır, vr. 1b.)
73
Hızır b. Osman, Sakk-i Hızır, vr. 1b-2a.
74
Süleyman Kaya tarafından yapılan bir tespite göre sakk mecmualarında nükûle yer verilmesi geleneğine ilk olarak
Hızır b. Osman’nın sakk mecmuasında rastlanılmaktadır. Bkz. Süleyman Kaya, “Sakk Mecmuaları”, s. 388.
72
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olmasının şartlarından birisinin de velinin bulunması olduğuna dair”75 Arapça nakil76
yapılmaktadır.

75

Bkz. Ebü’l-Leys İmâmü’l-hüdâ Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim es-Semerkandî, Hizânetü’l-fıkh, (haz.
Muhammed Abdüsselam Şahin, Dâru’l-kütübi’l-ilmiye, Beyrut 1426/2005, s. 98.
76
Hızır b. Osman, Sakk-i Hızır, vr. 2b.
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Türk İmalat İşletmelerinin Çalışma Sermayeleri
ve Karlıkları
Dr. Emin Avcı, Marmara Üniversitesi
eavci@marmara.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada, karılık ve çalışma sermayesi (nakit çevirme süresi ve bileşenleri bağlamında) arasındaki ilişki panel
veri yöntemi kullanılarak 2005-2013 dönemi için araştırılmıştır. Çalışmanın bulguları nakit çevirme süresi ile
performans arasında çoğunlukla negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Nakit çevirme süresimin bileşenlerine
ilişkin ise borçların vade süresi ile performans arasında pozitif, alacakların ortalama vadesi ile genellikle negatif
ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşletme Sermayesi, Küresel Kriz, Panel Veri.
JEL Kodu: G01, G32, L25
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Working Capital and Profitability of Turkish
Manufacturing Companies
ABSTRACT
In this study, relation between profitability and working capital management (in terms of cash conversation cycle and
its components) was explored by the use of panel methodology for 2005-2013 period. The findings of the study
reveals that cash conversion cycle (CCC) is mostly negatively related with performance. Regarding to components of
CCC, while payable deferral period presented positive relation with performance, receivables collection period had a
negative relation for most of the cases.
Keywords: Working Capital, Global Crisis, Panel Data.
JEL Code: G01, G32, L25
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INTRODUCTION
Especially during the economic downturns, financial institutions will be reluctant to
provide credits or increase the cost of credits; while other difficulties arise in cash collections
from receivables; hence firms will be in a liquidity squeeze. As mentioned by Işık and Kırcı
(2012) recent global financial crisis directed the focus on the effective working capital
management because the direct effect of a financial crisis realized in working capital as a result
of increase in funding needs to support daily operation.
In the light of the importance of WMC; the objective of this study is analyzing the effects
on WCM practices on profitability. The study is conducted on the manufacturing companies
which are continuously traded in Borsa Istanbul during the period of 2005-2013.
LITERATURE REVIEW
Among the earlier studies, Shin and Soenen (1998) studied 58,985 industrial firms for
1975-1994 period and explore the relation between net trade cycle and profitability (in terms of
gross operating profit to assets and to sales). Both profitability measures presented significant
negative relation with net trade cycle. Similar results were also reported for CCC (and/or its
components) and profitability relation by Öz and Güngör (2007) for Turkish companies; GarcíaTeruel and Martínez-Solano (2007) and Banos-Caballero, et. al. (2012) for Spanish companies;
Raheman and Nasr (2007) for Pakistani firms; Nobanee (2011) for Japanese firms; Ukaegbu
(2014) for 4 African countries.
Among the studies, which investigate the relation between CCC and gross (and/or net)
profit margin, Deloof (2003) studied 1.009 non-financial Belgian companies for 1992-1996
period by the use of cash conversion cycle (CCC). The results also presented significant negative
relation between CCC and its components with profit proxies (except for CCC in FE model).
While, Lazaridis and Tryfonidis (2006) documented same result for CCC in for companies traded
in Athens Stock Exchange; payables deferral period (PayP) presented significant positive relation
with profitability and inventory conversion period (InvP) was not significant. On the other hand,
Gill, et. al. (2010) presented a significant positive relation between CCC and gross profit margin
for NYSE companies. The same result was also documented by Abuzayed (2012) for Amman
Stock Exchange.
Some other studies considered ROA or ROE as performance measures. Among these,
Yücel and Kurt (2002) analyzed 1995-2000 period for 167 companies. CCC had a negative
impact on both of ROA and ROE but no effect on net profit margin. Similarly, Coşkun and Kök
(2011) analyzed the relation between working capital and ROA, which were adjusted according
to median, for 74 manufacturing companies for 1991-2005. While, the findings indicated positive
relation between profitability and liabilities turnover, and negative relation between CCC, DSO
and inventory turnover was documented. Moreover, Demireli, et.al. (2014) analyzed the effects
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of components of working capital to profitability in terms of sectoral averages. The results of the
analysis presented negative relation between ROA (and ROE) with current ratio, leverage ratio
and current assets over total assets ratio. A recent study, Keskin and Gökalp (2016) studied the
relation between working capital and profitability for 17 food and beverage companies listed in
IMKB for 2009-2013. The findings presented significant negative relation between ROA and
DSO. No significant relation could be found for inventory turnover and liabilities turnover.
DATA AND METHODOLOGY
The sample set consists of manufacturing companies, which are consistently traded in
Borsa Istanbul during 2005-2013. The data was also re-organized to cover at least 10 companies
from each sector. Hence, total of 88 companies from textile, food and beverage, chemical,
fabricated metal, non-metallic mineral products included in the study.
The relation between WCM and profitability was modelled as stated by below equations.
These two equations are utilized for each of the dependent variables (GOP, NOP, ROA).

The data is cross sectional time series and to determine which statistical methodology to
be used to estimate above models, F test, Hausman test and Breusch-Pagan LM test were
conducted.
In order to observe possible effects of global financial crisis on WMC and profitability the
crisis dummy variable was used for whole sample of 2005-2013. Crisis dummy was defined for
2008-2009-2010 years. The variables were selected following literature and are listed in table 1.
EMPIRICAL FINDINGS
Table 2 presents the relation between CCC and its components with three performance
measures for whole data set of 2005-2013 with crisis dummy variable for the years 2008-2009
and 2010. CCC had a significant relation with three performance measures, however the relation
was positive for NOP and negative for others. Such finding indicated the negative effect of CCC
o GOP and ROA.
Among the components of CCC, RecP had significant negative relation with three
measures, and PayP had significant positive relation for NOP and ROA. The crisis dummy has a
significant negative effect on all performance measures.
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Table 1: Variable Definitions
Dependent Variables
Gross Operating Profit

GOP

Net Operating Profit

NOP

Return on Assets

ROA
Independent Variables

Accounts Receivables Period

RecP

Inventories Conversion Period

InvP

Accounts Payables Period

PayP

Cash Conversation Cycle

RecP + InvP - PayP

CCC

Control Variables
Current Ratio

C.R.

Leverage

-

Net Sales

Log(NetSales)

-

Table 2: Analysis for Overall Sample 2005-2013 with Dummy
C.R.
Leverage
Net Sales
CCC
RecP
InvP
PayP
Crisis
F/R

GOP
0.0060***
0.0061***
−0.1097*** −0.1100***
0.0219***
0.02337
−0.0001**
−0.0002***
0.0000
0.0001
−0.0217*** −0.0212***
R
R

NOP
0.0058***
0.0052***
−0.1036*** −0.1211***
0.0374***
0.0417***
0.0000*
−0.0002***
0.000
0.0002***
−0.0210*** −0.0205***
F
F
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ROA
0.0144***
0.0136***
−0.2058*** −0.2325***
0.0436***
0.0489***
−0.0002***
−0.0002***
0.0000
0.0004***
−0.0232*** −0.0228***
F
F
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CONCLUSION
This study tried to explore the relation between WCM and firm performance for
manufacturing companies traded in Borsa İstanbul. By the use a panel data covering 2005-2013,
the relation between company performance (GOP, NOP and ROA) and WCM (namely CCC and
its components) was explored with Fixed and Random Effect models.
The result of the study presented significant negative relation between CCC and
performance. The crisis dummy has a significant negative effect on all performance measures.
Control variables CR and Net Sales had significant positive relation with performance, where
Leverage had a negative relation.
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Tevekkülün Yanlış Algılanması

Dr. Mehmet Mansur Gökcan, Çukurova Üniversitesi*
mgokcan@cu.edu.tr

ÖZET
Tevekkül, işi güvendiği bir kimseye havale etmek anlamına gelmektedir. Vekil, işi üstlenen, mütevekkil ise güvenen
demektir. Vekil kılmak ise, güvendiği bir kimseye işlerini yürütmek için yetki vermektir. Hiçbir çaba ve gayret sarf
etmeden sadece “Allah’a güveniyorum” diyerek işlerin neticesinin iyi olmasını beklemek, işi de Allah’a yaptırmak
istemektir. Bu anlayış, itikaden sakıncalı olup kulun Rab, Rabbin ise kul konumuna düşürülmesi demektir.
Tevekkülün bu şekilde yanlış algılanması, tembelliğe yol açarak Müslümanların geri kalmasına ve başka milletlerin
hâkimiyeti altına girmesine sebep olmaktadır. Tevekkül, çalışıp gayret edip gereken bütün şartları yerine getirerek
işin iyi bir şekilde sonuçlanmasını Allah’tan beklemektir. Çalışmak bizden, tevfik Allah’tandır.
Anahtar Kelimeler: Tevekkül, Kalp, İman, Güven .

* Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi BAP Birimi tarafından SBA-2017-8917 kodlu proje kapsamında
desteklenmiştir.
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Misperceiving the Resignation

ABSTRACT
Resignation means delegating a trusted person to a job. The deputy means the one who takes over the job, and
resigned means someone who trusted somebody. Being designated as a deputy means giving someone the authority
to manage your job. Hoping that the results of the jobs are to be good as just saying “I believe in God” without
making any effort and attempts is the willing to make God do the jobs. This understanding is irreconcilable in faith,
and it means that the man is God, and the God is being reduced to the position of human being. The misperceiving
the resignation in that way causes the falling behind of Muslims due to laziness and entering the other nations’ rules.
Resignation is expecting the job is to be resulted well by God after fulfilling all the conditions as working and giving
effort. To work is ours, being is God’s.
Keywords: Resignation, Heart, Faith, Trust.
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GİRİŞ
Tevekkül, işi başkasının yapmasını kabullenmek (işi başkasına havale etmek), bir işte
acziyet gösterip başkasına güvenmek ve Allah’a teslim olmak77 anlamlarına gelmektedir. Vekil
kelimesi ise, “Rab, kâfi (yeterli) ve koruyucu” anlamlarına gelmektedir. Vekil olan Allah,
kefildir, kullarının rızkını ve yarattıklarının idaresini üstlenendir. Mütevekkil, rızkı ve işleri
konusunda Allah’ı yeterli gören ve O’ndan başkasına güvenmeyendir.78
Lügat anlamlarından da anlaşılacağı üzere Allah, insanların ve tüm varlıkların rızkını
üstlenendir. O, varlıkları yaratıp kendi başlarına bırakmamış, dünya hayatında belirlediği süreye
kadar, ihtiyaçları olan rızkı da hazırlamıştır. Yarattığı varlıkların rızkını üstlenen anlamına gelen
“Vekil,” Allah’ın sıfatı olduğu gibi, varlıkların rızkını veren anlamına gelen “Rezzâk” da
Allah’ın sıfatıdır. O halde tevekkül, rızkı üslenen ve rızkı veren Allah’a güvenmeyi ve O’na
tamamen teslim olmayı gerektirir. Mütevekkil olmak da, Allah’tan başkasına güvenmemeyi ve
başkasından bir şey beklememeyi gerektirir. Bütün namazların her rekâtında okunan Fatiha’da,
“Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz.”79 denilerek, Allah’tan başkasından
bir şey beklenmeyeceği sözü verilmektedir. Kuşeyrî (465/1072), bu durumun şirke götüreceğini
şu sözlerle ifade etmiştir: “Şirk, sadece putlara tapmak değildir. Şirk, Allah’ın dışında, dünyadaki
veya ahiretteki bir şeyi tercih etmendir. Allah’tan başkasına dayandığın zaman O’na şirk koşmuş
olursun. Allah’tan sakın ve başkasına dayanma. Allah’tan kork ve başkasına güvenme.”80
Ayrıca Fatiha sûresinde, Allah’ın “Melik” olduğu81, yani her şeyin yegâne sahibi olduğu
ifade edilmektedir. Bu ifadeler, dildeki söylemden ibaret olarak kalır da kalbe inip yerleşmezse,
itikad olarak da eylem olarak da bir etkisi olmaz. İman, sadece dildeki ifade değil, aynı zamanda
kalbin tasdikidir. İmam Maturidî (333/944), imanı “dil ile ikrar ve kalb ile tasdik” olarak ifade
ederken; imanda, kalbin tasdikinin esas olduğunu, dil ile ikrarın, kişinin toplum içerisinde
Müslüman muamelesi görmesi için gerekli olduğunu belirtmiştir. Dinden dönmesi için zorlanan
kişinin, yani “mukreh’in” dinden çıkmayacağı da bu konuya örnek olarak verilmiştir.82
TEVEKKÜLÜN YANLIŞ ALGILANMASI
Bir kimseyi vekil kılmakla, Allah’a tevekkül etmek arasında çok büyük fark vardır. Bir
kimse, güvendiği bir şahsı vekil kıldığında, işlerini kendisi adına onun yapmasını ister.
Tevekkülde de Allah’a güvenmek ve teslim olmak esastır, fakat kalben güvenmek, bedenen
77

el-Âyid Ahmed ve diğerleri, el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî, Mektebetü Lârûs, Alesco 1988,1330.
İbn Manzur, Ebû’l-Fadl Cemâluddin Muhammed b. Mükrim b. Ali el-Ensârî, Lisanu’l-Arab, Dâru’l-maârif, Kahire
1979, VI, 4909, 4910, 4911.
79
Fâtiha, 1/5. Altuntaş, Halil-Şahin, Muzaffer, Kur’an-ı Kerim Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara
2009, 1.
80
Kuşeyrî, Abdülkerim b. Havâzin, el-Cevâhiru’l-mensûre, Tahkik ve Terc. M. Mansur Gökcan, Harf Yayınları,
Ankara 2017, Vr. 9, 46, 47.
81
Fâtiha, 1/4.
82
Aydın, Mehmet, İslâm Dini İlmihali, Hibaş Yayınları, Konya 1981, 55, 56.
78
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çalışmaya engel değildir. Allah’a tevekkül eden kimse, işlerini avukata yaptıran kimse gibi, işin
yapılmasını Allah’tan beklememelidir. Hiçbir çaba ve gayret sarf etmeden sadece “Allah’a
güveniyorum” diyerek işlerin neticesinin iyi olmasını beklemek, işi de Allah’a yaptırmak
istemektir. Bu anlayış, itikaden de sakıncalı olup, kul ile İlahın işlevinin yer değiştirilmesi
anlamına gelmektedir. Bu durumda, kulun Rab, Rabbin ise kul konumuna düşürülmesi söz
konusudur.
Zunnûn (245/859), “Tevekkül, nefsi Rab olma durumundan çıkarıp kulluk yapma
vaziyetine sokmaktır.”83 derken, tevekkülün on iki asır önce nasıl algılandığını ortaya koymuştur.
Akif (1936), aradan geçen bunca zamana karşın, yakın tarihe kadar tevekkül anlayışında pek bir
değişme olmadığını şiirinde dile getirmiştir:
Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden,
Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecir-i hâsın iken!
Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,
Birer birer oku tekmil edince defterini;
Bütün o işleri Rabbim görür: Vazifesidir…
Yükün hafifledi… Şimdi sen doğru kahveye gir!
Çoluk çocuk sürünmüş sonunda aç kalarak…
Hüda vekil-i umurun değil mi? Keyfine bak!
O’nun hazne-i inamı kendi veznendir!
Havale et ne kadar masrafın olursa… Verir!
Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen O!
Levazımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O!
Çekip kumandası altına ordu ordu melek,
Senin hesabına küffarı hâk-sar edecek!
Başın sıkıldı mı, kâfi senin o nazlı sesin:
“Yetiş” de, kendisi gelsin, ya Hızırı göndersin!
Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak,
Şifa haznesi derhal oluk oluk akacak.
Demek ki: Her şeyin Allah… Yanaşman, ırgatın O!
Çoluk çocuk O’na ait: Lalan, bacın, dadın O!
Vekil-i harcın O; kâhyan, müdir-i veznen O!
Alış sendense de, mesul olan verişten O!
83

Kuşeyrî, Ebû’l-Kâsım Abdülkerim b. Hevâzin, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, Dâru’l-Hayr, Beyrut 1997, 165.
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Denizde cenk olacakmış… Gemin O, kaptanın O!
Ya ordu lazım imiş… Askerin, kumandanın O!
Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O!
Tabib-i aile, eczacı… Hepsi hâsılı O!
Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!
Birazda saygı gerektir… Ne saygısızlık bu!
Huda’yı kendine kul yaptı, kendi oldu Huda!
Utanmadan da tevekkül diyor bu cür’ete… Ha? 84
Tevekkülün bu şekilde yanlış algılanması, tembelliğe yol açarak Müslümanların geri
kalmasına ve başka milletlerin hâkimiyeti altına girmesine sebep olmaktadır. Bu gün, İslam
coğrafyasında akan kanda ve emperyalist güçlerin hâkimiyetinde, yanlış tevekkül algısından
kaynaklanan tembelliğin de rolü vardır.
TEVEKKÜLDE ÇALIŞMANIN FONKSİYONU
Tevekkül, çalışıp, gayret edip, gerekli şartları oluşturup, tüm tedbirleri aldıktan sonra
neticenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını Allah’tan beklemektir. Tarlayı sürerek güzelce imar
etmek, en kaliteli tohumu zamanında tarlaya ekerek tüm bakımlarını itina ile yapmak ve neticede
iyi mahsul almayı Allah’tan beklemek doğru tevekkül anlayışına uygundur. İmar edilmemiş
toprağa kalitesiz bir tohumu ekip hiçbir bakım yapmadan iyi mahsul almayı ummak ise tevekküle
uygun değildir. Tevekkülde, öncelikle kulun, üstüne düşen görevleri yerine getirmesi icap eder.
Ey Allah’ın Resulü, devemi salıveriyor ve tevekkül ediyorum, ne dersiniz? diye soran
kişiye; Hz. Peygamber; “Hayır, bağla ve öyle tevekkül et.”85 diye cevap vermiştir. Bu durum,
onun, tedbiri öngören bir tevekkül anlayışına sahip olduğunu göstermektedir.
Sehl b. Abdullah’ın (283/896), “Tevekkül, Nebînin halidir. Çalışıp kazanmak ise
sünnetidir. Onun hali üzere bulunan, sünnetini katiyen terk etmez.”86 sözü, Hz. Peygamberin
tevekkül anlayışının çalışma ile ilişkisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Kur’an’da, haber
verildiği üzere o, mü’minler için en güzel örnektir.87 Tevekkülün, doğru ve sağlıklı olması,
Peygamberin yaptığı gibi olmasına bağlıdır. Çünkü Allah’ın emri de bu yöndedir.
Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir, “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı,
yalnızca Allah’ın üzerinedir.”88 ayetini okuduğundan beri rızık kaygısı duymadığını ifade
84
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etmiştir.89 Fakat o, rızık kaygısı duymamasına rağmen çalışmayı bırakmamış ve pazarda ticaret
yapmaya devam etmiştir. Halifenin, devlet işleri ile uğraşması gerektiği düşüncesinde olan Hz.
Ömer’in ısrarı üzere kendisine maaş bağlanmış ve ticareti bırakmıştır.90 Bu davranış, Allah’a
güvenmenin ve rızık konusunda kaygı çekmemenin, çalışmayı engellemediğini, aksine daha da
artırılması gerektiğini ortaya koymuştur.
TEVEKKÜLÜN ZAMANI
Yukarıdaki açıklamalarda, tevekkülün gerekli çalışmayı, çabayı ve gayreti gösterdikten
sonra yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu açıklamalar, tevekkülün vaktini ve zamanını
tespit maksadıyla değil, tevekkülün şartlarını, olmazsa olmazlarını tespit için yapılmıştır.
Hz. Peygamber, “Bir kimse evinden çıkarken besmele ile birlikte ‘Allah’a tevekkül ettim,
Allah bana yeter, O, ne güzel vekildir.’ derse, ona şöyle cevap verilir: hidayete yöneltildin,
ihtiyacın giderildi ve Şeytan’dan uzaklaştırıldın.”91 sözüyle Müslümanlara güzel bir strateji
çizmiştir. Gününe bu dua ile başlayan kimse, gün boyunca hidayet üzere olacak, günü sıkıntıdan
uzak ve huzurlu bir şekilde geçecek ve Şeytandan korunmuş olacaktır. Güne bu duanın verdiği
güven ve huzurla başlamak psikolojik olarak da son derece önemlidir.
Bu hadiste, tevekkülün zamanına da işaret edilmiş ve tevekkülün, güne başlarken, yani
işin henüz başlangıcında yapılması belirtilmiştir. Yukarıda, örnek verilen hadiste ise, “Deveni
bağladıktan sonra tevekkül et.” denilmiştir. Bu iki hadis, birbirine tezat teşkil etmeyip, birbirini
tamamlamakta ve tevekkülün, işin başında da, sonunda da yapılması gerektiğini ortaya
koymaktadır. Ferit Kam’ın (1944), şiirinde de tevekkülün işten önce yapılması üzerinde
durulmuştur.
Evvel Allah’a tevekkül eyle
Sonra esbaba tevessül eyle.
Matlabın (isteğin) hâsıl olursa şükret
Şayet olmazsa tahammül eyle.92
Hadislerden ve şirden anlaşıldığı üzere, işin başında, işe devam ederken, işin sonunda,
velhasıl işin her safhasında tevekkül etmek, tam bir iman ve teslimiyetle kulluk yapmak
gerekmektedir.
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ALLAH’A GÜVENMEK VE TESLİM OLMAK
Tevekkül, kalp işidir ve imanla ilgilidir. Tevekkül sahibi olmak için öncelikle Allah’a
güvenmek ve O’ndan başkasında bir güç ve kuvvet görmemek gerekir. Allah’a iman, her
durumda O’na güvenmeyi ve teslim olmayı gerektirir. Tevekkülün, imanın gereği olduğu, şu
ayetlerde ifade edilmektedir.
“Mü’minler ancak Allah’a tevekkül etmelidirler.”93 “Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah
ona yeter.”94 “Allah’a güven. Vekil olarak Allah yeter.”95
Tevekkül, imanın hakikatini tashih etmenin sonucudur. Çünkü Allah, “Eğer mü’minler
iseniz yalnız Allah’a tevekkül ediniz.”96 buyurmuştur. Tevekkül ancak imanı düzelttikten sonra
doğru olur. Tevekkül, kalbin, Allah’ın verdiği garantiye güvenmesidir.97
“Ey Rabbimiz! Ancak sana tevekkül ettik, sana ibadete koyulduk ve dönüş yalnız
sanadır.”98 ayetinde belirtildiği gibi, tevekkül eden kişi, Allah’a güvenen, O’na yönelen, ibadete
koyulan ve O’ndan geldiği gibi, O’na gideceğinin de şuurunda olan kimsedir. Ayetten
anlaşılacağı üzere, tevekkülde, sadece güvendim demekle kalmayarak Allah’a yönelmek, O’nun
yolunda yürümek ve gerektiği gibi kulluk etmek gerekmektedir.
Sehl b. Abdullah, “Tevekkül, kişinin kendisini murad-ı ilahiye teslim etmesidir.”99
demiştir. Tevekkülde tam bir teslimiyet ve güven vardır. Tevekkül eden kimse, kendi
çalışmasına, gücüne, gayretine veya bir başkasına değil de sadece Allah’a güvenmeli ve her şeyin
sahibi yüce Allah’tan başkasında bir güç ve kuvvet görmemelidir. Ebû Abdullah Kureşî
(599/1202), tevekkülün, Allah’tan başkasına sığınmayı terk etmeyi gerektirdiğini ifade
etmektedir.100 Başarı için sadece çalışmak, tedavi için sadece doktora gidip ilaç kullanmak yeterli
değildir. Çalışmak bizden, başarı Allah’tandır. Her çareye başvurmak bizden, doktor ve ilaç
vasıta, şifa Allah’tandır. Zunnûn, tevekkülü; “Nefsin tedbiri bir tarafa bırakıp kendisinde bir
kuvvet ve varlık görmemesidir.”101 şekliyle açıklarken bu hususa dikkat çekmiştir. Tedbiri bir
tarafa bırakmak, tedbir almamak, çalışmamak anlamında değildir. Çalışmaya ve tedbire değil,
Allah’a güvenmek demektir. Çalışmaya ve tedbire güvenmek, tevekkül anlayışına uygun
olmadığı gibi şirke de götürebilir.
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“…De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah’ı
bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet
dilerse, onlar O’nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler,
ancak O’na güvenip O’na dayanırlar.”102 ayetinde, istenilen şeye ulaşmak ve zarardan korunmak
için, “Allah bana yeter.” denilmesi gerektiği bildirmiştir. “Allah bana yeter, O ne güzel vekildir.”
duası, Hz. Muhammed’in ve ümmetinin duası olduğu gibi diğer peygamberlerin de duasıdır.
Hz. İbrahim, bağlanmış bir vaziyette mancınıkla ateşe atıldığında, Cebrail kendisine gelip
bir ihtiyacın var mı? Diye sormuş, Hz. İbrahim : “Sana bir ihtiyacım yok, Allah bana yeter.”
diyerek, bu duayı yapmıştır. Allah Teâlâ’nın, “Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!”103
diye, emretmesi neticesinde, ateş onu yakmamış ve herhangi bir zarar da vermemiştir. İbn Abbas:
“Eğer Allah böyle demeseydi, soğukluk ona zarar verirdi.” demiştir.104 Ateşe yakma özelliğini
veren Allah, dilerse ona serinletme özelliği de verebileceğini bu hadisede açıkça ortaya
koymuştur. Unutulmamalıdır ki! Allah, kendisine güvenip sığınan kimseleri Hz. İbrahim gibi,
ateşin içinden bile hiçbir zarar görmeden çıkarmaya muktedirdir. 105
SONUÇ
Tevekkül, Allah’a güvenmek anlamına gelmektedir. Vekil, Allah’ın sıfatlarından olup,
bütün varlıkların rızkını üstlenen demektir. Mütevekkil, rızık ve işleri konusunda Allah’ı yeterli
gören ve O’ndan başkasına güvenmeyendir.
Allah’ı vekil kılmakla, bir başka şahsı vekil kılmak arasında büyük fark vardır. Başkasını
vekil kılan kimse, hiçbir iş yapmayarak işi de vekiline yaptırır. Allah’ı vekil kılan kimse ise,
kalben Allah’a güvenir, fakat işi kendisi yapar. Tevekkülü, kelime anlamında olduğu gibi yanlış
algılayanlar, işi de Allah’ın yapmasını beklemişlerdir. Bu yanlış algı, tembelliğe, başkalarına
mahkûm olmaya yol açmış ve İslam âleminin geri kalmasına sebep olmuştur.
Tevekkül, çalışıp, gayret edip bütün tedbirleri aldıktan sonra işin iyi bir şekilde
neticelenmesini Allah’tan beklemektir. Tevekkül, kalbin işidir, fakat kalp ile güvenmek
çalışmaya mani olmayıp bilakis teşvik etmektedir. Tevekkül, Kur’an’da örnek gösterilen Hz.
Peygamber’in hali, çalışmak ise sünnetidir. Doğru tevekkül, nebinin yaptığı gibi tevekkül
etmektir. Tevekküldeki, rızık kaygısı çekmemek düşüncesi, rızık için çalışmamak anlamına
gelmemektedir.
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Tevekkülün zamanı sabit olmayıp işin başı da, ortası da, sonu da tevekkülün zamanıdır.
Tevekkülsüz bir an, Allah’a güvenilmeyen bir an anlamında olup şirk kokmaktadır. Çalışmaya ve
tedbire güvenmek de yanlış tevekkül algısıdır. Çalışmak ve tedbir almak insandan, başarıya
ulaştırmak ise Allah’tandır.
“Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir.” duası, bütün peygamberlerin duasıdır. Zararın
uzaklaştırılması ve faydanın temini için, gereken çabayı sarf ederek samimiyetle bu duayı
yapmak gerekir.
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ÖZET
İnsan yalnızca bedenden yani maddi yapıdan ibaret bir varlık değildir. O aynı zamanda kendisini diğer varlıklardan
ayıran eşsiz nitelikte bir ruha sahiptir. Bu ruhi yapı yetenekleri ve fonksiyonları ile insanı en üstün varlık mertebesine
getirmiştir. İnsan, düşünür, sevinir, mutlu olur bazen de kızar, öfkelenir ve saldırganlaşır. Bütün bunlar bedeni
yapıdan farklı olarak ruhsal nitelikli eylemlerdir. Ancak her ne kadar bedenimizi görsek de dokunsak da ruhumuzu
tam tersine ne görüyor ne de ona dokunuyoruz. Bu konuda bildiğimiz tek şey bize bütün bu eylemleri yaptıran ve
yaptıklarımızı hissettiren şeyin bedenden ayrı bir özelliğe sahip olması itibariyle ruh olduğu fikridir. Bedensel
nitelikleri bakımından canlılar âleminin bir parçası olan insanın ruh bakımından tekâmüle uygun yapısı onu diğer
varlıklardan ayırmaktadır. Her ne kadar diğer canlılarda da bu hayatiyeti nitelik var olsa da insanın sahip olduğu akli
yetenek ve onun fonksiyonları onu eşsiz bir varlık konumuna yükseltebilmektedir. Bunun yanında bu nitelikleri ile
yükselebilen insan aynı özelliği ile de şerir ve kindar bir varlık haline gelebilmektedir. Bireye düşen görev ise ruhunu
kötü ve karanlık fikirlerden arındırmak ve insan-ı kâmil seviyesine ulaştırmaktır. Bu mesele felsefecilerin,
kelamcıların ve özellikle sufilerin ilgi alanına girmiş ve bu konuda birçok fikir ortaya çıkmıştır. Özellikle felsefikelam döneminin âlimleri meseleyi felsefi delilleri kullanarak ve bunları da ayetlerle yoğurarak izah etme yoluna
gitmişlerdir. Ancak onların mevzuya tasavvufi mülahazaları da ilave etmeleri meseleyi daha girift bir hale
getirmiştir. Amacımız bu dönemin âlimlerinden biri olan Şemsüddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî’nin konu
hakkındaki görüşlerini İlmü'l-Ȃfȃk ve'l-Enfüs adlı eser bağlamında ele almaktır. Ayrıca bu çerçevede ruhun tanımı,
ruhun bedenle ilişkisi, Kur'an'da ruh ve nefis kavramının içerdiği manalar, ruhun tezkiyesi ve riyazet ile terbiyesinin
nasıl gerçekleştiğini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Ruh, Nefis, Riyazat, Marifetullah, Tasavvuf.
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At the Work of Ilm Al-Ȃfȃq Wa Al-‘-Anfus by
Shams Al-Din Muhammed B. Ashraf asSamarqandi Understanding of Soul and the
Tadqia of Nafs
ABSTRACT
Man is not only a body, that is, a material entity. It also possesses a unique quality of spirit that separates itself from
other beings.This spiritual structure has brought humanity to the highest level of existence with its capabilities and
functions. Man thinks, rejoices, is happy, sometimes gets angry, angry and aggressive. All these are spiritual actions
unlike the body structure. However, whether we see our body or touch our soul, we do not see nor touch it. The only
thing we know about this is the idea that it is the soul that has made all these actions and makes us feel what we do,
having a distinctive feature from the inside. In terms of physical qualities, the structure of the human being, which is
a part of the realm of the living things, distinguishes it from the other entities. Although there is a qualification in
other living things, the mental ability and the functions of the human being can raise him to a unique position of
being. In addition to this, the person who can rise with these qualities can become a poet and a vindictive entity with
the same feature. The task that falls to the individual is to purify the soul from bad and dark ideas and to reach the
level of the human being. This issue has entered into the interest of philosophers, theologians and especially the
Sufis, and many ideas have emerged in this regard. In particular, scholars of the philosophical-kalam period have
gone on to explain the matter using philosophical proofs and kneading them with verses. However, their additions to
the legislation and mysticism have made the issue more intricate.Our aim in this study is to discuss the views of
Shamsuddin Muhammad b. Sufi Ashraf , one of the scholars of this period, on the subject in the context of Ilm alȂfȃq wa al-‘-anfus Also in this frame is the definition of the soul, the relation with the soul body, the soul in the
Qur'an, and the concepts that are included in the noble concept, the spiritual vision and the rhyazet.
Keywords: Soul, Nafs, Rhyazet, Ma'rifatullah, Sufism.
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GİRİŞ
Ruhun Tanımı
Ruh sözlükte, “gece yürüyüşü yapmak, şiddetli rüzgâr esmek, kokusunu duymak, mutlu olmak”
gibi anlamlara gelen r-v-h kökünden isim olup, aslında hem mecaz olarak güç, kuvvet, koku, hem
de insanın canlılığını sağlayan “nefesi” ifade etmektedir. Terim olarak genellikle, “insanın
manevi varlığı” anlamında kullanımı yaygınlık kazanmıştır (el-İsfahanî,2012; İbn Manzur,1990;
Dalkılıç,2012). Ayrıca o “insanın kendisiyle hayat bulduğu şey” olarak da tanımlanmıştır(İbn
Manzur,1990).
Birçok yönden farklı veya benzer tanımları yapılan ruh kavramı halen gizemini korumaktadır.
Her bir ilim dalı kendi metodolojisi içerinde ruhun tanımını yapmaya çalışmıştır. Örneğin
tinselcilik olarak adlandırılan felsefi anlayışa göre ruh sırf metafizik bir varlıktır. Ancak
özdekçilik açısından ruh madde ve atomlardan oluşan bir özdek olarak adlandırılır (Güçlü,2003).
Semerkandî, ruhun insana verilen kutsi bir meleke olduğunu söylemekte ve aklın da ruhun
dışarıya açılan penceresi olduğunu belirtmektedir. Ruhun melekûti yapısının insanı yetkin hale
getiren önemli bir özellik olduğunu vurgulamaktadır (Güçlü,2003). O eserini kaleme alırken
edindiği amaca yönelik olarak “akıl nuru ile ruhta meydana gelen faydaların en değerli şeyin
kişiyi Allah’ı tanımaya yönlendirme ve onun azameti karşısında kendi yaratılışındaki üstünlüğü
fark etmedir” der.
Ruhu daha ziyade imani ve ahlaki fonksiyonların gerçekleştiği yer olarak değerlendiren
Semerkandî bunların en üstününü de ruhun Allah’ın bilgisi ile tekâmül etmesi olarak belirtir.
Ruhun Allah’ı tanımaya engel yapısının bireyin riyazet ve zühd ile ortadan kaldırabileceği bir
nitelik olduğunu aktaran müellif bir bakıma bunu da tasavvufi yol olarak isimlendirir. Bu nedenle
O, ruh ve beden ilişkisini de bu açıdan değerlendirmiş ve ruhun bedenin tutsaklığından
kurtarılması gerektiğini savunmuştur (Okşar,2016a).
Kur’an’da Ruh ve Nefis Kavramı
Ruhu yaratan Allah Teâlâ, ruhun mahiyeti hakkında insanlara yeterince bir bilgi
vermemiş, fakat davranışlarıyla ilgili geniş açıklamalarda bulunmuştur (Karasakal,2014). Bu
nedenle onun mahiyeti konusunda ortaya çıkan tartışmaların nihai olarak son bulması da pek
mümkün görünmemektedir. Ancak yine de konu hakkında ortaya konan görüşler ruh hakkında
basit düzeyde de olsa bir takım fikirlerin ortaya çıkmasına imkân vermektedir.
Ruhun araştırılması konusunda Müslümanların geliştirdikleri olumsuz yaklaşımların
temelinde, İsra Sûresi 17/85. ayetinde yer “ruhun bilgisi Allah katındadır” ifadesi yer almaktadır.
Bu anlayışa uygun hadislerin varlığı da mesele hakkında Müslümanların olumsuz tavır
takınmalarını güdülemiştir (Buhârî,1992). Ruhun araştırılmasının yasaklandığını ileri sürenlere
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göre, bu ayette hayatın ilkesi olan ruhun, hakikati ve mahiyeti sorulmuş, Allah da bu hususlarda
bilgi vermemiştir. Müslüman düşünürlerin ruhun araştırılması hakkındaki yaklaşımlarının
analizinde ve insan hakkında ilahi mesajın yorumlarına dayalı olarak geliştirilecek bir anlayışta
temel problem, bu ayette ifade edilen ruh ile neyin kastedildiği ve ayetin bütün olarak
yorumlanmasındadır (Yar,2000).
Bu açıdan bakıldığında Semerkandî’nin ruhun ne olduğu hakkındaki tartışmalara iştirak
etmiş olması kayda değerdir. Felsefe ile meczedilmiş kelam döneminin önemli temsilcilerinden
biri olması dolayısıyla onun ruh hakkındaki yaklaşımı dönemin anlayışının ne olduğu ile ilgili
bizlere bilgi vermektedir. Daha ziyade ruhun tasavvufi açıdan açıklanmasına dayalı bir muhteva
içerisinde olsa da bir kelam âliminin tasavvufi bir ıstılahı nasıl kullandığı da önemlidir.
Yüce Allah, Hz. Âdem ile başlayıp Hz. Muhammed (s.a.v) ile son bulan vahiy süreci
içerisinde gaybî birçok mesele hakkında insanoğlunu bilgilendirmiştir. Fizik ötesi âleme dair
oldukça geniş bir ilmi birikimine sahip olsa da insanın bilinen bu bilgilerden sağlıklı ve güvenilir
olanı yalnızca, Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara ulaştırmış olduklarıdır. Kur'ân-ı
Kerîm'de insanı canlı bir varlık haline getiren ruhun mahiyeti hakkında neredeyse hiç bir bilgiye
yer verilmemiştir. Allah bu mevzuda genel anlamda ifade edecek olursak oldukça cüz'i miktarda
bir malumat vermiştir.
Kur’an bütünlüğü106 içerisinde ayetler incelendiğinde ruh kavramı; Cebrail107, melek108,
vahiy109, Kur'an110, Hz. İsa111, can112 gibi manaları ortaya koymuştur. Ayrıca benzer ifadelerde
ruhun güç, kuvvet, rahmet, esenlik, kurtuluş, sevinç, mutluluk, hız, Allah'ın hükmü ve emri v.b.
anlamlarında kullanılmış olduğunu görmekteyiz (Okşar,2016a).
Ancak ruh hakkındaki yaklaşımın aksine nefis konusunda Kur’an’da açık net ve anlaşılır
ifadeler mevcuttur. Mahiyeti hakkında olmasa da nitelikleri açısından nefsin nasıl bir mefhum
olduğu anlaşılmaktadır. Bu nokta nazarı ile ruh ve nefis kavramının aynı olduğunu düşünen
106

Kur'an'ın bütünlüğü kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Sait Sıcak, “Kur'ân Tefsirinde Öznellik”,
(Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013), 223-48; Necmettin Çalışkan, Habenneke ve Nüzûl Sıralı Tefsiri,
(İstanbul: Şule Yayınları, 2017), 162-71.
107
“Andolsun biz Mûsâ'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ardarda peygamberler gönderdik. Meryem Oğlu Îsâ'ya da
açık kanıtlar verdik ve onu Rûhulkudüs ile destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin
hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklenirdiniz, kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz, doğru değil mi?”
(Bakara 2/87-253); “ İman edenlere sebat kazandırsın, müslümanlara rehber ve müjde olsun diye rabbin tarafından
bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhulkudüs'ün indirdiğini söyle.” Şuara 16/102; ayrıca bkz. Maide, 5/110; Şuara,
26/193.
108
“O gün rûh ve melekler saf halinde ayakta dururlar” Nebe, 78/38.
109
“Allah kendi emri ile melekleri kullarından dilediği kimseye vahy ile gönderir” Nahl 16/2. Bu âyette geçen rûh
kelimesi, meleklerin taşıdığı “vahy” anlamına gelmektedir.
110
“İşte böylece sana da emrimizle Kur'ân'ı vahyettik” Şûra, 42/52. Bu âyette Kur'ân diye mana verdiğimiz kelime
ruhtur ve “hayat veren ilâhî mesaj, vahy” demektir.
111
“İffetini korumuş olan kadını da an! Ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir işaret kıldık.”
Enbiya 21/91.
112
“Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın” Sâd, 38/72.
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Semerkandî'nin bu yaklaşımının Kur'anî terminoloji açısından bazı eksikleri de barındırdığını
ifade etmeliyiz. Çünkü Kur'ân-ı Kerîm, ruh ile nefsi ayırt eder. Kur'ân'da bu ikisi müteradif
olarak geçmez. Ölüm anında cesedden çıkan onun nefsi (canı)'dır,ruhu değil (Âl-i İmrân 3/185).
Nefis kavramı ruha göre daha geniş anlamlar içerir. Örneğin Kur'an'da bu kavram “zât”
anlamında kullanılmaktadır (Fecr 89/27-30; Şems 91/7-9; Nur 24/61). Muhtemelen Semerkandî
buradaki zâtı “biz”e işaret edilen şey olarak anlamakta ve biz ifadesinin ruha irca olduğu
kanaatine varmaktadır. (Semerkandî,ty: Sül. Ktp. Lâleli 2432/3, 55b; İstanbul, 12b; İnebey, 12a;
İran, 8b.)
SEMERKANDİ’YE GÖRE NEFSİN TEZKİYESİ VE MARİFETULLAH
Semerkandi, marifetullahın gerçekleşmesi bağlamında tesis ettiği İlmül afak adlı
eserinde ruh bahsine yer vermiştir. Ruh ve nefsin tezkiyesi hakkında fikirlerini ortaya koyduğu
yegâne eseri olması dolayısıyla Semerkandi’nin bu konudaki fikirlerine buradan ulaşmaktayız.
Bu nedenle onun genel manada ne düşündüğünü diğer eserlerden tespit etme şansına sahip
değiliz.
Felsefi kelam döneminin önemli temsilcilerinden biri olması dolayısıyla onun fikirlerini
ortaya koyarken felsefeden azami derecede yararlandığı vakidir. Bu nedenle ilkçağ
felsefecilerinin ruh ve nefis hakkındaki düşüncelerini kısaca izah etmekte fayda var. Bu noktada
Aristo ruhun, bil kuvve (güç halinde) hayata sahip doğal cismin bir parçası olduğunu düşünür
(Aristotales,2014). Ona göre ruh hayat ve hayat ilkesidir. Organik ve canlı hayatın, bedenin ilk
yetkinliği olması dolayısıyla, onun sureti, hareket ettirici nedeni ve gayesidir (Aristotales,2014).
Platon ruhu kendinde hareketli olmak bakımından hayat ilkesi olarak tanımlar. Ayrıca o,
ruh kavramını fiziki ve fizyolojik anlamından başka bilgi teorisi ve ahlak bakımından da
incelemiştir. Bu şekilde ise ruhun ahlak felsefesi zeminini oluşturan bir ayrım ortaya çıkmıştır.
Bunlar; 1. Ruhun eğilim ve iştiha ile nitelenmiş kısmı 2. Ruhun cesur kısmı 3. Akla uygun düşen
dilek kısmıdır. Bu anlamda ruh bilgimizin ve irademizin asli potansiyelinin kapsayıcı kavramıdır
(Vorlander,2004).
Felsefe kelam döneminin ortaya çıkmasında başat rolü oynayan İslam felsefecileri de bu
fikirlerden etkilenmişler ve anlayışlarını bunların üzerine inşa etmişlerdir. Bu etkileşim daha
sonraları kelamcılara sirayet etmek suretiyle dönemin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk İslam
filozofu sayılan Kindi nefsi gayri cismani bir cevher olarak nitelendirdiği için onu fesada tabi
olmayan feleklerle aynı asıldan saymıştır (Kindî,2013). Onun bu anlayışı Pythagoras ve
Platon’un nefsin bedenle arızi ve geçici birleşmesine dayanır. Nefs hayatın ilkesi olması
dolayısıyla belirli bir süre için de olsa cisimde bulunur ve sonra cismaniliğe tesir etmeksizin onu
terk eder (Marhaba,1985). Buradaki nefs beden ilişkisinin Semerkandi’nin sufi nazariyesinde yer
verdiği ruh beden ilişkisine oldukça benzer bir yönü vardır. Öyle ki sufiler ruhu bedenin
içerisinde hapsolmuş olarak telakki etmek suretiyle ancak riyazet ve terbiye ile bu zindandan
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kurtulabileceğini düşünürler. (Semerkandî,ty: Sül. Ktp. Lâleli 2432/3, 52b; İstanbul, 2b; İnebey,
2b; İran, 1b-2a.)
Farabi ise ruhu insan doğasının bir aynası olarak tanımlamaktadır. Akıl onun ışığıdır.
Akledilir şekiller Allah vergisi ile ruha akseder. Bu yansımayı sağlamak için ruhu her türlü pastan
temizlemek gerekir. Böylece tasavvuf yolu Farabi’de bilgi teorisine götüren bir davranış olur.
Ruhu temizlemek ise duyuların hazzından manevi hazza yükselmek demektir (Ülken,1998). buna
eserinde bedenin terbiyesinin nasıl olacağı kısmında yer veren Semerkandi, bunun da ancak
gıdalanmanın kontrol altına alınması ile olabileceğini belirtir. Nefsin bedenin tasallutundan
kurtulması ancak sıkı bir perhiz ile gerçekleşir. Böylece ruha manevi ve mücerred manalar
aksetmeye başlar. Bu da nefsin marifetullah konusunda katetmesi gereken en önemli duraklardan
biridir. Sufinin seyr-i sülukunun riyazet ile zühd ve takvanın en üst noktasına ulaşmasını sağlayan
eylemlerden birisidir. (Semerkandî,ty: İstanbul, 76b; İran, 47a.)
İbn sina nefs konusunda zaman zaman Aristo’dan farklı görüşler ortaya koyup Plotin’e
yaklaşsa da nefsin düzenlediği, geliştirdiği, besleyip hareket ettirdiği bedenin olgunluğu olması
noktasında Aristo ile aynı fikirdedir (Altıntaş,1985). Sonuç olarak İbn Sina, nefsin bedenle
birlikte var olduğunu söylemekle Eflatun’dan, nefsin ölümsüzlüğünü ve bedenden bağımsız bir
cevher olduğunu kabul etmekle de Aristo’dan ayrılmıştır (Okşar,2016a).
Ruh beden ilişkisinin bedenin tahakkümünün ortan kalkması ile sağlıklı bir zemine
oturtabileceğini düşünen tasavvufçular. Bedenin olgunluğunu da ruhun melekelerinin artması ile
gerçekleşeceği fikrindedirler. Bedenin dünyaya rağbeti onun yönetiminin ruhun elinden
kaydığının göstergesidir. Ruh ancak bedenin terbiye edilmesi ile gerçek kimliğine ulaşarak beden
üzerindeki kontrolü eline alabilir. Bu da ancak tedrici bir şekilde yeme ve içme konusundaki
disiplin ile gerçekleşir. Eğer bu gerçekleşirse nefiste saflık, fikir, zikir ve anlayış zenginliği
meydana gelir ki istenen de budur (Semerkandî,ty: İstanbul, 76b-77a; İran, 47b.)
Riyazet ve terbiye konusunda tedrici bir seyr izleyen nefsin durumu bedenle ilişkisin
minimuma inmesi ile farklı bir boyut kazanır. Nefsin melekuti bir yetenek kazanması ile onda
ortaya çıkan olağanüstü durumlar marifetullahın yakini bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan
önemli bir noktadır. Nefis Rabbi ile arasındaki perdeleri peyderpey kaldırdıkça Hakk’ın nuru
nefsin derinlerine kadar işler ve beklenen birliktelik vuku bulmuş olur. (Semerkandî,ty: Sül. Ktp.
Lâleli 2432/3, 52b; İstanbul, 2b; İnebey, 2b; İran, 1b-2a.)
İslam kelamcıları ise meseleyi üç başlıkta incelemişlerdir. Onlar sufi nazariyesinden
farklı olarak ruhu yapısal özellikleri açısından incelemişlerdir. İlk olarak; Cübbai ruhun bir cisim
olduğunu söyler (Eş’ari,2005). Diğer bir görüşte olan Nazzam ise ruhun bedene tutturulmuş bir
araz olduğunu savunmuştur (Şehristani,2008). İkinci olarak bazı kelamcılara göre, ruh, bir cisim
değil, maddi bir cevherin arazıdır. Mutezile âlimlerinden Cafer b. Harb ve Ebu’l-Huzeyl el-Allaf
bu görüştedir (Eş’ari,2005). Son olarak ruhun cisim veya cisimsel bir şey olduğu görüşünün
karşısında, felsefe kaynaklı olan ruhun soyut bir cevher olduğu fikri vardır.
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Razi, ruhu manevi, semavi ve latif bir madde olarak tanımlar. Ruhun cevherinin güneş
ışığı karakterinde olduğunu belirten Razi bunun bedenden farklı olarak ayrılmayı ve çözülmeyi
kabul etmeyen bir yapıda olduğunu da ortaya koyar (Râzî,1994). Bu nokta-i nazardan alırsak
Semerkandî de eserinde farklı bir şey söylemez. Genel hatları ile Razi’nin fikirlerine katılan bir
görüntü içerisindedir.
Semerkandi, marifetullahın gerçekleşmesinin ahlaki olgunluk ve insani kâmilin ortaya
çıkması noktasındaki bağlantıya çok önem verir. Aslında bütün bu malumatların verilmesinin
amacı bireyin imani mertebedeki nefsi olgunluktan kemal mertebesindeki ahlaki olgunluğa
geçişini anlatmaktır. Bu bireyin Allah ile olan ilişkisi onun ahlaki durumunu da belirlemektedir.
Son tahlilde Semerkandî, bunun gerçekleşmesini sağlayan 3 ana başlığı şu şekilde
özetlemiştir: gönlün arındırılması olarak başlıklandırdığı bu konuyu bireyin Allah hakkındaki
bilgisizlikten arındırılması yani marifet, gönlün onu kirleten bulandıran şeylerden arındırılması
yani tahliye ve gönlün işlevsizlikten arındırılması yani süsleme şeklinde izah eder
(Semerkandî,ty: İstanbul, 79a-80a; İran, 49a-49b.). Bütün bunlar velilik, keramet, mükaşefe ve
müşahede ve bunların bilgisi ve talimi de Hz. Ali (ra)’ye dayanmaktadır. Yani bu yol ashabın
dolayısıyla da Peygamberimiz (as)’in yoludur.
SONUÇ
Kelam âlimlerinin Allah’ın varlığı ve birliği hususundaki titizlikleri onların birçok
eserinde kendini göstermektedir. Onlar bu konu hakkında oldukça fazla eser vermiş ve bunların
içerisinde de geniş izahlar yapmışlardır. Bu izahlarını bazen rivayetleri, bazen akli ve mantıki
delilleri ve son tahlilde de ilham ve keşfe dayanan bilgileri de kullanmak suretiyle yaparlar. Onlar
her ne kadar bilgi edinme yollarından biri olarak kabul etmedikleri nefsi sübjektif verilere de yer
vererek geniş ve ilmi bir bakış açısının gereğini ortaya koymaya gayret etmişlerdir. Sonuçta
kabul etmeseler de sufi nazariyesinde mükâşefe bir realite olarak kabul edilmekte ve bu minvalde
ortaya çıkan hallere itibar edilmektedir.
Marifetullah’ın gerçekleşmesi hususunda zikrettiğimiz üç metodu da eserinde ortaya
koymuş olması Semerkandi’nin ilmi yetkinliğini ve etik olarak ilme ve âlime duyduğu saygıyı
göstermektedir. Eserini Allah’ı bilmeye götüren 3 yol üzerinden inşa eden müellif bunların;
doğru haber, selim bir akıl ve bedenin tahakkümünden kurtulmuş halis bir nefis ile olabileceğini
belirtmiştir.
Semerkandî her ne kadar bu eserinde ruh ile ilgili bir takım görüşlerini ortaya koymuş
olsa da Râzî'den farklı bir şey söylememektedir. O, ruhun nurani bir cisim olduğunu savunur.
Ruh bedene hulul etmiştir. O, kordaki ateş, sütteki yağ ne ise bedenin ruh ile ilgisi odur der.
Semerkandî, Râzî'nin ortaya koyduğu fikirleri örneklerle açıklar. İnsanın yalnızca bedenden
ibaret olmadığını nefs-beden ilişkisi açısından inceleyen Semerkandî, onların bedeni yalnızca
müşahede yoluyla idrak ettiğimizi söylediklerini belirterek bunların tevehhüm, taakkul ve
Page | 273

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

tahayyülün varlığından haberdar olmadıklarını belirtir. Genel kelamî anlayışa uygun bir ruh
telakkisine sahip olan müellif meseleyi teorik olarak değil daha çok pratik yönüyle ele alır. Eserin
konteksine uygun olarak ruhun ilahî hikmetin ve sanatın en muhteşem ve zirve noktası olduğunu
göstermek gayretindedir.
Semerkandî'ye göre, beden çözülme ve değişim içinde olsa da ruh bundan uzaktır.
Ayrıca ruh eğitim ve itibarla güç kazanırken beden bu konuda zayıftır. Gıdalanma neticesinde
artış ve büyüme bedenen olmak da ruhen olmamaktadır. Yani ruhun gıdalanma konusunda
bedenin özelliklerinden uzak olduğu açıktır. Nefis ise bedenden başkadır ancak nasıl ki latif
cüzler lezzet ve elem duyuyorsa ruh da duyabilir. Bunun için onun bedenin bir parçası haline
dönüşmesi zorunlu değildir. Son olarak riyazet ve nefsin tezkiyesi bölümünde de temas
edeceğimiz gibi ruh bedenle ünsiyetini arttırdığında silikleşip etkisizleşmektedir. Tersi durumda
bedene galebe çalmakta ve ruhi kabiliyetler artmaktadır.
Semerkandî'nin bu anlayışı benimsemesinde yatan saik onun ruhun eğitilebilir olduğunu
düşünmesinde yatmaktadır. Ruhun eğitim ve itibarla güç kazanması tasavvuf ilminin de temelini
oluşturmuştur. Semerkandî ruh konusunda bir tasavvufçu gibi fikirlerini ortaya koymak suretiyle,
ruhun felsefi ve teorik düzeyinden ahlaki ve pratik yönüne geçiş yapmaktadır.
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İlmü'l-Ȃfȃk Ve'l-Enfüs Adlı Eseri Bağlamında
Şemsüddin Muhammed B. Eşref EsSemerkandȋ’nin Astronomi Anlayışı
Dr. Yusuf Okşar, Mustafa Kemal Üniversitesi
josephus1907@gmail.com

ÖZET
Astronomi, genel anlamda, evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini,
fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. İlk dönemlerinde spekülatif bir alan
olan astroloji ile birlikte gelişen astronomi daha sonraları müstakil bir ilim dalı haline gelmiştir. Bu alanla ilgili
günümüze kadar Hint, İran, Grek, Mısır ve Babil medeniyetleri çalışmalar yapmış ve eserler ortaya koymuşlardır.
Birbirleri ile etkileşim içerisinde olan bu medeniyetler zamanla astronominin tekâmül etmesine yardımcı olmuşlardır.
İslam âleminde ise astronomi çalışmaları öncelikle günün vakitlerini belirleme, namaz saatlerini ve kıbleyi
saptamaya yönelikti. Dini ihtiyaçlar ışığında başlayan bu faaliyetler önceki medeniyetlerin çalışmalarının da etkisi ile
müstakil bir ilgi alanına dönüşmüştür. Müslümanlar, zamanla bu konudaki düşüncelerini geliştirerek ve büyük
gayretleri sonucu İslâm astronomisinin doğuşu ve gelişmesini hazırlayan yolda önemli aşamalar kaydetmişlerdir. 13.
asrın önemli âlimlerinden biri olan Şemsüddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandȋ’nin astronomi sahasındaki
fikirlerini ortaya koyduğu yegâne eseri İlmü'l-Ȃfȃk ve'l-Enfüs’tür. Genel olarak Allah’ın varlığı ve birliğini ortaya
koymayı amaçladığı bu eserinde o, gök cisimlerini ve hareketlerini Allah’ın bilinmesine götüren en güzel işaret
olarak değerlendirmiştir. O, astronomik gözlem ve hesaplamalarla elde ettiği bilgileri Allah’ın eşsiz iradesinin ve
etkin kudretinin sonucu olarak görmektedir. Amacımız, İlmü'l-Ȃfȃk ve'l-Enfüs adlı eseri bağlamında Semerkandî’nin
astronomi sahasına sunmuş olduğu katkıları izah etmektir. Bu minvalde onun Batlamyus astronomisine getirdiği
yorumu ve Allah-âlem ilişkisi noktasında gök cisimlerinin ne gibi bir fonksiyona sahip olduğunu açıklamaya
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Astronomi, Astroloji, Marifetullah, Batlamyus.
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Astronomy in Connection with Ilm al-Ȃfȃq wa al‘-anfus a Sample of Shams Al-Din Muhammed B.
Ashraf as-Samarqandi
ABSTRACT
In general astronomy is a branch of science studying the distribution, motion, chemical compounds, evolution,
physical features, and their interaction with one another of all kinds of matter in the universe. Astronomy which
developed along with astrology, having always been open to speculation, became a separate study of science in time.
So far, Indian, Persian, Greek, and Egyptian civilizations have studied and created works on this subject matter.
These civilizations having been in interaction with one another have helped astronomy develop in time. In the
Islamic world, astronomy was primarily concerned with determining the time of the day, time of ritual worshiping,
and determining the direction of Mecca. These studies which started under the influence of religious requirements
became a separate blanch of science with the help of the studies of the previous civilizations. Muslims developed
their ideas on the topic and took big steps for the astronomy to develop. İlmü'l-Ȃfȃk ve'l-Enfüs is the only work of
Shams Al-Din Muhammed B. Ashraf As-Samarqandi, one of the most important scholars of the 13th century, in
which he stated his ideas on astronomy. In this work, in which he aimed to state the existence of God, he believed
that the terrestrial objects and their movements were the best signs to illustrate the presence of God. He believed that
the information he got though observation and calculations on astronomy were the result of God’s unique will and
indispensable power. Our aim here can be defined as explaining As-Samarqandi’s contributions to astronomy in
connection with his work İlmü'l-Ȃfȃk ve'l-Enfüs. Within this context we will try to explain As-Samarqandi’s
appeoach to astronomy of Batlamyus and the relation between God and the universe.
Keywords: Astronomy, Astrology, God of Knowledge, Ptolemy.
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GİRİŞ
Müslümanlar için astronominin pratik hayat yönünden büyük bir önemi vardır. Hz.
Peygamber, ibadetlerin yapılışı ve zamanı ile günlük yaşayışın kurallarını öğretmiştir. Bunları
uygulama görevi ise Müslümanlara düşmüştür. Günlük yaşayışın bir sonucu olarak gökyüzü ile
ilgilenen Müslümanlar, zamanla bu konudaki düşüncelerini geliştirerek, büyük gayretleri
sonucunda İslâm astronomisinin doğuşu ve gelişmesini hazırlayan yolda önemli aşamalar
kaydetmişlerdir. Ancak Semerkandî'nin astronomiyle ilgisinin arka planında gök cisimlerinin
semavi âlemdeki mükemmellik ve harikulade düzeninin tam da onun anlatmak istediği fâil ve
mürid Tanrı algısını ispatlar bir nitelikte olması vardır.
Bu minvalde zihni yapısının bir sonucu olarak Semerkandî astronomi alanına ilgisiz
kalmamıştır. Astronomi ile ilgili bilimsel fikirlerini de felsefî ve Kur’anî anlayışı cezmederek bu
eserinde ortaya koymuştur.113 O bütüncül bir ilim havzasına sahip bir âlimdi. Allah’ın varlığı ve
niteliklerinin bilinmesi konusunda evrende bulunan her türlü bilgiyi kullanmaya özen
göstermiştir. Bu malumatlar insanın kendi iç dünyasındaki mükemmellikten gök cisimlerindeki
ihtişama kadar ele alınmıştır. Semerkandî evrenin fiillerinde özgür ve sonsuz mükemmellikteki
Allah’ı bize tanıtmaya çalışırken tümevarım yöntemini kullanmıştır. O tek tek varlıklardan
hareketle marifetullaha nasıl ulaşıldığını göstermeye çalışmıştır. Bunu yaparken de şüphesiz onu
en çok cezbeden de gök cisimlerinin insanın aklını aşan görüntüsü ve bu görüntü içerisindeki
hiyerarşik uyumdur.
SEMERKANDİ VE ASTRONOMİ İLMİ
13. asrın önemli âlimlerinden biri olan Şemsüddin Muhammed b. Eşref esSemerkandȋ’nin astronomi sahasındaki fikirlerini ortaya koyduğu yegâne eseri İlmü'l-Ȃfȃk ve'lEnfüs’tür. Yazma olan bu eserin şuan ki tespitlerimize göre 4 nüshası mevcuttur. Bu 4 nüshaya
bağlı kalınarak eserin tahkik, tercüme ve değerlendirmesi tarafımızca yapılmıştır. Amacımız,
İlmü'l-Ȃfȃk ve'l-Enfüs adlı eseri bağlamında Semerkandî’nin astronomi sahasına sunmuş olduğu
katkıları izah etmektir. Bu minvalde onun Batlamyus (Ptolomy) astronomisine getirdiği yorumu,
Öklid geometrisi ile ilgili verileri eserine nasıl uyguladığını ve Allah-âlem ilişkisi noktasında gök
cisimlerinin ne gibi bir fonksiyona sahip olduğunu açıklamaya gayret edeceğiz.
Bilindiği üzere ilimler sınıflaması yapmak her açıdan o ilim ile ilgili ilk bakışta neleri
görmemiz gerektiği hakkında bize fikir verir. Bu nedenle birçok âlim ilimler sınıflaması başlığı
altında çalışmalar yapmışlardır. Örneğin Fârâbî, ilimler tasnifinde astronomiyi bilim başlığı
altında aritmetik, geometri ve optik ilmi ile aynı yerde mütalaa etmiştir. (Fârâbî,1989; Atay,2001)
İbn Sînâ ise nazari ilimleri matematik ve doğa ilimleri olarak ikiye ayırarak Astronomi ilmini

113

Genel bir değerlendirme ile ifade edersek onun dirayet tefsir yöntemini benimsediğini söyleyebiliriz. Bu tefsir
yönteminin öznellik açısından sağladığı; yapıcı/keşfedici, kolaylaştırıcı-doğrulaştırıcı etkilerini astronomi
sahasındaki izahlarına ustalıkla yansıtmıştır (Sıcak, 2013: 134).
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matematik ilimleri olarak sıraladığı aritmetik, geometri ile aynı başlık altında değerlendirmiştir.
(İbn Sînâ, 2013)
İşte bu iki sınıflandırma yukarıda belirttiğimiz üzere astronominin sınırlarını ve diğer
ilimlerle olan ilişkisini izah etmektedir. Böylece iki tasnife bakarsak astronominin; matematik,
aritmetik ve optik ile aynı başlık altında değerlendirildiğini söyleyebiliriz.
Semerkandî'nin eserlerinde ilimler sınıflaması adı altında bir başlık mevcut değildir.
Ancak bununla birlikte onun astronomi ilmini işleme tarzı, bu ilmin sınıflandırılmasında
gözetilen usullere uygundur. Onun bu ilimler arasındaki ilişkinin niteliğini gözettiğini ilgili
bölümü yazarken kullandığı metottan anlayabilmekteyiz.
Astronomi ilmine Müslümanlar ilm-i hey'e ve ilm-i felek adını vermişlerdir (Fehd, 2000).
Onlar bu ilmi astrolojiden ayrı mütalaa etmişlerdir. Bunun nedeni ise astrolojinin objektif ilmi
kriterlerden uzak spekülatif bir alan olmasıdır (Aydın, 2011). Onlar gaybın bilinmesi
noktasındaki astrolojinin ortaya koyduğu iddiaları reddederler. Özellikle Kur’an’da gaybın
yalnızca Allah’ın ilminin sınırları içerisinde var olan bir gerçeklik olduğunun belirtilmesi bu
konudaki tavırlarını da belirlemiştir. (En'âm 6/59; Bakara 2/33; A’râf 7/188; Yusuf 12/102;
Mü’minun 23/92; Cin 72/26)
SEMERKANDÎ’NİN YAŞADIĞI ÇAĞA KADAR ASTRONOMİ TARİHİ
Astronomi tarihi birçok medeniyetin katkılarıyla vücuda gelmiştir. Mısır, Yunan, Hint ve
İslam âlimlerinin birçok katkılarıyla kademeli bir biçimde artarak günümüze kadar gelişen
astronomi ilminin insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Vakitlerin tayini, takvim
uygulamaları ve hayatımızın planlanması hususunda çokça katkısını gördüğümüz bu ilmin
geçirdiği merhaleler bu metnin içerisinde anlatılamayacak kadar büyük bir boyuta sahiptir
(Okşar,2016). Bu nedenle yalnızca Semerkandî’nin yaşadığı döneme kadar geçmiş olan ilmi
serüvenin kavşak noktaları hakkında birkaç malumat verebiliriz.
Özellikle İslam dünyasına etkisi bakımından değerlendirdiğimizde Yunanlılar bu ilmin
gelişmesi konusunda başrol oynamışlardır. Bu alana katkı sağlayan ilk filozoflar Miletli Thales
(MÖ. 624-546), Anaksimandros (MÖ. 610-545) ve Anaksimenes (MÖ.585-525)’tir (Unat, 2013).
Astronominin temeline geometriyi ilk koyanlar ise Pythagorasçılar olmuştur. Platon da
evrenin küresel olduğunu ve merkezinde Yer'in bulunduğunu ifade etmiştir. Yunan
astronomisinin matematikselleşmesi Eudoxus (MÖ 408-355) ile başlar. O, kurmuş olduğu “ortak
merkezli küreler sistemi” ile bilimsel astronominin öncülüğünü yapmıştır. Aristoteles ise bu
sistemi ve gezegenlerin sıralamasını bilimsel bir zemine oturtmak ve küreleri fiziksel nesneler
olarak ele almak sûretiyle incelemiştir (Unat, 2013).
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İslâm âleminde astronomi çalışmaları öncelikle günün vakitlerini belirleme, namaz
saatlerini, dini gün ve geceleri ve kıblenin yönünü saptamaya yönelikti. Dini ihtiyaçlar ışığında
başlayan bu faaliyetler önceki medeniyetlerin çalışmalarının da etkisi ile müstakil bir ilgi alanına
dönüşmüştür. Müslümanlar, zamanla bu konudaki düşüncelerini geliştirerek ve büyük gayretleri
sonucu İslâm astronomisinin doğuşu ve gelişmesini hazırlayan yolda önemli aşamalar
kaydetmişlerdir (Okşar, 2016).
İslâm toplumunda gerçek anlamıyla astronomi bilimi, Brahmagupta'nın 770 yılı civarında
yazdığı Sanskritçe Brahmasphutasiddhanta adlı eserin Halife Mansur'un isteğiyle es-Sindhind
(Siddhanta) başlığı altında Arapça'ya çevrilmesi üzerine başlamıştır. İlk defa İbrahim b. Habib elFezarî, Kitâbü’z-Zîc alâ Sini’l-Arab adlı İslâmi günlerin kameri takvime göre hesaplanması için
kullanılacak cetvellerin düzenlenmesiyle ilgili temel bilgi ve yöntemlerin ana hatlarını vermiştir
(el-Endelüsî, 2014).
Semerkandî'nin eserinde zikrettiği Me'mun zamanında astronomi parlak dönemlerinden
birini yaşamıştır. O, Yunan yazmalarını elde etmek için büyük gayret göstermiştir. Onun emri
altında bu konuda yazılmış Hintliler'in Siddhanta'sı, Sâsânîler'in Zîc-i Şâhî ve eski Yunanlılar'dan
Batlamyus'un el-Macîstî (Almagest) ve Tetrabibles adlı eserlerinin Arapça'ya tercümeleriyle
astronominin İslam dünyasına etkisi hız kazanmıştır (Bayraktar, 2012).
9. yüzyılda Batlamyus'un eserlerinin ortaya çıkışı kendine özgü bir ekol olarak İslam
astronomisine yeni bir unsur katıp ona sağlam bir zemin teşkil etmiştir. Bu yüzyılda özellikle
ismini vurgulamamız gereken astronom Fergânî'dir. O'nun Gökbiliminin Esasları adlı eserinin
İslâm ve batı gökbilimine etkisi büyük olmuştur (Fergânî, 2012).
10. yüzyılın en önemli ismi şüphesiz Bîrûnî'dir. Onun Kânûn el-Mes'ûdî adlı eseri
astronomi tarihinin belkemiğini oluşturmaktadır. 11. yüzyıla baktığımızda ise, dönemin en
önemli astronomlarından birinin hiç kuşkusuz İbn Sînâ olduğunu görmekteyiz. İbn Sînâ, arkadaşı
İsfahan Emiri Alâü'd-Devle'nin isteğiyle öğrencisi Ebû Ubeyd el-Cuzcânî ile birlikte Hamedan'da
bir gözlemevi kurar. Ayrıca onun el-İşârât ilâ Fesâdi Ahkâm en-Nücûm adlı risalesi de vardır
(Nasr, 2007).
13. yüzyılın en önemli astronomlarından biri olan Nasirüddin et-Tûsî'ye ait et-Tezkire fî
İlm el-Hey'e adlı eser ayrıca önem taşımaktadır. Bu anlamda Tûsî'nin eserinin bu şerhi bize
dönemin astronomi ile ilgili birikimini göstermesi açısından değerlidir. O, bu eseriyle Batlamyus
sisteminin sorunlarını giderecek yeni bir düzenek önermiştir. Eser, yıldızların doğuşu ve
hareketlerinden bahsetmekte ve yıldızların ve gezegenlerin birbirlerine olan göksel konumlarını
izah etmektedir (el-Bercendî, 1957).
Araştırmalarımız neticesinde bu heyetin içerisinde müellifimizin neden yer almadığı
konusunda bir bilgiye ulaşamadık. Bu itibarla da Semerkandî'nin bu sahadaki çalışmalarını
nerede yürüttüğü ve başka bir gözlemevinde ilmi faaliyetlerini sürdürmüş olduğu konusunda bir
Page | 281

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

malumat edinemedik. Onun gözlemlerini yaptığı yerler konusunda aktardığı bilgilere dayanarak
muhtemel bir sonuca ulaştık. Fuad Sezgin’in kaleme aldığı İslâm'da Bilim ve Teknik adlı eserde
İslâm Dünyasındaki rasathanelerin yerlerini gösteren bir harita mevcuttur (Sezgin, 2008:24).
Semerkandî de gözlemlerini yaptığı yerlerden biri olarak Tebriz’i zikretmektedir. Bu itibarla
Tebriz’e en yakın rasathane olan Merağa Gözlemevi 80 km uzakta olduğuna göre Semerkandî'nin
eserinde yer verdiği astronomi ile ilgili verilerini Tebriz'deki bir rasathanede çalışarak elde
ettiğini söyleyebiliriz.
SEMERKANDÎ’NİN ASTRONOMİ ANLAYIŞI
Batlamyus'un eskiçağ astronomisinin en önemli kazanımlarının bir özetini sunan yapıtı
Almagest (el-Mecisti), gökteki tüm devinimleri eksiksiz, ayrıntılı ve nicel bir biçimde açıklayan
ilk sistematik matematik yapıtıdır. Elde ettiği sonuçlar ve güçlü yöntemiyle gezegenler
sorununun görünümünü değiştirmiştir. Batlamyus'un Almagest’inin büyük bölümü nicel
matematiksel cetvellerden, şekillerden, formüllerden, uzun örnekli hesaplama kanıtlarından ve
sayısız gözlem listesinden oluşmuştur (Unat, 2006).
Eserin İslam astronomisine etkisi büyük olmuştur. Bu konuda birçok şerh yazılmış ve eser
ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Semerkandî de İlmü'l-Ȃfȃk ve'l-Enfüs adlı eserinin ikinci faslı olan
“Gök ve Dünyanın Küreselliği, Yer Merkezli Sistem ve Yüksek Feleklere Oranla Yeryüzünün
Kaydadeğer Bir Büyüklüğünün Olmadığı Hakkında” bölümünde Macesti Şerhi adlı bir yapıtının
olduğundan bahsetmiştir. (Semerkandî,ty: Sül. Ktp. Lâleli 2432/3, 57a; İstanbul, 17a; İnebey,
16b-17a; İran, 12a.) Ancak bu esere ulaşmamız mümkün olmamıştır.
Batlamyus'a göre astronomi'nin temel varsayımları şöyledir; Gök küredir, sabit bir eksen
etrafında döner. Çünkü bütün yıldızlar, paralel daireler üzerinde doğudan batıya doğru hareket
ederler; yıldızlar tek bir nokta (Kutup Yıldızı) etrafında dolanırlar; Yer ve Gök arasındaki mesafe
her yerde aynıdır. Yeryüzü göğün merkezine yerleştirilmiştir bir küredir. Batlamyus'a göre,
yeryüzü merkezdedir ve Ay, Güneş ve diğer gezegenler, yeryüzünün etrafında dairesel
yörüngelerde
dolanmaktadırlar.
Klasik
astronomide
bu
düzenek
“dışmerkezli
düzenek/dışmerkez” olarak adlandırılır (Unat, 2013).
Semerkandî de Aristo ve Batlamyus evren sisteminin etkisinde kalarak gökyüzünü küreye
benzetmiştir. Ona göre yıldızlar yeryüzünün etrafında sabit bir yörüngede dönmektedir. Her
yıldızın istikametinde bir sonrakinden küçük olan iç içe daireler şeklinde düşünülmüş yörüngeler
vardır. Semerkandî ayrıca İslam astronomlarına benzer şekilde Dünya'nın evrenin tam ortasında
olduğunu gökyüzündeki yıldızların aynı büyüklükte olmasından anladığını ifade etmiştir.
(Semerkandî,ty: Sül. Ktp. Lâleli 2432/3, 56b; İstanbul, 16a; İnebey, 15b; İran, 11a.)
Klasik gök biliminde bütün evren sabit olan Dünya'nın etrafında mütemadiyen
dönmektedir. Bu fikrin temel nedeni gözlemlerin Dünya'dan yapılıyor olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle gözlemciler diğer gezegenlerin, Güneş’in ve Ay’ın Dünya’nın
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etrafında döndüğünü ve yeryüzünün de hepsinin merkezinde olduğu fikrine kapılmışlardır. Ancak
bilimsel gelişmeler hassas gözlem aletleri bu durumu farklı bir boyuta taşımış ve bilinen
gerçekleri ters yüz ederek merkeze Güneş'i koymuştur. Dünya evreni sınırlayan yıldızlar
küresinin merkezindedir; bu dış kürenin hemen içinde burçlar kuşağı çevresinde en uzun süre
dolaşan gezegen olan Satürn'ün yörüngesi bulunur; sonra Jüpiter ve ardında da Mars gelir.
Gezegenler dıştan içe doğru azalan yörünge periyodu düzeninde dizilirler; aynı teknik Ay’ın
yörüngesini de Dünya’ya en yakın yere yerleştirir. Ancak geriye kalan üç gezegende bir sorunla
karşılaşılır: Güneş, Venüs ve Merkür; Dünya114 çevresindeki yolculuklarını aynı ortalama
zamanda bir yılda tamamladıkları için bunların sıraları diğer gezegenlere uygulanan yöntemle
saptanamaz (Semerkandî,ty: Sül. Ktp. Lâleli 2432/3, 66b; İstanbul, 46a-46b; İnebey, 44a-44b;
İran, 30b.)
Eski çağda bunların sıraları konusunda büyük bir anlaşmazlık vardı. MÖ 2. yüzyıla kadar
çoğu astronom Güneş'in yörüngesini Ay'ın yörüngesinin hemen dışına, Venüs'ün yörüngesini
Güneş'in yörüngesinin dışına, Merkür'ün yörüngesini onun dışına, Mars'ın yörüngesini de sona
yerleştiriyorlardı. Bu sıralama Batlamyus'un benimsediği şeklin aynısıydı ardıllarının da etkisiyle
bu sıralama yaygınlaşıp benimsendi (Unat, 2002).
Semerkandî seleflerine uyarak gece-gündüz sürelerinin tespitini Güneş ışınlarının geliş
açılarına göre belirlemiştir. Semerkandî eserinde Batlamyus ve ardıllarının kutup dairelerinin
açılarını da 66 derece olarak tespit ettiklerini aktarmıştır. Ay'ın ve diğer gezegenlerin Dünyanın
merkezine uzaklığı her zaman ölçülebilirdir. Bu da feleklerinin yarıçapının 60 cüz olması
dolayısıyladır ki episikillerinin yarıçaplarının ve feleklerine ait merkezlerin birbirine
uzaklıklarının miktarları dahi anıldığı üzere bu cüzler sayesinde bilinir. Bu “el-Mecisti’nin on
üçüncü faslının beşinci makalesinde” açıklanmıştır. Semerkandî'nin Batlamyus'un eksen
eğikliğini 23 derece 51 dakika bulduğunu belirtmesi dikkate değer bir veridir. Bu günümüzdeki
verilere çok yakındır. Me'mun zamanında 23 cüz ve 35 dakika, sonrakiler 23 cüz ve 33 dakika ve
zamanımızda 23,5 cüz küsur buldular (Semerkandî, ty: Sül. Ktp. Lâleli 2432/3, 57b; İstanbul,
18a; İnebey, 17b; İran, 12b; Kuhn, 2007:44-45).
Astronomi konusunda Batlamyus ve Aristo'nun etkisinde kalarak ortaya koyduğu fikirleri,
Semerkandî kendine ait gözlemlerle de beslemiştir. Yukarıda değindiğimiz evren modelini ve
Batlamyus'un kitabında yer verdiği ana başlıklar ve konu içeriklerini olduğu gibi eserine taşımış
ve niceliksel ifadeleri de metodik bir çerçevede kullanmıştır.

114

Semerkandî bu nedenle filozofların ilk bakışlarında 9 feleğin varlığından söz etmiş 2 tanesi mezkûr iki harekete 7
tanesi de 7 gezegene ait gösterdiklerini belirtmiştir. Geri kalan bütün yıldızların böyle bir hareketi olmadığından 8.
Feleği o yıldızlara mekân olarak belirlemişlerdir. Aslında bu iki hareket birçok felek için mümkündür. Dolayısıyla 9.
Feleği en belirgin hareket, 8. Feleği ise en gizli hareket için uygun görüp onun yıldızlarına, Sabitler adını
vermişlerdir. Çünkü konumları ebediyen sabittir. Geri kalan 7'yi gezegenlere ait göstermişlerdir. Bir kısmının diğer
bir kısmıyla gölgelenmesi sırasına göre; 7. Zuhal, 6. Müşteri, 5. Merih, 4. Güneş, 3. Zühre, 2. Utarit ve 1. Ay
şeklinde belirlenmiştir.

Page | 283

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Semerkandî, Batlamyus döneminin Yunanlı bilginleri gibi gök cisimlerinin hareketleriyle
ilgilenmiştir. O, görünen bütün durumlardaki hareketleri açıklamak için geometrik şekiller
kullanmış, bu şekiller yardımıyla da yıldızların yerlerini istenilen her vakitte hesaplayabilmiştir.
Örneğin, Öklid’in 6. makale 4. şeklinden istifade ederek ay ve güneş tutulmaları ile ilgili alıntılar
yapmıştır. Dünya ve Güneş merkezleri arasındaki uzaklığı hesaplayabilmiştir. Teknik birçok
kavramı da usulüne uygun bir şekilde kullanan Semerkandî Öklid'in (Euclides, Euclid) Elemanlar
(Elementler) adlı eserinden de geometrik ilkeleri astronomiye uygulamıştır.115 (Euclid,2008:4; )
Semerkandî'ye göre Öklid'in geliştirdiği geometri yöntemini fizik bilimlerin yöntemine
bağlı olan sonraki kuşaklara mensup bazı bilginler hariç bütün bilginler izlemiştir. Kendisi de bu
yöntemi kolay anlaşılır tarzda ortaya koymak üzere eserini kaleme almak istemiştir. Onun
geometriye hesap ve ölçüm işlemleri gibi pratik amaçlarla yaklaştığı izlenimini veren giriş
cümleleri Kadızade tarafından garipsenmemiştir. Nitekim Kadızade'nin açıklamasında cebir ve
ölçüm işlemleri aritmetik bilimlerin birer dalı sayılmakta, ancak bu tür işlemlere ait teorik
dayanakların son tahlilde Öklid geometrisinde bulunduğu Semerkandî ile birlikte
vurgulanmaktadır (Semerkandî, 1268h).
O, eserinde, Batlamyus ve Aristo’nun astronomi hakkındaki fikirlerini özetlemiştir.
Çünkü nitel ve nicel ifadeler daha çok Yunan kaynaklıdır. Semerkandî gök cisimlerini ve uzayı
anlattığı eserinde aslında Allah'ın güç ve kudretini izah etme niyetindedir. Ayetleri kullanış tarzı
da bunu ortaya koymaktadır. Bu itibarla eserde değinilen bilgilerin yüzeysel ve kısa özetler
halinde olmasının nedeni eserin yazılış gayesinin ilmi kaygıların ötesinde tevhidi bir ilkeye
dayanması olduğu söylenebilir. Ona göre bu malumatlar Allah'ın yaratışındaki mükemmellikleri
ortaya koymaya yarayan araçsal verilerdir ve bu amaçla kullanılmışlardır.
Klasik astronomi anlayışının önemli bir örneği olduğunu düşündüğümüz İlmü'l-Ȃfȃk ve'lEnfüs adlı eser Semerkandî’nin kelam, felsefe, mantık, geometri, iklimbilim, doğa felsefesi,
tasavvuf gibi alanlardaki yetkinliğini göstermesi açısından büyük öneme haizdir. Bu eser
özelinde de onun astronomi sahasındaki fikirlerini de öğrenmiş olmaktayız. O döneminin
astronomi ile ilgili birikimini aktarmakla kalmamış bu minvalde Allah’ın niteliklerini vurgulama
yoluna gitmiştir. İlk Çağ Yunan astronomi anlayışını İslam astronomlarının ortaya koydukları
bilgilerle sentezleyen Semerkandî ayrıca bu malumatları Allah-âlem ilişkisi çerçevesinde de ele
almıştır. Böylece bir kelam âliminin fen bilimleri sahasında yer alan bir konuyu nasıl incelediğini
inceleme imkânı bulmuş olmaktayız (Okşar, 2016).
Semerkandî, Allah’ı ve sıfatlarını tanımanın yolunun evrendeki mükemmel düzeni
bilmekle olabileceğini düşünmektedir. Bu harikulade evrendeki değişim ve dinamizmin ancak
fiillerinde özgür bir varlık tarafından yaratılabileceğini orta koymaya çalışan müellif bunun ilmi
115

Semerkandî'nin Öklid geometrisi üzerine yazdığı ve asıl ününü borçlu olduğu Eşkâlü't-Te'sis adlı eser hacminin
küçüklüğüne rağmen İslâm dünyasında yaygın biçimde okunmuş, hakkında çok sayıda şerh ve haşiye kaleme
alınmış, özellikle Kadızade Rumî'nin şerhi Osmanlı medreselerinde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur.
Kutluer, İlhan, “Semerkandî, Muhammed b. Eşref”, DİA, XXXVI, ss. 475-476, İstanbul 2009.
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verilerle de akla ve gözlemlere uygun bir şekilde objektif ilmi kıstaslara uygun nasıl
gerçekleştirileceğini göstermiş olmaktadır.
Ayrıca Semerkandî, Kur’an’ın evren hakkındaki ayetlerini de eserinde kullanmış ve
izahlarını yüce kelam ile desteklemiştir. Örneğin o, “Ekvator Feleğinin Konumlara Göre
Devirleri” konusunu anlatırken (Okşar, 2016) Yüce Allah'ın “Doğuların ve batıların Rabbine”
(Mearic 40/70) ayetindeki ifadeyi konuya uygun yorumlamıştır. Diğer bir ayette geçen “Göklerin
ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklıselim sahipleri için elbette ibretler
vardır.” (Al-i İmran 3/190.) Kelamullahı da Yaratılıştaki mükemmel uyuma dikkat çekmek için
zikretmiştir. Gece ve gündüzün varlığının hikmetini ve oluşumlarındaki düzen ve mükemmelliği
anlatırken de “Sabahı aydınlatan O’dur…” (En'am 6/96.) ifadesini izahlarına dayanak yapmıştır
(Semerkandî,ty: Sül. Ktp. Lâleli 2432/3, 64a; İstanbul, 37b; İnebey, 37a; İran, 25b.)
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Klasik astronomi anlayışının önemli bir örneği olduğunu düşündüğümüz İlmü'l-Ȃfȃk ve'lEnfüs adlı eser Semerkandî’nin kelam, felsefe, mantık, geometri, iklimbilim, doğa felsefesi,
tasavvuf gibi alanlardaki yetkinliğini göstermesi açısından büyük öneme haizdir. Bu eser
özelinde de onun astronomi sahasındaki fikirlerini de öğrenmiş olmaktayız. O döneminin
astronomi ile ilgili birikimini aktarmakla kalmamış bu minvalde Allah’ın niteliklerini vurgulama
yoluna gitmiştir.
İlkçağ Yunan astronomi anlayışını İslam astronomlarının ortaya koydukları bilgilerle
sentezleyen Semerkandî ayrıca bu malumatları Allah-âlem ilişkisi çerçevesinde de ele almıştır.
Böylece bir kelam âliminin fen bilimleri sahasında yer alan bir konuyu nasıl incelediğini
inceleme imkânı bulmuş olmaktayız.
Semerkandî, Allah’ı ve onun sıfatlarını tanımanın yolunun evrendeki mükemmel düzeni
bilmekle olabileceğini düşünmektedir. Bu harikulade evrendeki değişim ve dinamizmin ancak
fiillerinde özgür bir varlık tarafından yaratılabileceğini orta koymaya çalışan müellif bunun ilmi
verilerle de akla ve gözlemlere uygun bir şekilde objektif ilmi kriterlere uygun nasıl
gerçekleştirileceğini göstermiş olmaktadır.
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Râgıp Paşa’nın Bilinmeyen Bir Şiiri ve Ona
Yazılmış Dört Nazîre
Aygül Düzenli, Çukurova Üniversitesi
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ÖZET
Klasik Türk edebiyatına ışık tutan ve kaynaklık eden temel eserler, şairlerin tüm şiirlerini bir bütün olarak barındıran
dîvânlar ve şairlerin hayatı, edebî kişiliği ve sanatları hakkında bilgiler sunan tezkirelerdir. Bunların yanında
edebiyat tarihimize ışık tutan ve çoğu zaman tamamlayıcı mahiyetiyle göz ardı edilmemesi gereken diğer bir kaynak
ise mecmualardır. Mecmualar; dîvânı olmayan veya bulunamayan şairlerin şiirlerini tespit etmek, dîvânı yayınlanmış
şairlerin dîvânında yer almayan şiirlerini ortaya çıkarmak, var olan şair ve şiirler ile ilgili bilgileri teyit etmek gibi
pek çok önemli fonksiyonu icra etmektedir. Nitekim Oğuz Ergeç'in şahsî koleksiyonunda tespit ettiğimiz, ismi ve
müellifi bilinmeyen ancak 18. yy.'ın sonu ile 19. yy'ın başlarında derlendiğini düşündüğümüz yazma bir mecmua;
içerdiği bilgilerle edebiyat dünyamıza tam da bu noktada hayli önemli katkılar sağlamaktadır. Zira mecmua, 12. yy.
ile 19. yy. arasında yaşamış 492 şaire ait farklı tür ve şekillerde pek çok eseri barındırmaktadır. 330 varaktan
müteşekkil mecmua hacmi ve zengin içeriği ile şairlere ve onların şiirlerine dair pek çok tamamlayıcı ve yeni bilgiler
içermektedir. Nitekim bu çalışmada da, divanında tespit edemediğimiz ancak mecmuada yer alan Râgıp Paşa’ya ait
bir şiir ve bu şiire Seyyid Vehbî, Râşid, Sâkî ve Fâik adlı şairler tarafından yazılmış dört nazîre ele alınmıştır. Bu
çalışma ile edebiyat dünyamızda önemli bir yeri olan Râgıp Paşa’ya ait bugüne kadar varlığından haberdar
olunmayan bir şiir gün yüzüne çıkarılarak, bu şiire yazılmış dört farklı nazîre ile de edebiyat geleneğimize faydalı ve
tamamlayıcı katkılar sağlamak amaçlanmaktadır.
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GİRİŞ
Klasik Türk edebiyatına ışık tutan ve kaynaklık eden temel eserler, şâirlerin tüm şiirlerini
bir bütün olarak barındıran dîvânlar ve şâirlerin hayatı, edebî kişiliği ve sanatları hakkında
bilgiler sunan tezkirelerdir. Bunların yanında edebiyat tarihimize ışık tutan ve özellikle
tamamlayıcı mahiyeti açısından göz ardı edilmemesi gereken diğer bir kaynak ise mecmualardır.
Mecmualar; dîvânı olmayan veya bulunamayan şâirlerin şiirlerini tespit etmek, dîvânı
yayınlanmış şâirlerin dîvânında yer almayan şiirlerini ortaya çıkarmak, var olan şâir ve şiirler ile
ilgili bilgileri teyit etmek gibi pek çok önemli fonksiyonu icra etmektedir. Nitekim Oğuz Ergeç'in
şahsî koleksiyonunda tespit ettiğimiz, ismi ve müellifi bilinmeyen ancak 18. yy.'ın sonu ile 19.
yy'ın başlarında derlendiğini düşündüğümüz yazma bir mecmua; içerdiği bilgilerle edebiyat
dünyamıza tam da bu noktada hayli önemli katkılar sağlamaktadır. Zira mecmua, 12. yy. ile 19.
yy. arasında yaşamış 492 şâire ait farklı tür ve şekillerde pek çok eseri barındırmaktadır. 330
varaktan müteşekkil mecmua, hacmi ve zengin içeriği ile şâirlere ve onların şiirlerine dair pek
çok tamamlayıcı ve yeni bilgiler içermektedir.116 Bunlardan biri de dîvânı üzerine yapılmış ilmî
çalışmalarda ve Râgıp Paşa (1698-1763) dîvânında bulunmayan şiirler konulu bilimsel
makalelerde tespit edemediğimiz Râgıp Paşa’ya ait bir şiir ve ona yazılmış dört nazîredir.
Bu çalışma ile XVIII. yy. dîvân edebiyatının en önemli temsilcilerinden, sanatçı- edebî
kişiliği ve bilgisi ile temâyüz etmiş, önemli bir Türk büyüğü olan Koca Râgıp Paşa’nın, herhangi
bir ilmî çalışmada117 tespit edemediğimiz ancak Oğuz Ergeç koleksiyonundaki mecmuada yer
alan bir şiirinin edebiyat dünyasına tanıtılması hedeflenmektedir. Böylece edebiyatımızda önemli
bir yeri olan Râgıp Paşa’nın tam olarak anlaşılmasına ve onun dîvânı ve şiirleri üzerine yapılacak
daha sonraki çalışmalarda bu şiirin de değerlendirilmesine katkı sağlanacaktır. Nitekim
mecmuada bulunan bu şiire (üç tanesi sadece mecmuada tespit edebildiğimiz) farklı şâirler
tarafından yazılmış dört nazire bulunması da, Türk edebiyatımızda nazîre geleneği açısından son
derece önemlidir.
Bahsi geçen şiir, mecmuada “Râgıb-ı sâhib-i zemîn” başlığı ile 12b’de yer almaktadır.
“Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün” kalıbında yazılmış ve 10 beyitten oluşmaktadır. Bu
şiirin hemen arkasından sayfa 13a’da, aynı vezin ve kafiyede yazılmış, sırasıyla Nazîre-i Vehbî
(13 beyit), Nazîre-i Râşid (12 beyit), Nazîre-i Sâkî (7 beyit) ve Nazîre-i Fâik (8 beyit) başlıklı
şiirler yer almaktadır. Ayrıca bu dört şiirin mahlas beyitlerinde de bu şiirlerin Râgıp Paşa’ya
nazîre olarak yazıldığı belirtilmektedir. Bu durum, dolayısıyla şiirin Râgıp Paşa’ya aidiyeti ile
ilgili şüpheleri de ortadan kaldıracak mahiyettedir.

116

Aygül Düzenli, Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası (İnceleme-1a-80a Transkripsiyonlu Metin-Tıpkıbasım),
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana 2015,12-30.
117
Hüseyin Yorulmaz, Koca Râgıp Paşa Dîvânı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1989; Ömer Demirbağ, Koca Ragıb Paşa ve Dîvân-ı Ragıb, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Van 1999; Şedit Yüksel, “Koca Ragıp Paşa’nın
Bilinmeyen Şiirleri”, Türkoloji Dergisi, VI/1 (1974), s. 77.
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Râgıp Paşa’nın zemîn şiiri ve ona yazılmış dört naziresi mecmuadan transkribe edilmiş ve
aynı sırayla aşağıya alınmıştır. Nazîrelerden ilmî çalışmalarda bulunamayanlar için taradığımız
dîvânlar dipnotta gösterilmiştir. Mevcut divanlarda yer alan şiirler ise, dipnotta belirtilmiş, ayrıca
mecmua ile dîvânlar arasındaki farklılıklara da aparatta yer verilmiştir.
12b
RĀĠIB-I ṢĀḤİB-İ ZEMÎN
Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün
1

Mücellādır o sîmin-sîne mir'āt-ı muṣaffādan
Nigāh-efgen olanlar seyr-i çeşm olmaz temāşādan

2

Ḳażā pā-bend idüp tār-ı siyāh-ı zülf-i Leylādan
Rehā-yāb itmedi Ḳays-ı dili zencîr-i sevdādan

3

Firāḳa ṣabrı yoḳdur cāy ider ḳa‘rında deryānuñ
Eger dil-ber-i naḳş olsa cüdā ol dürr-i yektādan

4

Gül ü ġonceyle yer yer gülşen-i zîbāya dönmüşdür
Tenim peykān-ı tîr-i yār ile zaḫm-ı ser-ā-pādan

5

Yine ‘aks-ı ruḫ-ı sāḳîden itdi ābıla peydā
Ḥabāb oldı nümāyān vaṣfa rūy-ı cām-ı sahbādan

6

Güher-çîn olmaġa ġavvāṣ-ı dil destin dırāz itmez
Meger çîn-i cebîn meşhūdı olmuş rūy-ı deryādan

7

Cüdā olmaz ne deñlü dest-rev görse meges-āsā
Olan bir kerre şîrîn-kām-ı şehd-kām-ı dünyādan

8

Na‘lçiñ resmini idrāk iden şerm-i ḥicāb eyler
Hilāl-i māhı tercîḥe bürîde näḫun-ı pādan

9

Siper erbāb-ı ṭab‘a sāġar-ı lebrîz-i ṣahbādur
Eger bārîde olsa seng ‘arża çarḫ-ı mînādan

10

Düşer dil ıżdırāba sāye-āsā rūzgār ile
Temāyül olsa peydā Rāġıbā ol serv-i bālādan
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13a
NAẒÎRE-İ VEHBÎ*
Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün
1

Ne mümkin seyr-i çeşm olmaḳ temāşā-yı dil-ārādan
Olur āzürde ol meh ṭal‘atum engüşt-i îmādan

2

İder mi sāde-levḥān(?) farḳ hiç nā-dānı dānādan
Ki döndürmez yüzin mir'āt-ı rūy-ı zişt u zîbādan

3

Ḳarîn-i rāsti menzil-res-i maḳṣūd ider çün tîr
Gözüñ aç ‘ibret al ey dil ‘aṣā-yı dest-i a‘mādan

4

‘Azîmet-ḫān-ı tesḫîrüñ mi bilmem ey perî-ruḫsār
Felek bir sübḥa almış destine ‘ıḳd-ı Süreyyā'dan

5

İder taḳrîr vaṣf-ı ḫālin ol āhū-nigeh şūḫuñ
Midādın sāḫte itsün sevād-ı zülf-i Leylā'dan

6

Virür bir başḳa revnaḳ lafẓ-ı rengîn tāze mażmūna
Bulur dest-i ‘arūsān luṭf-ı diger reng-i ḥınnādan

7

Meges ḳondurmaz ehl-i cāh ḳand-ı devlete ammā
Güẕāriş-yāb olur ammā ruḫ-ı ehl-i temennādan

8

Meger kim gizlik-i taḳdîr-i ḥaḳḳ ile ide taṣḥîḥ
Pür olmış nüsḫa-i devlet ser-ā-ser ḥarf-i bî-cādan

9

İsimden intiḳāl eyler müsemmāya o dānā kim
Mu‘ammā-yı neşāṭa vāṣıl olur nām-ı ṣahbādan

10

Ḳabūl-i merhem itmez şüst u şū olmazsa bādeyle

*

Hamit Dikmen, Seyyid Vehbî ve Dîvânının Karşılaştırmalı Metni, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 1991, s. 619.
1b meh : - M.
2a levḥan: levḥān M.
3a ider: olur D.
5b zülf-i Leylā'dan: çeşm-i mìnādan D.
8b bì-cādan: heycādan M.
11b o: dü D.
12a pey-revì: reh-revì M.
12: -D.
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O dil kim pür ola endūh ile zaḫm-ı ser-ā-pādan
11

Ṣafā-yı cāmdan olur dü-bālā luṭf-ı reng-i mey
Nümāyāndur o şu‘le pertev-i fānūs-ı mînādan

12

O dānā dil k'olur destār-ı zîb-i şāhid-i taḥsîn
Ne dem bir gül ḳoparsa dest-i kilk-i bāġ-ı ma‘nādan

13

Dil-i Vehbî ümîd-i pey-revî Rāġıb'a düşürmek
Dem urmaḳ gibidür bir ḳaṭre feyż-i cūş-i deryadan

13a
NAẒÎRE-İ RĀŞİD*
Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün
1

Olur ḥālet-şinās-ı ẕevḳ-ı mestî bezm-i ma‘nādan
İden neş'eyle pür mînā rengi būy-ı sahbādan

2

Olur mu ittiḥād cins ile hem-ḫāsiyet eşyā
Ḳabūl-i inḥilāl eyler mi ‘ıḳde nāḫun-ı pādan

3

Mülāyim meşrebāna ( ) böyle güçdür āmîziş
Görür çîn-i cebîn bād-ı vezān hem-vāre deryādan

4

Meşāmım ol ḳadar müste‘ad bî-demāġı kim (?)
Zekām ālūd olur būy-ı gül-i taṣvîr-i dîbādan

5

Berūmend-i hüner elbette gerden pîç-i miḥnetdir
Olur ma‘lūm şāḫ-ı mîvedār-ı naḫl[u] ḫurmādan

6

İderdim rūyına bir kerre naẓẓāra ḫalāṣ olsa
Girîbān-ı tekellüm pençe-i müjgān-ı kirādan

7

Var anda şîve-i me'mūl bunda vaż‘-ı nā-me'mūl
Şemātetden beterdir serzeniş görmek eḥibbādan

8

Hemān ḥaḳḳ-ı übüvvet n'idügin telmîḥdir ancaḳ

*

Bu şiir Kamile Çetin tarafından hazırlanan Râşid(1310-1892) ve Dîvânı İnceleme Tenkitli Metin adlı yüksek lisans
tezinde ve Özer Şenödeyici ve Ahmet Akdağ tarafından hazırlanan Tırnovalı Râşid Dîvânçesi adlı çalışmada
bulunamadı.
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Ḳılınmaḳ mebde'-i eṭfāle ta‘lîm-i elif bādan
9

Degüldür sîneye güncāyiş-i zaḫm deger ḳābil
Ridā'-pūş-ı selāmetdir göñül zaḫm-ı ser-ā-pādan

10

Ġam-ı bî-hūde-i miḥnet-keşān-ı ‘arṣa-i ferdā
Sür r-ı servet-i yārāna beñzer māliḫulyādan

11

Olursa keffe-i mîzān inṣāf ile sencîde
Olur ẓāhir ‘ayārım Rāşidā bu naẓm-ı ġarrādan

12

İdüp naẓm-ı bülend-i Rāġıbāya pey-revî el-Ḥaḳ
Yine ṭab‘ımda buldum imtiyāz erbāb-ı ma‘nādan

13a
NAẒÎRE-İ SĀḲÎ
Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün
1

Olur me'yūs-ı ruḥṣat dîde ruḫsār-ı dil-ārādan
Ziḥām-ı fevc nūş[u] nūr-ı enẓār-ı temāşādan

2

Feżā-yı rāstîde sāḳ-ı ṣıdḳın eyleyen teşmîr
Olur rif‘atle bir ter naḫl-ı şîrîn ma‘z-ı ḫurmādan

3

Felek naḳdîne-ḫˇāh-ı eşk-i maḥrūmı ḫāṭırdır
Ḫarîdār-ı metā‘ dürüste bāzār-ı temennādan

4

Eser eyler mi ḳande nîş [u] zehr ālūde-i zenbūr
Gider mi leẕẕet-i naẓmım zebān-ı daḫl-i bîcādan

5

Emān bilmez yine tîġ-ı ḳażā te'sîr-i müjgānı
Dehān-ı şekvedir yek laḫt-ı ten zaḫm-ı ser-ā-pādan

6

Tebeyyüż ittiḥād-ı ṣāf-ı ṭab‘āna delîl olmaz
Görür mînāyı meclîs çîn-i cebhe mevc-i sahbādan

7

Olunca Rāġıb-ı pākîze-gūya pey-rev ey Sāḳî
Ṣadā-yı āferîn-bād oldı ẓāhir şaḫs-ı ma‘nādan
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13ader.
NAẒÎRE-İ FĀ'İḲ
Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün
1

Remîde idemez a‘dānı seyr-i dil-ārādan
Nice olsun bürîde reng-i ṣūret rūy-ı ma‘nādan

2

Tamām āzürde olsam vaż‘-ı nā-hem-vār-ı a‘dādan
Dehānım idemem ālūde būy-ı ḥarf-i şekvādan

3

‘Adāvetle maḥabbet farḳı müşkil şimdi ‘ālemde
Bizim temyîz oldı ‘adāmız eḥibbādan

4

Olurduk nā'il-i sermāye-i cem‘iyyet-i ḫāṭır
Girîbān-ı vücūd āsūde olsa dest-i sevdādan

5

Kerem maḳbūldur ammā ḳabūli ḫayli minnetdir118
Kerîme menfa‘at çoḳdur gedā-yı bî-ser ü pādan

6

Ne deñlü üstüḫˇān-çāk olsa mün‘im eylemez iẓhār
Şikāf-ı dil görünmez cāme-i sebzîn-i ḫurmādan

7

Ḫayāl-i la‘liñe cānā münāsibdir dil-i nāzük
Bulur bu gūne daḫı mey leṭāfet ẓarf-ı mînādan

8

Bu vādîde murādım Rāġıb-ı naẓm-āvere Fā'iḳ
Ġaraż pey-revlik etmekdür bu gūne ‘arż-ı dilādan (?)

SONUÇ
Oğuz Ergeç'in şahsî koleksiyonunda bulunan, ismi ve müellifi bilinmeyen 330 varaktan
müteşekkil mecmua, hacmi ve zengin içeriği ile şâirlere ve onların şiirlerine dair pek çok
tamamlayıcı ve yeni bilgiler içermektedir. Nitekim mecmuada, 12. yy. ile 19. yy. arasında
yaşamış 492 şâire ait, farklı tür ve şekillerde pek çok eser bulunmaktadır. Bunlardan biri de ilmi
ve idâresi ile temayüz etmiş 18. yy.’ın önemli devlet adamı ve şairlerinden Koca Ragıp Paşa’nın
bugüne kadar haberdâr olunmayan bir şiiridir. Mecmuada, zemîn şiir olduğu da belirtilen Râgıp
Paşa’nın bu şiirine yazılmış dört tane de nazîre bulunmaktadır. Bu çalışmada da bugüne kadar
yapılmış ilmî çalışmalarda bulunmayan ancak mecmuada yer alan bu şiir ve bu şiire Seyyid
118

Mısra vezne uymamaktadır.
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Vehbî, Râşid, Sâkî ve Fâik adlı şâirler tarafından yazılmış dört nazîre edebiyat dünyasının bilgi
ve ilgisine sunulmuştur.
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19.yy.’a Ait Bir Mecmua Üzerine
Aygül Düzenli, Çukurova Üniversitesi
aduzenli@cu.edu.tr

ÖZET
Klasik Türk edebiyatına ışık tutan ve kaynaklık eden temel eserler şüphesiz dîvânlar ve tezkirelerdir. Dîvânlar bir
şairin neredeyse bütün şiirlerini içermesi açısından bize toplu bir bakış imkânı sağlarken, tezkireler ise bu şairlerin
hayatı, edebî kişiliği ve sanatının beğenilip beğenilmediğine dair tamamlayıcı bilgiler vermektedir. Dîvân ve
tezkirelerin yanında edebiyat tarihimize ışık tutacak ve ona yeni bilgiler katacak göz ardı edilmemesi gereken bir
diğer önemli kaynak ise şiir mecmuaalarıdır. Antolojik mahiyette bulunan bu eserler, dîvânı olmayan veya
bulunamayan şairlerin şiirlerini tespit etmek, dîvânı yayınlanmış şairlerin dîvânında yer almayan şiirlerini ortaya
çıkarmak, var olan şair ve şiirler ile ilgili bilgileri teyit etmek hatta yeri geldiğinde değiştirmek, dönemin edebiyat
zevkinin anlaşılmasına katkı sağlamak gibi pek çok konuda başvurulan önemli kaynaklardır. Böylesi büyük bir
öneme sahip olmasına rağmen mecmualar üzerinde yapılan çalışmaların hâlen yeterli düzeyde olmadığını da
belirtmek gerekir. Biz de bu eksikliği biraz olsun giderebilmek adına Oğuz Ergeç'in şahsî koleksiyonunda yazma
halde bulunan bir mecmuayı çalışmamızın konusu olarak belirledik. Çalışmamızda 18. yy.'ın sonu ile 19. yy.'ın
başlarında peyderpey derlendiği düşünülen ve 330 varaktan oluşan bir mecmua genel hatlarıyla tanıtılacaktır.
Mecmuanın mürettibine dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamış, eserin adına dair herhangi bir kayda da
rastlanmamıştır. Eser şahıs elinde bulunduğundan kütüphane yahut katalog kaydı da bulunmamaktadır. Mecmua,
ağırlıklı olarak gazel, kaside, tevârîh, müseddes, tahmîs ve müfred gibi çeşitli nazım şekillerini içinde barındıran,
bunun yanında pek çok mensur metin de ihtiva eden hacimli bir eserdir. Eserin fihristinde 12. yy. ile 19. yy. arasında
yaşamış 492 şairin/yazarın ismi yer almaktadır. Bu çalışma ile çalışılmadığı takdirde varlığından haberdar olunması
zor olan, içerisinde pek çok şiir ve şair seçkisi barındıran bir eseri gün yüzüne çıkarmak ve Klasik edebiyatımıza ait
farklı şiirlerin ve şairlerin bilinip tanınmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
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GİRİŞ
Altı asırlık dîvân edebiyatı geleneğimize ışık tutan ve kaynaklık eden temel eserler
şüphesiz dîvânlar ve tezkirelerdir. Dîvânlar bir şairin neredeyse bütün şiirlerini içermesi
açısından bize toplu bir bakış imkânı sağlarken, tezkireler ise bu şairlerin hayatı, edebî kişiliği ve
sanatının beğenilip beğenilmediğine dair tamamlayıcı bilgiler vermektedir. Dîvân ve tezkirelerin
yanında edebiyat tarihimize ışık tutacak ve ona yeni bilgiler katacak göz ardı edilmemesi gereken
bir diğer önemli kaynak ise şiir mecmualarıdır. Bu eserler, dîvânı olmayan veya bulunamayan
şairlerin şiirlerini tespit etmek, dîvânı yayınlanmış şairlerin dîvânında yer almayan şiirlerini
ortaya çıkarmak, var olan şair ve şiirler ile ilgili bilgileri teyit etmek hatta yeri geldiğinde
değiştirmek, dönemin edebiyat zevkinin anlaşılmasına katkı sağlamak gibi pek çok konuda
başvurulan önemli kaynaklardır.119 Böylesi büyük bir öneme sahip olmasına rağmen, ülkemizde
mecmualar üzerinde yapılan çalışmaların hâlen yeterli düzeyde olmadığını da belirtmek gerekir.
Biz de bu eksikliği biraz olsun giderebilmek adına Oğuz Ergeç'in şahsî koleksiyonunda yazma
halde bulunan bir mecmuayı çalışmamızın konusu olarak belirledik. Zira bu eser çalışılmasaydı
varlığından maalesef haberdâr dahi olunamayacaktı. Bu minvalde, mecmuanın önemiyle
bağlantılı olarak bu bildirinin öncelikli amacı, alan araştırmacılarını böyle bir mecmuanın
varlığından haberdâr etmek ve bu mecmuayı ilim dünyasının ilgi ve bilgisine arz etmektir.
MECMUANIN TANITILMASI
Mecmuanın Fiziksel Özellikleri /Nüsha Tavsîfi

Cilt:

Kahverengi, mıklepli, şemseli, deri cilt.

Kâğıt: Âharlı âbâdî kâğıt (?). Renkli varaklar da mevcut.
Yazı: Söz başlıkları kırmızı, siyah mürekkeple harekesiz nesih hat.
Varak: 1a - 330a.
Sütun: Muhtelif.
Satır: 10 ile 30 arası muhtelif.
Ebad: Cilt boyutları 160 x 255 mm. - kağıt boyutları ise 110 x 200 mm.
Başı: Ey evvel-i bî-evvel ve’y āḫır-i bî-āḫır
Sübḥāneke yā Rabbi sübḥāneke yā Ḳādir

(1b)

Sonu: Eserin sonunda mecmuada bulunan şairlerin sıralandığı bir fihrist yer almaktadır.
(328b - 330a)
Eser mukavva üzerine kahverengi deri kaplanarak ciltlenmiştir. Eserin alt ve üst kapakları
ile birlikte mıklebine de deri üzerine soğuk şemse uygulanmıştır. Eserin cilt boyutları 160 x 255
119

Yaşar Aydemir, “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Turkish Studies, II/3 (2007),
123-127.
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mm, kâğıt boyutları ise 110 x 200 mm'dir. Islanma ve yırtılma gibi özensiz muhafazadan
kaynaklanan sebeplerle kitabın yapraklarının düzgün durmasını sağlayan şirazesi dağılmış, eserin
sırt kısmı zarar görmüştür. Ayrıca kapaktaki desende çeşitli sebeplerle yıpranmalar olduğu da
görülmektedir. İç kapağa ise üzerine herhangi bir süslemesi bulunmayan sarı kâğıt
yapıştırılmıştır. Bu kâğıtta, metnin genelinden farklı bir hatla yazılmış Leyla Hanım ve Rıza adlı
şairlere ait iki şiir bulunmaktadır. İç kapakta yer alan bu şiirlerin mecmuaya sonradan eklenmiş
olduğu düşünülmektedir. Mecmuada, (1b) genelde eserin adının yahut besmele-i şerîf'in yazıldığı
ser-levha ise boş bırakılmıştır.
Eserde varak tipinde numaralandırma yapılmış olup varak numaraları sayfaların a
yüzünde sol üst köşeye derc edilmiştir. Tamamına yakını gazellerden oluşan (birkaç kıt‘a ve
kaside de bulunmakta) ilk 150 varak altın rengi çerçeve ile diğer varaklar ise kırmızı ve siyah
renkte mürekkep kullanılarak cedvellenmiştir. Varakların çoğunda da derkenar bulunmaktadır.
Mecmuanın müstensih/mürettibi ve istinsah/tertip tarihi tespit edilememiştir. Eserin
kaleme alınış tarihine dair herhangi bir bilgi ile de karşılaşılmamıştır. Eser şahıs elinde120
bulunduğundan herhangi bir kütüphanede katalog kaydı da bulunmamaktadır. Ancak içinde
bulunan şair kadrosu incelendiğinde 18. yy.ın sonunda başlayıp 19. yy.ın başlarına kadar
peyderpey derlenmiş olabileceği düşünülmektedir.121 Mecmuada çoğunlukla manzum metinler
yer almaktadır ancak 311b-328b varakları arası (17 varakta) mensur kısımlar da bulunmaktadır.
Eserin sonunda mecmuada şiirleri bulunan şairlerin sıralandığı bir fihrist yer almaktadır. Fihristte
öncelikle Türkçe şiirleri bulunan şairler ardından Arapça ve Farsça şiirleri bulunan şairleri
sıralanmıştır.
Derleyicinin Kimliğine Dâir
Eserin geneli taranmış fakat mecmuanın mürettibine yahut müstensihine dair herhangi bir
kayda ulaşılamamıştır. Ancak bazı şiirlerin başlığında yer alan "Li-nāmıḳıhî Rıfkî, "Li-rāḳımıhî
Rıfkî "ve "Li-kātibihî Rıfkî" gibi ifadeler bize mecmuanın Rıfkî adında biri tarafından derlendiğini
düşündürmektedir. Mecmuada Rıfkî mahlasıyla yazılmış pek çok şiirin yer alması ve bu şiirlerin,
Rıfkî mahlası ile şiirler yazan şairlerin dîvânlarında ve ilgili çalışmalarda yer almıyor olması bu
düşüncemizi destekler mahiyettedir.122 Ancak mecmuada 31. varakta derkenarda yer alan "Lirāḳımıhî Bāhir" ifadesinin de bulunması tereddüde sebep olmuştur. Bu durum mecmuanın birkaç
kişi tarafından derlenmiş olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Nitekim Tatjana PaicVukic "Bosna mecmûalarına bir yaklaşım" adlı çalışmasında, mecmuanın sahibinin isminin açık
120

Oğuz ERGEÇ (İç Mimar), Koleksiyoner vasfı olan Ergeç'in elinde yazma eser, berât ve çeşitli hat levhaları
bulunmaktadır.
121
Eserin tarih manzumeleri (266b-286a) kısmı çalışıldığında tertip tarihine ilişkin daha çok bilgi edinilecektir.
122
Bk. Beyhan Kesik, Mahmûd Rıfkî-Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânçesi (Şekil ve Muhteva Özellikleri-Metin),
Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2009, M. Fatih Köksal, Kayserili Dîvân Şairleri, Geçit Yayınları, Kayseri 1998,
s.71-73; İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, haz.Ayşegül Celepoğlu C. V. Atatürk Kültür
Merkezi Yayınları, Ankara 2013, Abdülkerim Abdülkadiroğlu, İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’lEş’âr, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara 1985.

Page | 297

April 27-30, 2017
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

olduğu durumlarda bile mecmuanın tek bir kişi tarafından derlendiği hususunda ihtiyatlı olmak
gerektiğini ifade eder.123 Bu durumun bazen de mürettibin çağdaşı olan bir şairden şiirini
mecmuaya kendi el yazısı ile yazmasını istemesinden kaynaklandığı da düşünülebilir.
Mecmuanın mürettibine dair önemli olabilecek bir diğer husus da eserin manzum kısmının bitip
mensur kısmının başladığı 311. varakta yer alan şu ifadelerdir;
Bu faḳîr ber-mūceb-i ḳażādan Rabbānî-i ṭarîḳ-i ḳażāya mübtelā iken otuz üç ay
mülāzemetden ṣoñra erbāb-ı ḳażā bu faḳîre ferāġ u du‘ā itdükleri dānişmendlü ḳażāsını
ḳāżî‘asker merḥūm ‘Abdurraḥîm efendi oğullarının ḫˇācesi Maḳṣūd Efendi nām kimesneye va‘d
itdükde ser-ḳalemden irticālen tesvîd olunup ‘Abdurraḥîm Efendiye virilen ḥuccet-i bedî‘u'l-üslūb
ve ene'l-faḳîr ‘Abdurraḥmān min ḳaṣabati Bor.
Bir hüccetin yanında kırmızı ile yazılmış olan bu ifade sadece hüccet hakkında mı bilgi
veriyor yoksa mürettip kendisine ait bilgi mi veriyor tam olarak anlaşılamamaktadır. Tüm bu
karışıklıklardan dolayı mecmuanın mürettibi/mürettipleri şimdilik kesin olarak tespit
edilememiştir.124
Mecmuanın Tarihlendirilmesi
Mecmuada eserin derleniş tarihine dair herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır. Kim
tarafından derlendiği de bilinemediği için kesin bir tarihlendirme yapılamamaktadır. Ancak
mecmuada yer alan müellif isimlerinden ortalama bir tarih belirlemek mümkündür. Mecmuada,
bilhassa çalıştığımız kısımdaki (1a-80a) ayrıntılı araştırmalarımız neticesinde 12. yy. ile 18 yy.
arasında yaşamış şairlerin şiirlerine yer verildiği görülmüştür. Mecmuanın zahriyesinde 19.yy.
şairlerinden Leylâ Hanım ve Rıza'ya ait şiirlerin (farklı yazı stili ve bariz kalem değişikliğinden
dolayı) mecmuaya sonradan eklendiği kabul edilirse, mecmuanın 18. yy.ın sonları yahut 19. yy.ın
başlarında derlendiği söylenebilir. Bununla birlikte mecmuanın kalan kısımları özellikle tarih
kıtalarının yer aldığı "Tevârih" bölümünün incelenmesiyle, mecmuanın kaleme alınış zamanı ile
ilgili yeni bilgiler ortaya çıkabileceğini de belirtmek gerekir.
Tertip Hususiyetleri
330 varaktan oluşan mecmuanın kapağında Leylâ Hanım ve Rıza'ya ait iki şiir yer
almaktadır. 1a'da Rıf‘atî'nin bir şiiri ve Fuzûlî'ye ait gazel konulu mesnevî, kime ait olduğu tespit
edilemeyen ancak başlığında kıt‘a yazan bir şiir ve derkenarda da Câmî'ye ait olduğunu tespit
ettiğimiz Farsça bir mesnevî yer almaktadır. Bu sayfanın başında Arapça Ni‘me'l-celîs elkitâbü'n-nefîs (( )نعم الجليس الكتب النفيسGüzel kitaplar ne güzel dostlardır.) ifadesi yer almaktadır.
Eserin mihrabiyesinin bulunduğu 1b'de mahlas beytinden Mehdî'ye ait olduğunu tespit ettiğimiz
tevhîd bulunmaktadır. İlerleyen varaklarda ise kime ait olduğu tespit edilemeyen Arapça bir na‘t
123

Paic-Vukic, T., “Mecmûa İncelemelerinin Sınırları ve Olanakları: Bosna Mecmûalarına Bir Yaklaşım”, Eski Türk
Edebiyatı Çalışmaları VII Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı (Ed. H. Aynur, vd.), İstanbul 2012, s. 68.
124
Mecmuanın tamamı çalışıldığında mürettibe dair ayrıntılı bilgiler ortaya çıkabilir.
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ve Nâbî'ye ait bir münacât, Nesîb'in ve Câmî'nin na‘tları, Âlî'ye ait mülemmâ bir na‘t ve Es’ad’a
ait ilk mısraı Farsça, ikinci mısraı Arapça olan (mülemmâ) bir tevhid bir de na‘t yer almaktadır.
Her ne kadar eserin baş tarafında yer alan şiirler eksik varaklar sebebiyle bilinmese de bahsi
geçen varaklardaki şiirlere bakıldığında mecmuanın, dîvânlarda olduğu gibi tevhîd, münacât ve
na‘t şeklinde dinî muhtevâ ile başlamış olması oldukça güçlü bir ihtimaldir.
Eski Türk edebiyatında dîvân tertîbinde gazellerin sıralanmasında kafiye, varsa redifin son
harfinin esas alındığı bilinmektedir. Yani dîvâna Arap alfabesine göre son harfi ( اElif) olan
şiirlerle başlanmakta son harfi ( یye) olan şiirlere ise dîvânın sonunda yer verilmektedir.
Mecmuada yer alan gazellerin tertibinde ise böyle alfabetik bir düzenden bahsedilemeyeceği gibi
şairlerin sıralanmasında da herhangi bir düzen bulunmadığı görülmektedir. Yine vezin, kafiye ve
redife bağlı herhangi bir düzenleme kriteri de tespit edilememiştir. Bu bağlamda mürettibin
mecmuayı hangi şekilde tertip ettiği ile alakalı kesin bir şey söylemek mümkün görülmemektedir.
Mecmuanın şair ve şiir tertibi için söylenebileceklerden ilki; aynı şaire ait şiirlerin
çoğunlukla art arda yazılmış olduğudur. İkincisi ise, birbirine nazîre olarak yazılmış şiirlerin arka
arkaya yazılmış ve genellikle de bu şiirlerin nazîre olduklarının başlıklarda belirtilmesidir.
Mecmua tertibinde mürettibin gazel seçimi daha çok 5 ile 7 beyitlik gazellerden yana olmuştur.
Mürettip beyit sayısının 7'den fazla olduğu durumlarda şiirin 5 ya da 7 beytini mecmuaya almayı
tercih ettiği görülmektedir.
Mecmua tertibinde gazellerden sonra sırasıyla kaside, tercî‘-i bend, müseddes,
muhammes, tahmîs, müstezâd, rubâ‘iyyât ve müfred gibi nazım şekilleri, tevârih başlıkları altında
tarih düşürme sanatının yer aldığı şiirler, muammeyât başlığı altında ise muammâ türünde şiirler
ve lugazlar yer almıştır. Bunlardan başka şerh, letâif ve mine'l-acâyip başlıkları altında çeşitli
metinler de mevcuttur. Bu nazım şekillerinin mecmuadaki örneklerinin sayısı ise tabloda
gösterilmiştir.
Mecmuada Bulunan Şairler
Mecmua metni 328. varakta bitip sonraki varaklarda mecmuada eserleri bulunan
şahısların isimleri yazılmıştır. Mürettip şairlerin isimlerini sıralarken mecmuada Türkçe şiirleri
bulunan şahısları öne almış Arapça ve Farsça şiirleri bulunan şairleri ise daha sonra sıralamıştır.
İsimler yazılırken mecmuadaki sıra esas alınmamış isimler Elifbâ' ya göre sıralanmıştır. Bu
sıralama 330. varağın a yüzünde ( بbe) harfi ile son bulmakta, fihristin devamının yer aldığı
birkaç varağın ise kayıp olduğu düşünülmektedir.
Eserin sonunda yer alan fihristte (328b-330a) mecmuada metni bulunan tüm yazarlara yer
verilmiştir. Fihristin yer aldığı 329b yüzü onarım esnasında zarar görmüş ve uygun olmayan
onarımdan kaynaklı isimlerin bir kısmı kâğıt ile kapatılmıştır. Bu yüzden isimlerin bir kısmı
okunamamıştır. Fihristte toplam 446 şair ismi geçmektedir. Adı geçen isimler sırasıyla şunlardır;
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Tablo 1: Mecmuada Yer Alan Nazım Şekiller
Nazım Şekli
Gazel
Kasîde
Tercî‘-i bend
Müseddes
Muhammes
Tahmîs
Müstezâd
Rubâ‘iyyât
Müfred
Tevârîh
Muammeyât
Lugaz
Şerh
Letâ'if
Mine'l-‘acâyib/Hikâyât/
Soru-Cevap

Adedi
1418
90
22
13
2
67
25
418
876
120
216
165
3
13
8

"Es‘ad, Edîb, Ünsî, İmānî, Enîs, Āzerî, Ebi'l-‘ilā-i Maġribî, Ebu'ṭ-ṭayyib, Sulṭān Aḥmed,
Emrî, Emîn, İsḥaḳ (Şeyḫu'l-İslām), Ālî, Ārāmî, Ānî, Āgāh, Āmedî, Ümîdî, Āhî, Emîrî, Āgehî,
Ebu's-su‘ûd, Aḥmed Beg, Aḥmed Paşa, Aḥmed, İmām-ı Ba‘vî (?), İmrü'l-Ḳays, İbn-i Sînā, Āhîzāde, Aḥmedî, Ebu'l-‘İtāhiyye, Bāḳî, Belîġ-i Kayṣarî, Bîvādî, Belîġ-i Yeñişehrî, Behcet, Pîrî,
Bāzoġlı, Belîġî, Behiştî, Birrî-i Manisavî, Bî-kesî, Behā'î, Sulṭān Bāyezîd, Belîġ-i Burusavî, Bālî,
Bezmî, Beyānî-i Ḳastamonuvî, Behcetî, Bānî, Tā'ib, Tābî, Tîġî, Tevfîḳ, Sābit, Sānî, Senā'î,
Ca‘ferî, Cevrî, Celālî, Cinānî, Cāriye-i Hārûnü'r-Reşîd, Cemālî, Çeşmî-zāde, Cem Sulṭān, Çelîzāde, Cûdî, Ḥāsib, Ḥayretî, Ḥaẕıḳ-ı Erżurumî, Ḥamdî, Ḥüsnî-i Ḳayṣarî, Ḥāletî, Ḥilmî, Ḫarîm-i
Ḳayṣarî, Ḥasbî-i Ḥiṣarçevî, Ḥużûrî, Ḥasîb-i Burusavî, Ḥāzım, Ḥaşmet, Ḥākim, Ḥayretî, Ḥāfıẓ,
Ḥasbî-i diger, Ḥālî, Ḥaḳḳî, Ḥuẕādî, Ḥalîmî-i Ḳastamonuvî, Ḥassān, Ḥarîrî, Ḥāzım-ı Nevşehrî,
Ḥayrānî, Ḥüseyin Çelebî, Ḥasbî, Ḥāfî, Ḫaṣmî, Ḫuldî, Ḫüsrev-i Rûm, Ḫalîlî-i Ḳayṣarî, Ḫalîlî-i
diger, Ḫātemî, Ḫayālî, Ḫātem, Ḫāliṣî, Ḫāverî, Ḫāḳānî-i Rûm, Ḫıżır Beg, Ḫafî, Ḫaylî Beg, Ḫalîl
Efendi, Ḫalîfe, Dā‘î, Dürrî, Derdî, Dānişî, Dervîş Paşa, Dervîş Efendi, Dāniş, Ẕātî, Ẕihnî-i
Baġdādî, Ẕikrî, Rûḥî-i Baġdādî, Rûḥî-i Burusavî, Raḥîmî, Rāġıb, Rāşid, Rāsiḫ, Raḥmî, Rıfḳî,
Reşîd, Rāmî Āṣaf-ı Şehriyārî, Rāḳım, Rezmî, Rā'if, Rüşdî, Rāsim-i Burusavî, Resîm-i Burusavî,
Rûşenî, Rumûzî, Riyāżî, Remzî, Ref‘î, Rıżāyî, Rāfet, Reşîd-i Mar‘aşî Ebû'l-vehbî, Revānî, Rāżî,
Ra'yî, Rāhî, Rācî, Raḳîkî, Reczî, Zārî, Zemaḥşerî, Sāḳî, Selîmî, Sırrî, Seyfî, Sālik, Sāmî-i
Burusavî, Sābıḳ-ı Burusavî125, Sebzî, Süheylî, Sa‘îd Muḥammed Paşa, Sa‘dî, Seyyidî Āmedî,
125

Yanında "Gāh Bi-emìn-i teḫallüṣ koned" notu bulunmaktadır.
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Selîḳî, Surûrî, Sûdî, Sûzî, Sulṭān Selîm, Sipihrî, Sa‘yî, Selmān-ı Rûm, Sā‘î, Seḥābî, Sipāhî,
Selāmî, Sûzenî, Serî‘î, Sirāceddîn, Sāġarî-i Edirnevî, Şehrî-i Tekfurṭaġı, Şerîf, Şehdî, Şeyḫî,
Şefîḳ, Şevket, Şināsî, Şāhî, Şem‘î, Şākir, diger Şākir, Şākirî, Şükrî, Şevḳî, Şems-i Tebrîzî, Şerîfî,
Şeyḫî, Şemsî, Şeydā, Şāhidî, Şehîdî, Şitāyî, Şānî, Ṣabrî, Ṣabîḥ, Ṣāḥib, Ṣun‘î, Ṣubûḥî, Ṣıddîḳ,
Ṣābir, Ṣābirî, Ṣādıḳ, Ṣāliḥ, Ṣafî, Ṣıdḳî, Ṣāfî, Ża‘îfî, Żaḥḥāk, Żamîrî, Ṭālib, Ṭıflî, Ṭaybî, Ṭarzî,
Ṭāli‘î, Ṭab‘î, Ṭarsusî, Ẓuhûrî, ‘İzzetî-i Ezinevî126, ‘Ādil-i Nevşehrî, ‘İṣmet, ‘Ulvî, ‘Aṭā, ‘Āṣım,
‘Azmî, ‘Aṭāyî, ‘Āşıḳ, ‘İṣmetî, ‘Ārif, ‘Ubeydî, ‘İzzet Paşa, ‘Āzim, ‘Iṭrî, ‘Abdî-i Borî, ‘Alî,
(‘Allāmetü'l-Hemedān), ‘İlmî-i Baġdādî, ‘Aşḳî, ‘İnāyet, ‘O§mān Efendi-i Ḳayṣarî, ‘Abdî, ‘İzzetî,
Diger ‘Alî, ‘Afîf, ‘Avnî, ‘Abdî-i Edirnevî, ‘Işret, ‘Izzî, ‘İẕārî, ‘Aḳlî, ‘Ömer Beg, ‘Ahdî, ‘Āṭıf,
‘Ārif (vezîr), ‘Örfî (çeteci ?), ‘Abdullāh Paşa, Ġālib, Ġarîbî, Ġubārî, Ġazālî, Monlā Ġarîbî,
Fużûlî, Fā'iḳ, Fehîm, Fehmî, Fehîm-i Ezinevî (Na‘lbend-zāde), Feyżî, Fevrî, Fā'iżî, Faṣîḥ, Fiġānî,
Fevzî, Fetḥî-i Nigdevî, Fetḥî diger, Fenāyî, Feyżullāh, Fāḫir, Ferdî, Fennî, Firāḳî, Fātiḥî, Fażlî,
Fā'iż, Feyżî-i Boluvî, Fikrî, Fedāyî, Ḳadrî, Ḳabûlî, Ḳāḍî, Kāmî, Kelîm, Kāşif, Kemālî, Güftî,
Keẓîm, Kemāl, Günāhî, Kemāl Paşa-zāde, Kātibî, Gümānî, Keşfî, Laṭîfî, Luṭfî, Lem‘î, Lāmi‘,
Lem‘î, Lebîb, Lebîbî, Lisānî, Levḥî-i Burusavî, Medenî, Meẕāḳî, Münîf, Mucîb, Medîḥî, Māhir-i
Mar‘aşî, Müderris, Muḥibbî, Mu‘îdî, Mesîḥî, Mādiḥ, Muḥyî, Mu‘îd, Meşāmî, Merdî, Maḳālî,
Mu‘izzî, Māhir-i diger, Mecdî, Monlā, Meylî-i Ebu's-su‘ûd-zāde, Sulṭān Muṣṭafā, Muḫtārî,
Manṭıḳî, Mu‘înî, Maḥvî, Muhyiddîn, Sulṭān (... ), Sulṭān Muḥammed, Naḫîfî, Nesîb-i Konevî,
Nābî, Naẓîm, Nāmî, Nef‘î, Nedîm-i Ḳonevî, Naḳşî, Naḫlî-i Tekfurṭaġî, Nihālî, Nesîmî, Necātî,
Naḫîfî, Naẓîf (Ebu Fehîm Na‘lbend-zāde), Nev‘î, Nāzikî, Necîb-i Borî, Diger Necîb, Neşāṭî,
Na‘îm, Nālî, Niẓāmî-i Ḳonevî, Nāmî (Sefîr-i ‘Acem), Nizārî, Na‘îm, Nihānî, Nevāyî, Niyāzî,
Nāfiz, Nişānî, Nādirî, Nehcî, Nüzhet, Nigāhî, Naẓmî-i
, Vehbî-i Şehrî, Vehbî-i
Mar‘aşî, Vaṣṣāf, Vāḳıf, Vāḳıf-ı Ḳaysarî, Vaḥdetî, Vecdî, Veysî, Vefā, Vefā'î, Viṣālî, Vuṣûlî, Vālî,
Vālihî, Vānî, Vaḥyî, Hādî-i Burusavî, Hātif, Hāşimî, Hāşim-i Mar‘aşî, Hüdāyî, Hicrî, Hezārî,
Hevāyî, Himmetî Beg, Helākî, Yetîmî, Yaḥyā, Yûsuf Paşa, Diger Yaḥyā.
Āzerî, Alî, Uṣfî, (...) rāzî, Aḳşāpûr, İbn-i Yemîn, İbn-i Ġubā§, Āsiyā, İbnü'l-Ḥasen, Ebu
Turāb Beg, Firḳatî, Ehlî, Āriżî, Aḫkerî, Enverî, Buḫārî, Penāhî, Binā'î, Bismilî, Bezmî-i
Hemedānî."
Mecmuanın geneli incelendiğinde ise fihristte bulunmayan yahut yıpranma dolayısıyla
okunamayan 46 isim daha karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Mu‘îd Hasan Çelebi, Kāzım, Merdümî,
Bālî, Hālık, Za‘fî, Münîfî, Muhteşem-i Kāşî, Şāpûr, Sabûhî, Akdesî, Nusretî, Hasretî, Urfî-i
Şirāzî, Haydar-ı Kelûcî, Mîr Vālihî, Şükûhî, Sencer, Baba Figānî, Nizārî, Arzî, Meşhedi, Melik-i
Kumî, Selmān, Nutkî, Revnak-ı Hemedānî, Şerîf, Hāce Selmān, Selîkî, Mānî, Zecrî, Tali‘î, ‘İzārî,
‘İşretî, Şāhî, Serverî, Sünbülzāde Ebu'l-Vefā el-Mar‘aşî, Neylî-i Ebû's-Su‘ûd-zāde adlı şairlerdir.

126

Nām-ı diger Ḫatìb" ifadesi yer almaktadır.
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SONUÇ
Edebiyat tarihimizin güçlü edebî geleneğine ait eserlerin bir kısmı ilim insanları
tarafından günümüze ulaştırılmıştır. Ancak ne yazık ki üzerinde ilmî çalışma bulunmayan, hâlâ
varlığından haberdâr dahi olmadığımız pek çok eser mevcuttur. Bu eserlerden biri de Oğuz
Ergeç’in şahsî kitaplığında bulunan, mürettibi/müstensihi ve derleniş tarihi bilinmeyen şiir
mecmuasıdır. Mecmuada 12. yy. ve 18.yy arasında yaşamış 492 şaire ait Türkçe, Arapça ve
Farsça pek çok eser yer almaktadır. Eser, gazel, kaside, tevârîh, müseddes, tahmis, müfred, lugaz,
şerh ve letâif vs. gibi çeşitli nazım türleri yanında pek çok mensur metin de ihtiva etmektedir.
Ayrıca mecmua, Râmî, Bâkî, Nâbî, Râgıb Paşa, Vahdetî, Nesîmî, Şehrî, Nev‘î, Rahmî, Lütfî,
Tâlib, Hâtif ve Müdâmi gibi pek çok şairin yayınlanmış veya üzerinde çalışma yapılmış
dîvânlarında yer almayan şiirlerini barındırması açısından da dikkat çekmektedir. Bunun yanında
mecmuada yer alan ancak Râgıb Paşa dîvânında bulunmayan bir şiire Vehbî, Râşid, Sâkî ve Fâ'ik
tarafından yazılmış dört nazîrenin bulunmasının da ilim dünyasına önemli bir katkı olduğu
kanaatindeyiz. Dolayısıyla derleyicisinin ve döneminin edebî zevkine ışık tutan böyle değerli
mecmuaların ortaya çıkarılıp bilimsel metotlarla çalışılması ve saha uzmanlarının hizmetine
sunulması her şeyden önce bir gerekliliktir. Biz de bu çalışma ile şahsî kitaplıkta bulunması
hasebiyle varlığından haberdâr olunması zor olan kıymetli bir eseri, edebiyat dünyasına tanıtmış,
ilim ehlinin ilgi ve bilgisine sunmuş bulunmaktayız.
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Mezhepler Arası Geçişlilik Örneği Olarak
Kaderî-Mürciî Şahısların Mu’tezile İçerisinde
Değerlendirilmesi Sorunu
Fatmanur Alibekiroğlu, Çukurova Üniversitesi

ÖZET
Mu’tezile içerisinde yer alan bazı şahıslar itizal fikirlerine ek olarak irca fikrini de benimsemişlerdir. Bu kimseler
Fırak kitaplarında Kaderi Mürcii olarak tanınmlanmış ve kimi zaman Mürcie içerisinde, kimi zaman da Mutezile
içerisinde tanımlanmışlardır. Bununla birlikte Mu’tezilî yazarların, beş esasa muhalefet etmeleri gerekçesiyle söz
konusu şahısları tanımlamalarında bazı hususların dikkat çektiği görülmektedir. Biz bu çalışmada itizal ve irca fikrini
birleştiren bu şahısların tasnifinde dikkat çeken hususlara yer vermeyi ve bu şahıslar özelinde mezheplerin temel
fikirleri arasında bazı geçişliliklerin olabileceği varsayımı üzerinde durmayı planlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Kaderî, Mürciî, Mu'tezilî, Kaderî-Mürciî, Fırak.
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GİRİŞ
İslam düşüncesi içerisinde yer alan siyasi-îtikâdî nitelikli mezhepler tanımlanırken bazı
temel fikirler belirleyici olmuş ve mezheplerin mümeyyiz vasfı haline gelmiştir. Mezheplerin
kelâmî/îtikâdî görüşleri şüphesiz mezhep kimliğini belirleyen faktörler arasında yer almaktadır.
Ancak, mezheplerin salt teolojik yapılar olarak görülmesi ve fikirlerinin anonim olarak
aktarılması mezhepleri, içinde bulundukları dönemin siyasi, sosyal, ekonomik vb şartlarından
bağımsız olarak ele alan ve onları teşekkülünü tamamlamış, durağan yapılar olarak gören
fırak/makalat geleneğinin bir yaklaşımıdır. Mezheplerin anlatımında hakim olan bu indirgemeci
yaklaşım, mezhep öğreticilerinin yöntemi, fırak geleneğinin tasnif şekli gibi bazı etkenlerle
mezhep içerisindeki değişimlerin, farklılaşmaların ve geçişliliklerin göz ardı edilmesine neden
olmaktadır.
Teolojik farklılaşma söz konusu olmakla birlikte mezhepler aynı zamanda sosyolojik,
siyasi ve kültürel farklılaşmanın tezahürleri olarak da gösterilebilir. Öte yandan mezhepler canlı
ve dinamik oluşumlardır. İnsanın değişiminde etkili olan zaman ve coğrafya gibi faktörlerden
etkilenmekte ve bu suretle değişip dönüşmekte, mezheplerin alanı daralmakta veya
genişleyebilmektedir.127 Aynı mezhebin farklı bölgelerde farklı şekillerde temsil edildiği, tarihi
süreç içerisinde yapısal bazı değişikliklere maruz kaldığı yönünde bazı somut örneklerle
karşılaşılmaktadır. Yanı sıra İslam düşünce tarihi boyunca aynı coğrafyada neşet etme, siyasi
zemin, toplumsal bazı faktörler, zihniyet yapısından kaynaklı sebeplerle, canlı ve dinamik yapılar
olan mezheplerin diğer mezhepler ile etkileşim içerisinde oldukları bir vakıa olarak ele alınması
gereken bir durumdur. Bu çerçevede Zeydî-Mu’tezilîler, Hanefî-Mu’tezilîler, gibi somut bazı
örneklerden bahsedilebilir.
Bu bağlamda etkileşimin doğası itibariyle, tek taraflı olan veya bir mezhebin bütünüyle
diğer mezhepten veya mezheplerden mülhem olmasıyla sonuçlanan bir durum söz konusu
değildir. Mezhepler arasındaki etkileşim, karşılıklı olup, her iki mezhebin de gerek görüşlerinde,
gerekse metot ve tavırlarında değişikliklere yol açması muhtemeldir. Bu durum ise mezhepler
arası geçişlilikleri mümkün kılmaktadır. Geçişlilik, kimi zaman bütünüyle Zeydiyye-Mu’tezile
etkileşimi gibi128 mezhep ekseninde olabilmektedir. Bu tarz bir etkileşim söz konusu olduğunda
mezhep mensuplarında her iki mezhebi eğilimin benimsenmesi için de temel kriterler mevcuttur.
Kimi zaman ise sadece bireyler nezdinde görülmekte olup, kendilerinde mezheplerin farklı
görüşlerini bir araya getiren ya da bir mezhebin tüm kriterlerini sağlayan ancak bazı meselelerde
farklı mezheplerden etkilenen müstakil şahıslar söz konusudur. İman konusunda Mürcie ile
uyumlu görüş benimseyen, aynı zamanda halku’l-Kur’an görüşünü benimseyen Ebû Sa’d el-Cûfî

127

Mezheplerin değişim yönüyle ilgili değerlendirmeler için bkz. Kutlu, Sönmez, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine
Zihniyet Çözümlemeleri, Ankara 2012, 10.
128
Bkz. Bu iki mezhep arasındaki etkileşim için bkz. Ümit, Mehmet, Zeydîyye-Mu’tezile Etkileşimi Zeyd b. Ali’den
Kasım er-Ressî’nin Ölümüne Kadar, İstanbul 2010.
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es-Sâgânî (2./8. Asrın sonları)129, Sâlih b. Muhammed (239’dan sonra)130, halku’l-Kur’an ve irca
fikrini benimseyen ve Ebû Hanîfe’nin ashabından olan İsmâil b. Hammâd b. Ebi Hanîfe
(212/827)131 gibi şahıslardan, cebr, halku’l-Kur’an ve irca görüşünü bir arada benimseyen, fıkıhta
Hanefî olan Bişr el-Merîsî (218/833) 132gibi şahıslardan ve İmâmiyye Şia’sından olup aynı
zamanda Mürciî iman nazariyesini benimseyen133 şahıslardan bahsedebilir. Bu şahısların hangi
mezhep altında tanımlanacağı ise fırak geleneğinde ciddi tasnif problemlerine neden olmuştur.
Bizim bu tebliğde, Kaderî-Mürciîler olarak kendilerinden bahsedeceğimiz grup, mezhep
mensupları ekseninde bir geçişlilik örneği çerçevesinde değerlendirilebilir.
KADERÎ-MÜRCİÎLER VE MU’TEZİLE İÇERİSİNDE TASNİFİ
Kaderî-Mürciîler, kader ve irca görüşünü bir araya getiren şahıslar olup, tevhid ve adalet
konularında Mu’tezile ile muvafık olan ancak el-menzile beyne’l-menzileteyn ve el-va’d ve’lvaîd konularında Mu’tezile’ye muhalif olup, Mürcie ile uyumlu görüşler benimseyen
şahıslardır.134 Bu şahıslar makalat geleneğinde, çoğunlukla Mürcie içerisinde yer almakla birlikte,
aynı zamanda Mu’tezile içerisinde isimlerine yer verilen135 ve kendilerine Mu’tezilî tabakatlarda
yer bulan bazı şahıslardır.136 Fırak geleneğinin bu şahısları tanımlamalarında bir takım tasnif
problemleri ile karşılaşılmaktadır. Sünni Makalat yazarlarının ilk temsilcilerinden Eş’arî
129

Bkz. Yahya b. Maîn, (233/848), Tarih, thk. Ahmed Muhammed Nur Seyf, Suud 1979, 4/361; Ukaylî, Ebî Ca’fer
(322/924), Kitâbu’d-Duafâ, thk. Muhammed b. Abdülmecid es-Selefi, Riyad 2000, 4/1293; Hatîp el-Bağdâdî, Ebû
Bekr Ahmed b. Ali B. Sabit (463/1071), Târihu Bağdat, thk.Beşşâr Avvâd Ma’rûf, Beyrut 2001, 4/455; Kutlu,
Sönmez, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2002, 255.
130
ez-Zehebî, Ebi Abdillah (748/1348), Mîzânu’l-İtidâl fi Nakdi’l-Ricâl, thk. Ali Muhammed Muavvaz, Âdil Ahmed
Abdu’l-Mevcûd, Beyrut 1995, 3/ 413; Kutlu, 256.
131
Kureşî, Ebû Muhammed Muhyiddin b. Abdülkâdir (775/1373), el-Cevâhirü’l-Mudiyye fî Tabakâtu’l-Hanefiyye,
thk. Abdülfettah Muhammed el-Hulv, Riyad 1993, 1/401; İbn Hacer el-Askalânî, Ahmed b. Ali (852/1449) Lisânu’lMîzân, thk. Abdülfettah Ebû Gudde, Beyrut 2002, 2/114.
132
Eş'arî, Ebû Hasan Ali b. İsmâil (324/936), Makâlâtu’l-İslâmiyyîn ve İhtilâfu’l-Müslimîn, çev Mehmet Dalkılıç,
Ömer Aydın, İstanbul 2005, 143; el-Bağdâdî, Ebû Mansur Abdülkahir b. Muhammed (429/1037), el-Fark Beyne’lFırak,çev. E.Ruhi Fığlalı, İstanbul 1979 , 180; es-Saymerî, Ebû Abdullah Hüseyin b. Ali (436/1045), Ahbâru Ebî
Hanîfe ve Ashâbuhu, Beyrut 1985, 156; Şehristânî, Muhammed b. Abdilkerîm (548/1153), el-Milel ve’n-Nihal, çev.
Mustafa Öz, İstanbul 2005, 93.
133
Hem İmami hem de ircaya meyleden kimseler olarak tanımlanan bu şahıslar için bkz. Ahmed b. Yahyâ İbnu’lMurtaza (840/1437), Kitâbu Tabakâtu’l-Mu’tezile, thk. S.D. Wılzer, Beyrut 1987, 114, 117.
134
el-Ka’bî, Ebü’l-Kâsım el-Belhî (319/931), Bâbü Zikru’l-Mu’tezile min Makâlaât el-İslâmiyye, Fadlu’l-İtizal ve
Tabakatu’l-Mu’tezile içerisinde, thk. Fuad Seyyid, Tunus 1986, 74; Ayrıca bkz. Kutlu, Sönmez, Türklerin
İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, , 37 vd. Aydınlı, Osman, Akılcı Din Söylemi Farklı Yönleriyle Mu’tezile
Ekolü, Ankara 2010, 153-154.
135
Râzî, Muhammed b. Ömer b. Huseyn Fahreddin (606/1209), Îtikâdâtu’l-Fıraku’l-Müslimîn ve’l-Müşrikîn, Beyrut
1982, 40.
136
Gaylan ed-Dımeşkî ; Ebu Şimr el-Hanefî; Musa el-Esvârî, Ebu Halde, Muhammed b. Şebîb, Attâbî, Muhammed
b. Müslim es-Sâlihî, Sâlih Kubbe , Mûyis b. İmran, Hâlidî Kaderî-Mürciî olarak bilinen şahıslardır. el-Ka’bî, 74;
Hayyât, Ebû’l-Hüseyin (300/913), Kitâbu’l-İntisâr ve’r-Reddu alâ İbni’r-Râvendî el-Mülhîd, thk. Dr. Nyberg, Beyrut
1993, 127; Kâdî Abdülcebbar, Abdulcabbar b. Ahmed, (415/1025) “Kitab Fadlu’l-İtizal ve Tabakâtu’l-Mu’tezile”,
Fadlu’l-İtizal ve Tabakatu’l-Mu’tezile içerisinde, thk. Fuad Seyyid, Tunus 1986, 230, 268, 279, el-Bağdâdî,78; Ebu
Temmâm, “Bâbu’Şeytân min Kitâbu’ş-Şecere”, An Ismaili Heresiograph The “Bâb el-Shaytan from Abû Tammam’s
Kitab al-shajara içerisinde, thk. W. Madelung, P.E. Walker, Leiden 1998, 79; Ebu’l-Meali, Muhammed b. Hüseynî
(485/1093), Kitâbu Beyân ve’l-Edyân, Kahire 1957, 36; Şehristânî, 143; İbn Murtaza, 57, 58, 71, 72, 110.
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(324/935-36), Muhammed b. Şebîb’e Mürcie içerisinde ayrı bir grup nispet etmiş137, aynı
zamanda Gaylaniyye’den olarak tanımlamıştır.138 Bunun yanında Kaderî-Mürciî şahıslardan olan
Muhammed b. Şebîb, Sâlihi ve Sâlih Kubbe gibi şahısların görüşlerine Mu’tezile bahsinde de yer
vermiştir.139
Bu şahısları Mürcie içerisinde en çok küfre giren şahıslar olarak tanımlayan ve onların iki
yönden laneti hak ettiklerini söyleyen140 Bağdâdî (429/1037-38), Mürcie içerisinde zikrettiği
Sâlih Kubbe ve taraftarlarını aynı zamanda Mu’tezile içerisindeki fırkalardan biri olarak saymış
ve böylece Mu’tezile’yi yirmi iki fırkaya tamamlamış ancak Mu’tezilî fırkalardan bahsederken
onlara yer vermemiştir.141 Şehristânî (548/1153) ise bu şahısları Mürcie içerisinde tanımlamış142
aynı zamanda Mu’tezile bahsinde onların Nazzam’ın (231/845) ashabından olduklarını
söylemiş143, bunun yanında Hâricîler bahsinde Hâricî olan şahısları sayarken bu şahısların
isimlerini de zikretmiştir.144
Fırak geleneğinde bu şahısların tanımlanmasından kaynaklanan pek çok tasnif problemi
ile karşılaşmaktayız. Ancak burada esas ele almak istediğimiz nokta bu şahısların Mu’tezile
içerisinde nasıl konumlandırıldığı ve Mu’tezilî sayılabilme problemi olacaktır. Zira bu şahısların
iman nazariyesini benimsemeleri dolayısıyla Mürcie içerisinde tanımlanmalarında metodik bir
problem söz konusu değildir. Ancak Mu’tezile’den sayılma söz konusu olduğunda genellemelerle
pratik birbiriyle çelişmektedir.
Mu’tezilî yazarlardan Hayyât (300/913), cebr, halku’l-Kur'an ve irca fikrini benimseyen
Bişr el-Merîsî’nin Mu’tezile içerisinden sayılamayacağını delillendirirken beş esası bir araya
getirmeyen kimsenin Mu’tezile’den sayılamayacağını ifade etmiş ardından ise kader ve irca
görüşünü bir araya getiren kimseler ile ilgili olarak onların tevhid ve adalet konularında Mu’tezile
ile muvafıkken, el-menzile beyne’l-menzileteyn konusunda muhalif olmaları sebebiyle
kendilerinden olmadıklarını söyleyen kimseye, bu şahıslardan Gaylan’ın beş esasa inandığını
ancak İbn Şebîb, Mu’yis (b. İmran), Sâlih, Ebu Şimr ve Kulsum (b. Hubeyb) için Mu’tezile’nin
onların kendisine dahil edilmesine ve onların grubuna dahil edilmeye ihtiyacının olmadığını
söylemiştir.145 Hayyât’ın bu açıklamasından anlaşılacağı üzere üçüncü/dokuzuncu asrın
sonlarında bu şahısların durumu güncel bir tartışma konusu olarak mevcuttur. Bunun yanında
Hayyât’ın Gaylan ile ilgili hassas tutumuna karşın Mu’tezilî yazarlardan Nâşî el-Ekber Hayyât ile
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aynı asırda Gaylaniyye’nin imamet konusundaki görüşlerinden bahsederken onları Mürcie
içerisinde değerlendirmiştir.146
Yine Kâbî Mu’tezile’nin büyük günah işleyenin durumu hususunda icma ettiğini
söylemesine rağmen147, Mu’tezilî âlimlerden bahsederken tevhid, adl ve diğer tüm görüşlerinde
Mu’tezile ile muvafık olan ancak, el-menzile beyne’l-menzileteyn ve vaîd konusunda muhalif
olan kimseler olarak bu kimselerin isimlerine de yer vermiştir.148 Bağdâdî Kâbî’nin büyük günah
işleyenler hususunda Mu’tezile’nin icma içerisinde olduğu şeklinde bir iddiası ile bu kimselerin
varlığı arasındaki çelişkiye işaret etmiş ve bu şahısların varlıklarını delil göstererek Mu'tezile’nin
icmasına dair iddiayı çürütmeye çalışmıştır.149
Hayyât tarafından Mu’tezile içerisindeki varlıkları önemsenmeyen bu şahıslara Mu’tezilî
tabakatlarda da yer verilmiştir. Söz konusu eserlerde bu şahısların biyografilerine yer verilmiş ve
irca fikrini benimsemeleri “ircadan bir görüş benimsediler”150 “ircaya meylettiler”151 “irca
konusunda muhalefet ettiler”152 gibi ibarelerle ifade edilmiştir. Mu’tezilî tabakatlarda bu şahıslar
Mu’tezile içerisinde kabul edilmekle birlikte, bu şahıslarla ilgili dilin çoğunlukla olumsuz ve bazı
istisnalarıyla birlikte dışlayıcı bir dil olduğu görülmektedir. Bu eserlerde, onların meşhur
Mu’tezilî âlimlerle irca konusunda yaptıkları münazaralara atıfta bulunulmuş ve bu münazaralar
neticesinde bu şahıslar ile ilgili başarısız şahıslar izlenimi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu
şahıslardan biri Ebu Şimr’dir. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Ebu Şimr’in halife Me’mun’un
(198/813-218/833) huzurunda Ebul Hüzeyl (235/849-50) ile farklı zamanlarda irca konulu
münazaraları olmuştur. Bu münazaralarda özellikle Ebul Hüzeyl ile Ebu Şimr arasındaki
anlaşmazlığın nefret boyutuna ulaştığı dikkat çekmektedir. Zira bir rivayette Me’mun, Ebul
Hüzeyl’e Ebu Şimr’in onun ölümünü istediğini söylemiş o da buna bir şiir ile karşılık
vermiştir.153 Bir diğer rivayette ise Ebu Şimr’in, Nazzam ile Basra emiri huzurunda yaptığı bir
münazara neticesinde Basra emiri, irca fikrini benimsemekten vazgeçmiş ve Nazzam’ın görüşünü
benimsemiştir.154 Bu şahıslardan bir diğeri olan Muhammed b. Şebîb Mu’tezilî tabakatlarda
geçtiği üzere kendine ait bir meclisi olan, tevhid üzere eser yazan bir şahıstır. Ancak irca fikrini
benimsediğinde Mu’tezile’nin onu eleştirdiği bunun üzerine İbn Şebîb’in irca hakkında yazdığı
eserini göstererek bunu sizin için yazmıştım ancak bu sizi rahatsız etti diyerek Mu’tezile’ye irca
konusunda bir şey dememeye karar verdiği rivayet edilmiştir.155 Yine Mu’tezilî tabakatlarda bu
şahıslardan olan ve Mu’tezile’nin onuncu tabaksında yer alan Hâlidî ile Ebû Ali el-Cübbâî
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(303/916) ‘nin ehli salattan olanların vaîdi konusunda bir münazaraya yer verilmiş ve Ebu Ali elCübbâî’nin bu konuda Hâlidî’yi susturduğu ifade edilmiştir.156
Mu’tezilî tabakatlarda irca fikrini benimseyen bu şahıslara yer verilmekle birlikte onların
irca konusunda Mu’tezilî şahıslarla münazaralar yapmaları neticesinde bu görüşlerinden
vazgeçmeleri umulmaktadır. Nitekim Ebû Saîd Ahmed b. Saîd el-Bâsenânî (Üçüncü/dokuzuncu
asır) adlı bir şahsın Ebu’l-Hüzeyl’in ashabından biri ile yaptığı bir münazara neticesinde irca
fikrinden vazgeçtiğine atıfta bulunulmaktadır.157
Mu'tezilî tabakatlarda bu şahıslarla ilgili algının onların kelamdaki nüfuzlarına dair bir
kabulü de içerdiği dikkatleri çekmektedir. Mesela Ebu Halde’nin158 kelamda ileri seviyede
olduğu zikredilmiş ve onun kelamdaki nüfuzunun dönemin halifesi Hârun er-Reşîd (170/786193/809) tarafından da kabul gördüğüne dair bir rivayete yer verilmiştir.159 Bu sebepten olmalıdır
ki, Kâdî Abdülcebbar (415/1025) onun irca görüşünü benimsediğine dair bilginin el-Mesabih adlı
eserde geçtiğini söylemekte ancak kendi kanaatine dair bir bilgiye yer vermemektedir. 160 Yine
irca fikrini benimseyen ve Mu’tezile’nin yedinci tabakasından sayılan Mûyis b. İmran el-Fakih’in
Ebu’l-Hüseyin’in söylediğine göre kelamda ve fıkıhta geniş bir ilminin olduğu ifade edilmiştir.161
Yine bu şahıslardan Sâlihî’nin kelamda büyük bir mevki sahibi iken irca fikrini benimsediği ve
Hayyât ile bir takım tartışmalar içerisinde yer aldığı zikredilmektedir.162
Mu'tezilî yazarlar tarafından Kaderî-Mürciî şahıslara irca konusunda yazılan reddiye
geleneği de Mu'tezilî şahıslarla bu şahıslar arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir.
Mu'tezile içerisinden bu şahıslara özellikle irca fikirlerini eleştirdiklerini reddiyeler yazılmıştır.
Ebû’l-Hüzeyl’e nispet edilen Kitabu’r-Red ale Gaylaniyye fi’l-İrcâ163 , Bağdat Mu'tezilesi’nden
Câfer b. Mübeşşir (234/848-49) ve İskâfî (240/854)’nin İbn Şebîb’in ircâ görüşünü reddetmek
üzere yazdıkları eserler164 üçüncü/dokuzuncu yüzyılda irca konulu tartışmaların devam ettiğine
işaret etmektedir.
SONUÇ
Mu’tezile, beş esası benimsemeyi Mu’tezilî kimliği belirlemede bir kriter olarak
benimsemekle birlikte, bu durumun istisnaları olan Kaderî-Mürciî şahısların varlığı bir vakıa
olarak değerlendirilmiş ve üçüncü/dokuzuncu asrın sonlarında bu şahısların durumu güncel bir
156

Kâdî Abdülcebbar, 288.
Kâdî Abdülcebbar, 284.
158
Ebû Kelde şeklinde de telaffuz edilmektedir. Bkz. Kâdî Abdülcebbar, 269.
159
Kâdî Abdülcebbar, 268, 269.
160
Kâdî Abdülcebbar, 270.
161
Kâdî Abdülcebbar, 279.
157

162

İbnu’l-Murtaza, Ahmed b. Yahya (840/ 1437), el-Münye ve’l-Emel, thk. İsamuddin Muhammed Ali, İskenderiye
1985, 62; İbn Kitâbu Tabakâti’l-Mu’tezile, thk. S.D. Wılzer, Beyrut 1987, 72.
163
164

İbn Nedim, Ebu’l-Ferec Muhammed b. Ebi Yâkub (385/955) el-Fihrist, thk. Rıza Teceddüd, Tahran 1971, 204.
İbn Nedim, 208, 213.

Page | 308

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA

tartışma konusu olarak Mu’tezilî yazarlar tarafından ele alınmıştır. Bir yandan bu kimselerin
Mu'tezile’den sayılmalarına dair problemli durum tartışılırken bir yandan da Mu'tezile’nin icma
ettiği esaslar belirlenmiş, Mu’tezilî kimliğinin içeriğine dair söylemlerde bulunulmuştur. Bu
tartışmaların neticesinde ise halen çelişkili bir durum olarak Mu’tezile içerisinde bu şahıslara yer
verilebilmiştir. Muhtemelen Kâ’bî’nin bu şahıslara Mu'tezile içerisinde yer vermesi ile aynı
zamanlarda Eşarî, bu şahısların durumu ile ilgili ihtilaflı durumu Makalat’ına yansıtmıştır. Ve
onların durumu Makalat geleneğinde de problemli bir şekilde yer bulmuştur. Sonuç olarak
Mu'tezile içerisinden bu şahıslara olan bakış açısının olumsuz olması ile onları mezhep mensubu
olarak sayıp saymama hususundaki tereddüt bu şahıslara Mu'tezile tarafından Mu'tezile içerisinde
yer verildiği gerçeğini değiştirmemektedir. Bu durumda beş esası benimseme kriterinin
Mu’tezile nezdinde her zaman geçerli bir kriter olarak görülmediğinden ve bazı durumlarda
sadece tevhid ve adalet esaslarının gözetilip, bu iki esası benimseyen şahısların da Mu’tezile
içerisinde konumlandırıldığından bahsetmek mümkün olacaktır.
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Turgay Nar'ın Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ)
Oyununda Mistisizm Algısı*
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ÖZET
Temeli, “varlık” felsefesine dayanan vahdet-i vücûd düşüncesi, tasavvuf anlayışının önemli kavramlarından biridir.
Mutasavvıflar, mutlak güzelliğe (hüsn-i mutlak) erişmek için varlıkta yok olmanın sırlarını ararlar. Tecelli veya fakr
olarak da adlandırılan bu hali, Hacı Bektaş-ı Veli; Allah’tan başkasını istememe, O’ndan başkasına muhtaç olmama
şeklinde tanımlar; “işte ihtiyaçsızlık olgunluğu budur” diyerek bu makamı yüceltir. Buna göre, kâinatta gördüğümüz
her şey Allah’ın isim ve sıfatlarının gölgesidir. Bunların gerçek varlıkları bulunmadığı için hakikatte var olan sadece
Allah’tır. Nefsin mertebelerini aşarak fenafillâh makamına erişen insan-ı kâmil, Hakk’ın aynasıdır. Allah, bütün isim
ve sıfatları ile ona yansır. Modern Türk Edebiyatının usta isimlerinden şair, yazar, tiyatrocu, senarist Turgay Nar,
Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ) adlı eserinde evrensel değerleri savunan farklı kültürden insanları ortak bir felsefe
ekseninde Mevlana aracılığıyla buluşturur. Yazarın bunu yaparken asıl amacı da “vahdet / birlik” fikrini ortaya
koymaktır. Oyunun kurgusu, Mevlana’nın Şems’i arama macerasından Allah’a ulaşmasını semboller üzerinden
vermeye dayanır. Bu çalışmanın eksenini oluşturan vahdet-i vücûd düşüncesi, “ene’l hakk” dediği için asılan, yakılan
Hallac-ı Mansur’un sözleri üzerinden işlenir. Feridüddin Attar, Mevlânâ, Yunus Emre, Nesimî, Hacı Bektaş-ı Veli,
Pir Sultan Abdal ve Kaygusuz Abdal onun bu düşüncesinden etkilenen isimlerden birkaçıdır. Bu çalışmada, Can
Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ) adlı oyununda Turgay Nar’ın vahdet-i vücûd düşüncesine yaklaşımı ve bu düşüncenin
İslam dünyasındaki yankıları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vahdet-i Vücûd, Turgay Nar, Mevlânâ, Devir (Seyr-İ Sülûk), Hacı Bektaş-ı Veli, Hallac-ı
Mansûr, Ene’l-Hak, Tiyatro.

*Bu bildiri metni daha sonra genişletilerek makale olarak yayınlanacaktır.
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Perception of the Mysticism in Turgay Nar's Play
Titled Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ)
ABSTRACT
Perception of the unity of existence, which is based on "ontology", is one of the significant concepts of mysticism.
Sufis search for the secrets of disappearing within the body of Existence with the purpose of reaching absolute
beauty (husn-i mutlak). This way, called as fate or fakr, is defined by Hacı Bektaş-ı Veli as not to ask for anything
but Allah, not to be in need of anyone but Allah; and he upholds this position as "this is the maturity of not being in
need". Accordingly, everything we see in the universe is just shadow of names and adjectives of Allah. Since they
do not have real existence, the only truth is Allah. Perfect human being (insan-ı kâmil) who reaches fenafillah by
passing through stages of self (nefs) is the mirror of Allah that reflects all names and adjectives upon that person.
One of the prominent names of Modern Turkish literature; poet, author, theatre play writer and scenarist Turgat Nar
merges people having various global values ad cultures on a common philosophy ground via Mevlana in his theatre
play titled Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ). The main purpose of the author is to reveal the perception of "vahdet /
unity". The plot of the play is based on Mevlana's search for Şems, which reaches Allah in the end, through symbols.
The perception of unity of existence, which is the main axis of this play, is treated through the statements of Hallac-ı
Mansur who was burned for having said "ene'l hak". Feridüddin Attar, Mevlânâ, Yunus Emre, Nesimî, Hacı Bektaşı Veli, Pir Sultan Abdal and Kaygusuz Abdal are only few who were inspired by this thought of Hallac-ı Mansur.
This study touches upon Turgay Nar's approach to perception of unity and existence in his play titled Can Ateşinde
Kanatlar (Mevlânâ) and repercussions of this perception in Islamic world.
Keywords: Vahdet-i Vücûd, Turgay Nar, Mevlânâ, Devir (Seyr-i Sülûk), Hacı Bektaş-ı Veli, Hallac-ı Mansûr,
Ene’l-Hak, Theatre.
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GİRİŞ
Tasavvuf kültürü, Türklerin İslamiyeti seçmelerinin ardından tanıştıkları ve gerek dinsel
hayatlarında gerekse sanat eserlerinde yoğun olarak başvurdukları bir felsefe olarak öne çıkar. Bu
felsefenin, Türk – İslam sanat eserlerinin estetik boyutuna katkı yaptığı inkâr edilemez. Sanat
eserlerinin metafizik bir derinlik kazanmasında, soyut ve sürreel bir imaj çizmesinde, varlıkların
görünmeyen boyutlara sahip olduğu inancı, tasavvuf sayesinde sanatımızın buluştuğu değerlerdir.
Tasavvufun başlangıç tarihini Hazreti Adem’in vahy – akıl sırrıyla ilişkilendirip ilk insanla
başlatan mutasavvıflar vardır. Bu mutasavvıflar, meseleye böyle bakmanın vahdet-i vücud
anlayışını Yunan mistisizmi veya Budizm’le ilişkilendiren anlayışı boşa çıkaracağı
düşüncesindedirler (Yetkin, 1952:3). Gazali’ye göre ise tasavvuf, bir araç olarak ne bir son veya
bir bilgi veya marifetin kaynağı ve ilkesi değildir; fakat o takip edilecek ve uygulanacak
yöntemdir. O, bir taahhüt etme, yerine getirilmesi gerekli ilkelerin uygulanmasına verilen söz
halidir. Tasavvufa dahil olan herkes bir zühd hâli içindedir, fakat tasavvuf bu zühd hali de
değildir; belki zühdden daha ilerdedir. Çünkü, zühd dünyadan vazgeçme halidir, tasavvuf ise
Allah’tan başka her şeyden bağları koparmaktır, o şekilde ki, her şey yok olur, sadece Allah kalır,
anlayışı tasavvufun özünü oluşturur (Altıntaş, 1981: 414). İslam’ın yayıldığı ilk yıllarda dinî
hayata getirdikleri mistik yorumlarla beraber ortaya çıkan zahit ve sufiler, kısa bir müddet sonra
müstakil müesseselerini kurmuşlardır. Tasavvufî düşüncenin konuşulup tartışıldığı, incelenip
yaşandığı, olgunlaştırılıp halka sunulduğu bir irfan merkezi olan tekkeler, zaman içinde yayıldığı
geniş coğrafî alanda değişik isimlerle görevlerini sürdürmüşlerdir. Tekke atmosferinde yaşanan
dinî vecd ve heyecan öncelikle Müslümanların manevî dünyalarını tatmin etmiştir. Bu ruhî hal
kişiyi Allah aşkıyla birlikte güzel sanatların kucağına atmıştır. Şiir ve musikî tarihimizi tasavvuf
tarihimizden ayrı düşünmememizin temelinde de bu gerçek vardır (Kara, 1987:78).
Tasavvufun Türk şiirine, geleneksel el sanatlarına, romanına etkileri, edebiyatımızın
modernizmle buluşmasından sonra da devam edegelmektedir. Bu olgunun tiyatro sanatına da
etkisi büyük olmuştur. Modern Türk Edebiyatının usta isimlerinden şair, yazar, tiyatrocu, senarist
Turgay Nar; Tasavvuf felsefesini özellikle Mevlana, Yunus Emre, Hallac-ı Mansur, Feridüddin
Attar, Cüneyd-i Bağdadi, Hacı Bektaş-ı Veli felsefeleri ekseninde eserlerine aktarır. Tasavvuf
anlayışı, “aşk” kavramı ekseninde mutlak aşkı aramaya dayanan bir felsefedir. Bu bağlamda Fuad
Köprülü’nün tanımıyla aşk; Allah’ın zâtına has bir sıfattır. Onun sırrı ve tecellinin sembolüdür.
Âlemin var olma sebebidir. Aşk; sevmenin ne olduğunu öğreten, feragat ve fedakârlığın yollarını
gösteren, gönülleri yanmaya alıştıran bir lütuf, insanı her haliyle Hakk’a götüren bir yoldur. Nefsi
dinin emrine boyun eğdirmek, dini nefs için vicdan kılmak aşk vasıtasıyla gerçekleşir. Yokluğun
karanlığını giderecek, bizi mutlak güzelliğe ulaştıracak olan aşktır. Aşk yolu uzun, meşakatli,
tehlikeli ve zordur. O makama ulaşan hiçlikten ve şerden kurtulur. Her şeyde mutlak güzelliği
görür. Kendisindeki âdem unsuru yok olur, vücud unsuru asıl kaynağına erişir. Tasavvufta Hakk
ile Hakk olmak, fenâ fillah, yani vücud-ı mutlakta yok olmak şeklinde tarif olunan hal budur
(Köprülü, 1981: 310–311). vahdet-i vücûd (varlığın birliği) düşüncesine göre, var olan sâdece
Allah’tır. Etrâfımızda var gibi gördüğümüz âlem, Allah’ın isim ve sıfatlarının gölgesidir. Ancak
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bu gölgeler hayâlî olup gerçek varlıkları bulunmadığı için hakîkatte var olan sâdece Allah’tır.
Allah’ın sıfatları Zât’ının aynısıdır. Dolayısıyla Vücûd (varlık) Zât’a âit bir sıfat değil, Zât’ın
aynısıdır. İmâm-ı Rabbânî’ye göre, vahdet-i vücûd telakkîsi sekr (mânevî sarhoşluk) ve aşırı
muhabbetten doğmaktadır. Tasavvuf yolunda bu düşüncenin ortaya çıkması normal, hattâ
güzeldir; ancak orada kalmayıp geçmek gerekir (Tosun, 2009: 181-192).
Yazar, Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ) (Nar, 2006) adlı tiyatro eserinde evrensel
değerleri savunan farklı kültürlerden insanları ortak bir felsefe ekseninde Mevlana aracılığıyla
buluşturur. İslam Tasavvufunda, “ene’l-hakk” dediği için asılan, yakılan ve bu yönüyle çarmıha
gerilen Hz. İsa’yla aynı meşrebe sahip Hallac-ı Mansûr ve Seyyid Nesimi Mevlânâ’yla
buluşturulur. Divane Derviş, Ömer Hayyam, Feridüddin Attar, Yunus Emre, Şirazlı Hafız,
Zümrüdüanka, Ayetü’l Sema Kuşlar, Zerdüşt, Hititli Yontucu ve 16. yüzyıl sonlarında okuma
yazmayı kendi öğrenen, İncil, Kur’an gibi kutsal kitaplar dâhil olmak üzere pek çok eser okuyan
değirmenci İtalyan köylüsü Menocchio ortak amaca giden yolda birleşir (Baş, 2008: 20). Yazar,
oyun boyunca Mevlânâ’nın bir gül ağacının dibinde uyurken verdiği bir nefeslik an içinde yaptığı
yolculuğu anlatmak ister. Bu aynı zamanda nefesin ney içinde yaptığı yolculukla da
ilişkilendirilebilir. Üflendikten sonra ney’in yedi deliğinden geçerek dışarı çıkan nefes
Mevlânâ’nın bilginin peşinde tükettiği ömrünün tamamını imler. Oyun, Şems’in simgesel olarak
öldürülüp kuyuya atılmasıyla başlar. Mevlânâ onu bulmak için metaforik bir yolculuğa çıkar,
yollara düşer. Mevlânâ, Şems’in öldürüldüğü kuyunun başına geldiğinde Tanrı’dan o kuyuyu bir
ayrılıklar Ney’ine dönüştürmesini ve kendisini de o Ney’e üflemesini ister. Oyun, Mevlânâ’nın o
Ney’de bir “nefes” olarak yolculuğu üzerine gelişir; o yolculukta Simurg ‘a ulaşmaya giden
kuşlara karışır. Yazar, bu kuşlara “Ayetü’l Sema Kuşlar” adını vermiştir. O kuşlarla yedi ayrı
vadiyi geçer. Bu ayrı yedi vadi, tasavvufun ön gördüğü “vahdet’i vücûd” düşüncesiyle “insan-ı
kâmil” e giden aşamalardır. Mevlânâ yedi vadiyi aşıp yolun sonuna vardığında anlarız ki onun
aradığı Şems değildir. Aşk ile tanımladığı onun aşkı değildir. Yolculuğu, bilgiye yapılan sonsuz
yolculuk aşkı da, Allah’ın yarattığı, yüreğini kendi ışığını koyduğu insana olan aşkıdır ve bütün
çaba Mutlak Hakikat’e ulaşmak içindir (Topcu, 2004: IV).
“VARLIK” DERYASINDA “HİÇLİK”E KARIŞMAK
Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ) oyunu, Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinin ilk 18 beyti
eşliğinde, Cellâtlar, özenli davranarak Şems’i kuyunun başına getirirler. Defalarca denemelerine
rağmen hançer Şems’in boynunu kesmez. Şems, tedirgin olan Cankıyıcı’ya göğsüne bastırdığı
rebabın yayını uzatır. Rebabın yayını elleri titreyerek alan Cankıyıcı, yayı Şems’in boynuna
çeker. İnsan çığlığına benzer acı bir rebâb sesi, geceyi yırtar. Kuyu da rebab çığlığıyla birlikte
kararır:
“Dinle!.. Ney, kopan bir gülün nefesiyle dile geldi, dinle!…
Bak, ayrılıklardan söz ediyor, viran bağlarda yanık kanatlı bülbül seslerinden…
Bu ayrılık başka ayrılık, diyor; bu şikâyet başka şikâyet…
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Ey güneşin rahminde büyüyen erguvan, ey dünya ışığına gözlerini açan ilk çığlık!
Bak, neyden sana bir söz ırmağı akıyor” (24-25)
Şiir bittiğinde uyku ile uyanıklık arasında Hallac-ı Mansur zuhur eder. Mevlânâ, Şems’i
sayıklayarak uyanır ve Hallac’ı tanır. “Ene’l Hak” sözlerini tekrarlar. Âyet-ül Semâ Kuşlar da
kalpten kopan nefeslerle bu sözlere eşlik ederler. Hallac-ı Mansur, Mevlânâ’ya bir emanet
getirdiğini söyler:
“Sana emaneti getirdim… Sana hırkanı getirdim… Sana Seyyit Nesimî’nin yüzülen
derisini getirdim; o değil miydi, bizden sonra, ‘ene’l hak’ dediği için derisi yüzülerek öldürülmüş
olan? Bu, gelecekten sana gönderilen bir emanettir (28). Sonra iki dost arasında Şems, ölüm, aşk
ve sabır ekseninde bir sohbet başlar. Mevlânâ, Şems’in ayrılığına çok üzülmüştür, Hallac-ı
Mansur onu teselli etmeye çalışarak Şems’in yok olmadığını anlatır: “Can yüzünü yüzüme sürdü;
cihan yüzünü yüzüme sürdü… Ay gamla sarhoş bir gecede Şems’in kanıyla yürüdü gitti… Bense
yeryüzünü yitirdim, gökyüzünü yitirdim… Onun bıraktığı şarap eteğime döküldü. O gittikten beri
elim tutmaz oldu, ağzımın yolunu yitirdi… Ey güzeller güzeli Hallac-ı Mansûr, sen ‘ene’l hak’
dediğin için yakıldın ve küllerinin atıldığı bir Dicle nehri var idi; Nesimî ‘ene’l hak’ dedi de
derisi yüzüldü, onun derisini bir tevhid hırkası olarak getirdiğin bir Celâleddin buldun… Tebrizli
Şems yok artık, o yok artık; ya benim küllerimi ne yapmalı?
HALLAC-I MANSÛR — Kalbindeki bağçeye, kalbindeki bağçeye ey Celâleddin;
kalbindeki bağçeye…” (28-29).
Hallac-ı Mansur, tasavvuf tarihimizde Mevlânâ, Attar, Cüneyd-i Bağdadi, Nesimi ile
birlikte anılan ve inanç sistemini vahdet-i vücûd anlayışı üzerine bina etmiş bir şahsiyettir.
Büyükbabası bir Zerdüşt olan Ebu’l Muğis el-Hüseyin bin Mansur el-Hallac’ın, 857 yılında
İran’ın Tur kasabasında doğduğu söylenir. Tasavvuf eğitimi aldıktan sonra Huzistan’da vahdet-i
vücud ekseninde konuşmalar yaptığı ve birçok taraftarla birlikte aynı oranda düşman edindiği de
bilinmektedir. Halkı kışkırttığı gerekçesiyle kovulan Hallac, Horasan ve Bağdat’a gider. 400
kişiden oluşan müridiyle Hacca giden Hallac, Mekke’de büyücülükle suçlanır. Hindistan ve
Türkistan’da felsefesini yaymaya çalışan Hallac: “Ey Müslümanlar, Beni Tanrı’dan kurtarınız.
Tanrı benim kanımı size helâl etmiştir; beni öldürünüz” diye çağrıda bulunur. İdamı istenen
Hallac’ın ‘ene’l hak’ (Ben Tanrıyım) dediği de söylenir. Tutuklanıp 9 yıl hapsedildikten sonra
asılıp başı kesilir, bedeni yakılıp, Dicle nehrine atılır. Feridüddin Attar, Mevlânâ, Yunus Emre,
Nesimî, Pir Sultan Abdal ve Kaygusuz Abdal onun felsefesinden etkilenen isimlerden sadece
bazılarıdır (Hallac-ı Mansur, 2002: 8-12). Hakkında farklı rivayetlerin olduğu Hallac-ı
Mansur’un dinî fikirlerini hayatı boyunca karşılaştığı farklı anlayışlarla oluşturduğu söylenir.
Özellikle Kitâbu’t-Tevâsin adlı eserinde bu felsefesinin bir kısmı görülebilir. Tüm
peygamberlerin nûrunu Hz.Muhammed’den aldığını söyleyen ve yaratmayla ilgili, dinlerin
oluşumuyla ilgili düşüncelerini de bu nûr-ı Muhammedi çerçevesinde açıklayan Hallac’a göre bu
nur-ı Muhammedi ilk taayyündür. Zât’ın Zât’a tecelli etmesidir. Bütün varlıklar ondan zuhûr
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ettiğinden o aynı zamanda varlığın kaynağıdır. Eğer o olmasaydı hiçbir şey olmazdı (Çift, 2004:
143-144). Hallac-ı Mansûr’un aşkı o kadar yoğun bir aşktır ki, âşık ve sevgili aşk denizinde
kaybolmuştur. Eşrefoğlu Rumi’ye göre, Mansûr’un aşk âleminde beşer oluşu onun mahvına
sebep oldu. “Mansur, Lâ ilâhe illâllah demeyi o kadar çoğalttı ki bu zikirler vardı kalbe ve
kalbden ruha yetişti. Orada âsâr-ı üns hâsıl olup kalbinde muhabbet-i ilâhi vücuda geldi. Kendi
ismini ve mâsivasını unuttu. Zikrullah ile aşka düştü. Aşk âlemi, sarhoşluk âlemidir. Mansur’un
aşk âleminde beşer oluşu mahvına sebep oldu” (Eşrefoğlu Rumi, 1996: 398).
Hallac-ı Mansûr’un tasavvuf algısı, Mutlak Hakikat’e duyulan aşkın etkisiyle tüm
varlıkların kendi benliğini kaybederek Ona dönüşmesi ekseninde oluşur: “Aşkı tasavvuf tarihinde
ilk defa ıstırap ve elem olarak tanımlayan Hallac-ı Mansûr’a göre sevgi, ezeli bir sıfat ve
yardımdır. Bu olmasaydı insan ne imanı ne de Kur’an’ı tanıyabilirdi. O, ilahi aşkı pervane ve
mum ışığı metaforuyla anlatır. Ona göre pervane aşığı, mum ışığı hakikatin ilmini, sıcaklığı
hakikatın hakikatini, alevin içine dalmaksa hakikatin hakkını sembolize etmektedir. Bir diğer
deyişle pervanenin ışığı görmesi “ilmi’l- yakin”, ışığın hararetini hissetmesi kendisini ateşin içine
atıp yanıp kül olması “Hakka’l-yakin”dir. Aşkın en son merhalesi olan bu hali anlayıp kavramak
zordur. Hallac aşk kavramına ilk defa kanı karıştıran sûfidir. İlahi aşk yolunda benliğinden geçip
‘ene’l hak’ dediği için idam edilirken elleri kesildiği zaman âşıkların rengi olduğu gerekçesiyle
yüzünü kana bulamış, kollarına kan sürerek abdestini tamamladığını söylemiştir. “Bu ne biçim
abdest?” diye sebebi sorulunca, “Aşk ile iki rekât namazın abdesti kanla alınmazsa sahih olmaz”
cevabını vermiştir. Ona göre bu hareket, aşktaki samimiyetin ve doğruluğun göstergesidir”
(Bardakçı, 2005: 126–127). Hallâc’a göre bütün dinler esas itibariyle birdir. Aynı hakikate
değişik açılardan bakmaları dinlerdeki farklılığın kaynağını oluşturur. Dinlerin birliği esastır.
Onun “Ben Hakk’ım sözü gerek dönemin mutasavvıfları gerekse daha sonraki mutasavvıflar
tarafından büyük tartışmalara yol açar. Gazali, Fahreddin er- Râzi başta olmak üzere birçok
tasavvuf erbabı bu açıklamaya çeşitli yorumlar getirir. Hallâc’ın konuyla ilgili tam ifadesi
şöyledir: “Eğer Allah’ı tanımıyorsanız eserini tanıyınız, işte o eser benim, ben Hakk’ım, çünkü
ebediyen Hak ile Hakkım” (Uludağ, 1997: 379). Mevlânâ’nın eserlerinin çoğunda Hallac-ı
Mansur’un eserlerine atıf yaptığı görülür. Hallac’ın dizelerinden ve sözlerinden bazıları Rumi
tarafından incelikle süslenir. Bu anlamda Hallac’ın Türk tasavvuf geleneği içinde önemli bir yeri
vardır (Schimmel, 2001: 92).
Dinî, felsefî ve mitolojik telakkiler tarih boyunca insanı hayatının anlamı üzerinde
düşünceler üretmeye itmiştir. İnsanın sadece fizikî varlığı dışında görünmeyen bir varlığı olduğu
üzerinde de çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Ruh – Beden ilişkisi veya evrim konusunda büyük
tartışmalar yaşanır. Gazali, Yunus Emre ve diğer mutasavvıflardan farklı olsa da bu konuda
Mevlana’nın eserlerinde de devir öğretisiyle ortaya çıkan felsefi çıkarımlara rastlarız.
Mevlâna’nın eserlerinde sıklıkla işlediği insan, kendi ideal mahiyetini aldığı asıl kaynağa bir rücû
içindedir ve oradan ayrılışının ızdırabını çekmektedir. İnsanın bu âleme gelişini ve gayesini
çeşitli motiflerle izaha çalışan Mevlâna, hayat ve ölüm kavramlarına bir devir sistemi içinde
anlam vermeye çalışır. Hayat, ancak bu devir içinde daha anlamlı olacaktır. Ona göre ideal insan,
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Tanrı usturlâbı olan, kendi ideal mahiyetini yine kendinde bulan kâinatın gaye sebebi,
mikrokozmik varlık, insân-ı kâmildir. İnsan, bu makama ancak manevi bir tekâmül süreci içinde
ulaşabilir (Yakıt, 1987: 45-46). Oyunun başında Mesnevi’nin ilk 18 beytinden mülhem dizeler,
bir anlamda Mevlânâ’nın tüm eserlerinin açılımı gibidir. Mevlânâ’nın felsefesini özetleyen bu
dizelerle yazar, aynı zamanda eseri kurguladığı zemini okuyucuya hissettirir. Mevlânâ’nın
düşünce felsefesinin hayatına etkisine baktığımızda onun başlangıçtan itibaren tasavvufi anlayışın
her merhalesini san’at aracılığıyla aştığını görürüz. O, san’atı ahlâkî bir temizlenme yolu olarak
kullanmış; insandan Allah’a ulaşılan bir vesile olarak algılamıştır. Ruh dünyasında yaşanan bu
sıçramanın ilk aşamaları riyazat ve feragat devresidir ki Mevlana bu aşamaları, terk hali ile yaşar.
Aileden, devletten, servetten vazgeçerek tüm kirlerden arınır. Onun bir müddet ailesini ve evini
ihmal etmesi bu şekilde okunabilir. Daha sonra ilim ve duygulardan da arınarak tövbe ve
istiğfarla vecd/istiğrak halini yaşar (Topçu, 2007: 240).
Oyunda Mevlânâ’nın Hallac-ı Mansur’la buluşması, “zaman kırılması”yla ilgili bir
durumdur. Yazar, oyun boyunca bu tekniği kullanır. Oyun, baştan sona bir düş âlemi içinde
gerçekleştiği için düşsel buluşmalar oyunun kurgulandığı bir zemin olarak öne çıkar.
İkinci sahnede Mevlânâ, Şems’in aşkıyla ayrılığa dair şiirsel sözler mırıldanırken yanında
Divâne Derviş belirir. Mevlânâ’nın aşk ve Şems’le ilgili sorularını: “Ay aşk ! Ay Aşk! Şevkullah!
Şevkullah!” şeklinde cevaplar. Mevlânâ, onun kim olduğunu ve kendisini nereden tanıdığını
sorunca Divane Derviş:
“Seni bekliyordum ey Celâleddin! Kim olduğuma gelince: Hiçlik bahçesinin toprağıyım
ben… Bilir misin ki, o toprakta nice canlar uyur da, nice güller göverir o canların uykusundan
Muhabbetullah… Muhabbetullah… Muhabbet-i Resûllullah… Üçler, yediler, kırklar, binler”
(32). diye cevap verir. Mevlânâ Celâleddin ona da Şems’e duyduğu aşkı anlatır. Şems’in ölüp
ölmediğini sorunca Divane Derviş, şu cevabı verir: “Ne önemi var ki… Öyle ya da böyle… Sen
aradıkça ölür mü Şems-i Tebrizî? Ölümün ağzı açık bekleyen kabri, hayatın rahmi değil mi ?”
(32-33).
Turgay Nar, oyun boyunca yoldaş olarak seçtiği karakterlerle Mevlânâ’ya “tecelli” fikrini
aşılamaya çalışır. Yazarın yoldaş olarak Mevlânâ’ya sıradan bir Derviş’i seçmesi bilinçli bir
tercihtir. Tasavvuf geleneğinde Derviş; diğer adıyla Sûfi, bu yolculuğun ilk aşamasından itibaren
yüreğindeki Hakk aşkıyla yola çıkan ve geriye kalan her şeyi elinin tersiyle iten kişidir. Gerçek
faili tanıma düşüncesi, bizi Derviş/sûfinin varlık anlayışına götürür. Derviş / Sûfi ontolojik
olarak, varlığın tekliğine müstenit bir anlayışa sahiptir; düalist değildir. Bu varlık, zaman ve
mekândan münezzeh olan, mutlak kemal ve mutlak cemal sahibi olan Allah’tır. Birer görece
(mümkün) varlık olan bu mükevvenat âlemi ve mevcudat, Mutlak Varlığın (zorunlu varlık) kemal
ve cemalini temaşa etmek için bir süreliğine varlık üflediği şeylerdir. (…) Derviş / Sûfi bu
düşünceyi tecelli kavramıyla ifade eder. Tecelli, kelime olarak; aşikâr olmak, açığa çıkmak,
görünmek ve zuhur etmek gibi anlamlarda kullanılır (Kemikli, 2007a: 57). Descartes felsefesinde
insan, ruh ve bedenden bileşik bir varlıktır. Bu bileşik varlık, sonlu töze karşılık gelir. Descartes
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sonlu tözü, ruh ve beden olarak ikiye ayırır. Descartes, ruhun özünün düşünmek , bedenin ise yer
kaplamak olduğunu söyler. Bu iki varlık alanı, özsel özellikleri ve bu özelliklerin amacı
işleyişiyle, düalist felsefenin sonlu tözünü oluştururlar. Ruh ve beden arasındaki bu düalizm,
sonsuz töz Tanrı ile sonlu tözlerin birleşimi olan insan için de söz konusudur. Buna göre düalizm,
ruh ve bedenin özlerinden dolayı ayrı varlıklar olduklarının ispatlanması ve insanın, bunların
birleşimi olarak tanımlanması için gereklidir (Akt: Atış, 2012: 123).
Oyunda Divane Derviş, kendisini; “hiçlik bahçesinin toprağı” olarak tarif eder. “Hiçlik”
algısı tasavvufun en önemli kavramlarından biridir. Mutasavvıflar, Mutlak Güzelliğe (Hüsn-i
Mutlak) erişmek için Varlıkta yok olmanın sırlarını ararlar. Kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’de
Kassas Süresi 88. Ayette geçen: “sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka
hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır” (Kassas Süresi, 88. Ayet)
bölümünü esas alan bu anlayış, “kesretten kurtulup vahdet'e ulaşma”yı esas amaç olarak belirler.
Tasavvufta, bu hâl, “Hakk’ın seni senden gidermesi ve kendisiyle ihya etmesidir” şeklinde tarif
edilen ve kulun beşerî varlığını unutması, Hakk’ın varlığında eriyip kaybolması olarak tarif edilir
(Bakınç, 2014: 18). Ayrıca, tecelli veya fakr olarak da adlandırılan bu hali Hacı Bektaş-ı Veli;
Allah’tan başkasını istememe, O’ndan başkasına muhtaç olmama hali şeklinde tanımlar ve işte
ihtiyaçsızlık olgunluğu budur” (Hacı Bektaş Veli, 2004: 28-29) diyerek bu makamı yüceltir.
Oyunda Divane Derviş’in tanımladığı hal, felsefede “var olmama, yokluk, hiçlik” olarak
tanımlanır. Mevlânâ Celâleddin, kendisine yoldaş olan Derviş’ten kendisini Şems’e götürmesini
ister. Divâne Derviş ise gitmemeleri gerektiği konusunda onu ikna etmeye çalışır:
“M. CELÂLEDDİN — Gidelim!… Gidelim!… (Sema dönmeye başlar…)
DİVÂNE DERVİŞ— Gece kuzgun kanadı gibi karanlık, yollar ihanet kervanlarıyla
dolu… Her taşın altında bir uğru yatmakta!… Ölüm bir çöl çıngırağı gibi yılanların
boynunda oyuncak!… Gitmeyelim ey Celâleddin… Halkın cehaleti, iktidarın ihaneti,
Moğolların zûlmeti…” (35)
Mevlânâ’nın isteğini “semâ” eşliğinde Divâne Derviş’e iletmesi, Turgay Nar’ın hem
oyunun görselliğine katkıda bulunmak, hem sahneye bir hareket kazandırmak hem de metnin ana
amacına uygun bir hareketlilik katmakla değerlendirilebilir. Çünkü semâ, özellikle mârifet ehli
için vazgeçilmez bir ibâdet, ruhlara sükûn veren, mânevi hazza ulaştıran ve Allah’ın birliğini,
“tevhid”i, dönerek onaylayan bir lâtifedir. Tasavvufî literatürde buna, “devir” adı verilir. “Devir
kelimesi tasavvuf biliminde iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, bazı tarikatlarda
dervişlerin dönerek icrâ ettikleri zikir ve semâ’ı ifade etmektedir. İkincisi ise, tasavvuf
felsefesinde ontolojik mâhiyet kazanarak bir nazariyeye isim olmaktadır. Nakşîlik ve Melâmîlik
dışında kalan tasavvuf ekollerinde var olagelen dönerek yapılan zikir, daha çok devr kelimesiyle
aynı kökten gelen devrân ve deverân kelimeleri ile ifade edilmektedir. Fakat tasavvuf felsefesinde
kullanıldığı anlamda devir kelimesi varlıkların Hak’tan gelişini ve tekrâr ona dönüşünü açıklayan
tasavvufî bir nazariyedir. Esâsen semâ ve devrân da Hak’tan gelip ve yine O’na gidişi sembolize
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eder. Tasavvuf şiirinde meleklerin arş, hacıların Kâbe ve gezegenlerin güneş etrafında dönmeleri
de devrân mefhûmuyla ifade edilir” (Kemikli, 2007a: 57). Devir, öğretisine göre; “âlem-i
gayb’dan, ‘âlem-i şuhud’a inen varlık, önce cemâd (cansızlar), sonra nebât (bitkiler), sonra
hayvan, en sonra da insan suretinde tecelli eder. Öyleyse insanın cesedi bu surete bürünmeden
önce, ‘âlemde dağınık bir halde idi.’ Onlardan önce de, dört unsurda (anasır-ı erba’a), toprak,
hava, su ve ateşte ve dört tabiatta (soğukluk, sıcaklık, yaşlık, kuruluk) idi. Bu dört unsur ve dört
tabiat ise göklerin dönmesinden meydana gelmektedir. İnsan bütün bu evrelerden geçtikten, insan
mertebesine yükseldikten sonra, ‘asıl hakikatinden haberdâr olmak ve aslına dönmek’
gereksinmesini duyar. Ondan sonra da derece derece yükselerek, Hakkâ ulaşır” ( Yavuz, 1987:
108).
Oyunda Mevlânâ’nın kendinden geçer bir halde sürekli Şems’i sayıklaması ve her türlü
tehlikeye meydan okuyarak ona gitmeyi istemesi tasavvufta “vecd” hali olarak tarif edilir. Vecd:
“bir korku, üzüntü veya ahretle ilgili bir mananın kalbe tesadüf etmesi, üzüntü ve sevinç türünden
kalbde bulunan her türlü duygu olarak anlaşılır. Teveccüd, vecdi bulma gayretidir.Vücud ise,vecd
halinde yükselenlerin ulaştığı mertebedir. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi, tevacüd başlangıç,
vücud nihayettir. Vecd ise ikisi arasında bir vasıtadır. Vecd mertebesinden yükselen kul vücud
mertebesine çıkar. Vücudun üç basamağı vardır: Birincisi ledünni ilmin vücudu, ikincisi Hakk’ın
vücudu, üçüncüsü de beşeri varlığın Hakk’ın varlığında eriyip dağılmasıdır. Vücud makamında
önce ledünni bilgi doğar. Ledünni ilim, Hakk’ın buyruğuna uymanın, samimi olarak kulluk
etmenin, ilmi Hz.Peygamber’in mişkatından almağa özen göstermenin ve ona gönülden itiat
etmenin sonucu doğan bilgidir. Allah’ın kitabının gerçek manasını anlamak, diğer bir deyişle
Hakk’tan vasıtasız olarak gelen bilginin kalbe doğması ledünni ilimdir. Sonra kul kendi varlık
sıfatlarının bilincinden geçer. Onu Hakk’ın varlığı kaplar. Beşeri sıfatlardan silinmedikçe
Hakk’ın vücuda görünmez. Hakikat sultanı görününce de beşerilik kalmaz. Kendisinden
tamamen habersiz duruma gelen kul, dini kurallara aykırı davranışta bulunmaktan korunur.
Kendisinin böyle hatadan korunmuş olması,vücudunun doğru olmasındandır” (Ateş, 1992: 486–
487).
Oyunun bu bölümünde Şems’in aşkıyla derbeder olmuş Mevlânâ’yı teskin etmek Divane
Derviş’e düşer. O, toplumda yaşayan insanların kötü niyetli olduğunu ve onlara ihanet
edebileceklerinden bahsederek gitmemeleri konusunda Mevlânâ’yı uyarır. Mevlânâ’nın gerçek
hayatında da bu konuda sorunlar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Yazar, Divane Derviş’in ağzında
bu olaylara telmihlerde bulunarak cahilleştirilmiş halkta linç kültürü olduğunu vurgular. Yazarın
Gizler Çarşısı adlı oyununda da Cüce’nin linç edilme sahnesine yer verdiği burada hatırlanması
gereken bir ayrıntıdır. Nar, “halkın cehaleti, iktidarın ihaneti, Moğolların zûlmeti” ifadeleriyle
bir anlamda yine politik eleştiri yapar.
Üçüncü Sahnede, M. Celâleddin ile Divâne Derviş, Tebrizli Şems’in öldürülüp atıldığı
kuyunun basına gelirler. Kuyunun ağzını çevreleyen duvar el yazması kitaplara dönüşmüştür.
Kuyunun ağzına geldiklerinde, Mevlânâ Celâleddin, yolun tükenip tükenmediğini sorar. Divâne
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Derviş, kuyunun artık onun yoldaşı ve sırdaşı olduğunu belirtir. Mevlânâ Celâleddin, eğer Şems’i
görmeyecekse Allah’tan gözlerini almasını dileyince, Divâne Derviş ona sitem ederek gözlerin
sadece Şems’i görmek için değil Allah’ın yeryüzündeki ayetlerini görmek için de yaratıldığını
belirterek Mevlânâ Celâleddin’in ısrarlarına rağmen kaybolur. O sırada Ömer Hayyam, zuhur
eder. Orada Hayyam ile sohbet ederler. Matematik terimleri üzerinden tasavvuf konuşurlar.
Sarhoşluğunun sebebini soran Mevlânâ’ya Ömer Hayyam, Şems’in düştüğü kuyunun suyuyla
sarhoş olduğunu belirtir. İnsan’ın varlıkların en üstünü olduğunu ve mahzun olmamasını ve
Şems’in ölmediğini dile getirir. Mevlânâ Celâleddin’in kendisini neden Şems’ten ayırdıkları
sorusunu şöyle cevaplar: “Şu evrene, su dönüp duran sonsuzluğun çemberine bir bak… Sen
yalnız başına bir noktaydın, Şems-i Tebrizî de kendi başına bir noktaydı… Ama iki nokta
buluşunca… İşte o zaman, sonsuzluğa akan bir doğru, bir çizgi oluştu… Bir nokta bile olamayan
insanlar, bunu nasıl anlasın ey Mevlâna? Yalnız geldik, yalnız gideceğiz. Sana şimdi biri çıksa da
dese ki: “Şems-i Tebrizî yaşıyor.” İnanır mısın? “Öldü” deseler, inanır mısın? O bir bahane…
Sen bahaneni bulmuşsun; ara arayabildiğin kadar… Yaşıyor, ya da öldü, ne farkeder?” (41).
Hayyam’a göre Mevlânâ, kalp gözünü açmalıdır. Tasavvuf felsefesinin ana ilkelerinden “arama”
eylemi oyun boyunca Şems sembolü ekseninde Mutlak Hakikat olan Allah’ı arama olarak devam
eder. Bu sahnenin sonunda Mevlânâ’nın yolculuk serüveni, Mesnevi’de anlatılan “Ney”in
öyküsüyle birleşir. Mevlâna’nın Mesnevi’de dile getirdiği kamışın, aslî vatanından koparılıp ney
haline dönüşmesi serencâmında olduğu gibi, “insan da beden formuna dönüşmeden önce rûh
olarak rûhlar âleminde diğer rûhlardan biriydi. Beden donu, bu birlikteliği çoğullaştırdı; beni,
seni ve onu, bizi ve ötekini doğurdu…. Cân mirâcı insanın kendi kendine yönelmesidir. Sürgünü,
gurbeti, zindânı, elemi ve kederi velhâsıl dünyâyı dışarıda aramayan her şeyi mikro kosmozda,
yani kendi içinde dürüldüğünün farkında olan şâir, böylece hürriyeti de kendi içinde aramaktadır.
Bir bakıma, sevgiliye vuslat ve esaretten kurtuluş olan cân mirâcı, ölümdür.” (Kemikli, 2007b:
146–147). Mevlânâ’nın hemen tüm eserlerinde akla çok büyük değer vermekle birlikte Hakk’a ve
Hakikat’e ulaşmada aşk vasıtasını öne çıkardığı görülür (Demirci, 1990: 159).
Dördüncü sahnede, Mevlânâ Celâleddin kuyunun ürperten ıssızlığına inmiştir. Yukarıda
başladığı semâyı kuyunun dibinde sürdürür, tamamlar. Duvarlarından çürümüş ağaç köklerinin
sarktığı kuyu kuş ve insan iskeletlerinin yığıldığı bir kemik mahzeni gibidir.
Mevlânâ Celâleddin, kuyunun dibine indiğinde Şems’i bulamaz. Kuyunun ağzında
bekleyen Ömer Hayyam’a durumu anlatınca, O aramaktan başka çaresi olmadığını söyleyerek
yokluğa karışır. Tam o sırada kuyunun duvarından Zümrüdüanka yüzü parçalanmış bir ayna
halinde vücud bulur. Zümrüdüanka’ya kim ve ne olduğunu sorunca O da dile gelip sırrını
söylemesi karşılığında Mevlânâ’ya sırrını verebileceğini belirtir. Konuşmaları şöyle devam eder:
“Ey Muhammed Celâleddin! Sen sırrı bilmesen buralara kadar gelmezdin… Onu bir elinle
tutarken, öbürüyle itiyorsun. Bunun adı aşk! Aşk, ey Mevlâna! Benim adım Zümrüdüanka… Kaf
dağıdır benim yurdum.” (46)
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Oyunda bahsedilen Mutlak Sır, Allah’tır. Mevlânâ, Allah aşkını arayışa devam ederken
aslında o aşkı içinde aradığının farkında değildir. Zümrüdüanka bunu vurgular. Mevlânâ, ona
yeniden sorar: “Seni Kaf dağının burcundan bu kanlı kuyunun dibine indiren ne? Neden geldin ta
oralardan buraya?
ZÜMRÜDÜANKA — Şems-i Tebrizî’nin bir rebab sesine dönüşen çığlığını Kaf dağının
burcunda duydum da etim titredi, kemiğim eridi… Kalkıp indim buralara kadar… Madem bu
kanlı, ilençli yolda sen ışığı arayan bir pervanesin, sana bir hikâye anlatmak istiyorum…” (46)
Zümrüdüanka, Cüneyd-i Bağdadi’nin oğlunun başının nasıl vurulduğunu ve onun nasıl
sabırla bu olaya tahammül ettiğini anlatır. Aşk için bedel ödemek gerektiğini belirtir: “Sonra
Cüneyd-i Bağdadî’ye haber gelir ki, ‘git de oğlunun kesik basını kaldır zûlmün dizlerinden’… O
temiz yüreğini alıp gitti şehrin kanlı meydanına… Oğlunun kesik başının yanında sessizce
oturdu, sonra da çevresinde toplananlara dedi ki: “İşte, bunu görün de bu gece size anlatmak
istediklerimi anlayın… Bu kanlı yolculukta ateşe sırlar kazanını koydum… Görün ki, o kazanın
kaynamasına böyle bir ateş gerekirmiş.”
M. CELÂLEDDİN — Ey Allah’ım! Madem bu kuyuyu bir neye dönüştürdün, beni de
içine bir nefes olarak üfledin, simdi de bu kamıştan çıkmamı nasip et… Allahım, ney’in içi insan
zûlmünün pisliğiyle tıkalı… Nasıl çıkayım buradan, nasıl çıkayım, söyle nasıl?!.. Ya bana
Tebrizli Şems’in ışığını göster, ya beni bu kuyunun kanlı bataklığında yok et!..
ZÜMRÜDÜANKA — Ey Muhammed Celâleddin, ey güzeller güzeli Mevlâna! Sus…
Bu yol uzun bir yoldur… Tam yedi vadi geçeceksin… Şems-i Tebrizî’yi istedin de bu kuyuya
indin… Bu kuyu ‘istek vadisi’dir… Birinci vadi… Bu vadide yüzlerce zorluk, binlerce bela
vardır. Burada kanlara bulanırsın ama bulandıkça yüreğin her şeyden sıyrılıp çıkar, gittikçe
arınırsın. Bu arınmadır ki sende isteği arttırır. Işığı ister de ateşe doğru koşarsın, bir pervane
gibi… Yeter ki sevgili kapısını açsın, artık ne küfür kalır, ne din… Çünkü o kapıda ne o vardır ne
öbürü… Her vadiyi geçtikçe ışığa yaklaşacaksın ateşe ulaştığında da kanatların yanacak ey
Muhammed Celâleddin.”(47-48).
Tasavvufi terbiyeden geçmenin yolu nefsi terbiye etmekle başlar. Nefsi, azgın bir
hayvana benzeten Gazali, insana verdiği zararlar çok fazla olduğunu söyleyerek bu zorlu düşmanı
alt etmenin gerekliliğini belirtir (Gazali, 1968: 73). Oyunun bu bölümünde bahsedilen vadiler
tasavvufta, nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiyye, nefsi
marziyye, nefsi kâmile olarak adlandırılan nefis mertebeleridir. Tüm bu mertebeleri geçtikten
sonra sâlik, insan-ı kâmil makamına erişir. Bu makama erişmenin ilk şartı, tüm bu makamları
aşarak, dünyevi ve beşeri olandan soyutlanmadır: “eğer bâtınî insan zihnini “soylu ve yüce” bir
şeye açmayı arzularsa, nefs bütün güçlerini hislerden koparır ve onları münhasıran deruni
tefekkür nesnesinde yoğunlaştırır. Böyle bir halde Bâtınî insan, düzeni bozulmuş bir insanın
anlamında değil, ama ilahi şeyler üzerine tefekkürün ‘vecd’inde olan anlamında tamamıyla
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‘hissiz’dir. Bu deruni tefekkür nesnesi, Eckhart tarafından, ‘bilişsel bir temsil ya da imgesiz bir
biliş’ diye betimlenir” (Demirhan, 2004: 185).
Oyunda, “kuyu” formuyla “ney”in şekilsel formu bu bölümde uyuşur. Metinde geçen ve
Mevlânâ’nın “Tanrı’nın nefesi gibi kuyuya üflenmek” istemesinde yazarın metaforik bir anlatımı
yakaladığını hatırlatmak gerekir. İslâm mistikleri arasında farklı görüşler olsa da konuyla ilgili üç
anlayışın öne çıktığı söylenebilir: “a) Vahdet-i vücûd ismiyle tanınmakta olan tasavvufî ve
integral metafiziği tesis edenler ki bunların en başında Muhyiddîn-i Arabî bulunur. b) İlimle
imanı ayırt etmek ve ikincisini amelî aklın eczası olarak almak sûretiyle tasavvufu bir ‘ahlâk
sistemi’ hâline getirenler ki bunların da başında Gazâlî’yi görüyoruz. c) Vahdetin eşyada
‘tecelli’si ve ‘ilâhî aşk’ telâkkileriyle tasavvufu yüksek bir estetik cereyan hâline getirenler ki
bunların başında Mevlânâ Celâlüddîn-i Rûmî ve Mahmûd Şebusterî’yi görüyoruz” (Çelebi, 2006:
63). Oyun boyunca “tecelli” fikrinin değişik boyutlarda işlendiğini görebiliriz.
AYNA, MAĞMA VE İNSANLIK KİMYASININ ORTAK BULUŞMA NOKTASI:
VAHDET
Beşinci sahnede, M. Celâleddin, Zümrüdüanka’nın verdiği gülün dikeniyle kuyuyu
kazarak yerkürenin çekirdeğine —arzın merkezine— inmiştir; artık mağmanın içindedir. Âyet-ül
Semâ Kuşlar, Mutlak Hakikat’i aramak için yollara düşen kuşlar arasından Simurg’u“otuz kuş”u
imlemektedir. Bunların arasında gökmavisi (ya da laciverd) bir ipek kaftan giymiş Feridüddin
Attar’ı görürüz.
Feridüddin Attar, Mevlânâ’ya babası Bahaeddin Veled’i hatırlatarak daha
çocukken kendisini gördüğünü söyler. Mevlânâ, onun eteğine kapanmak istese de bir anda
kaybolan Attar, başka bir yerde belirir. Şems’e olan aşkından bahseden Mevlânâ’ya, Attar,
kuşların hikmetinden bahseder: “M. CELÂLEDDİN — Bu aynada ne kendi yüzüm var, ne de o
güneşler güneşinin… Bir sırlar aynasıyla kuşatıldım ey Feridüddin-i Attar…
FERİDÜDDİN ATTAR: Ey oğul, bu mağmanın sırrını çözebilir misin? Bu ayrılıktan
kalbin yas bürünmüşse elbette ağlamak sana yakışır. Bu arayış neden, ne istiyorsun?... Sana bu
kuşların yolculuğundaki hikmeti anlatayım. Ama önce beni iyi dinle… İnsan çıktığı yolculukta
öyle çatallı yollarla karşılaşır ki hangisine kanat açacağını şaşırır kalır. Çünkü insanın sonsuzluk
sırrına ancak birlik içinde varılır. Nice insan gördüm ki, bedeninden örtüyü atıp ben özgürüm
diye dolanıp durdu da ruhunu kendi eliyle köle pazarına nasıl çıkardığını anlayamadı…” (51-52).
Oyunun bu bölümünde, Mevlânâ’nın Attar’la buluştuğu mağma, insanlığın kimyasının
ortak buluşma noktasıdır. Yazar, tüm ırkların, inançların çeşitliliğinin kaynaştığı hücre
çekirdeğine bu metaforla gönderme yapar. Mağma, her türlü kimyanın bir potada eridiği yerdir:
Demir, bakır, altın, gümüş, bronz, çelik… Bu da her türlü düşüncenin, dinin, ideolojinin, ırkın ve
farklılığın bir eksende buluştuğu yerdir. Tüm bilgilerin atom çekirdeğinde buluşması gibi…
Metinde dikkat çeken ikinci önemli nokta Mevlânâ’nın: “Bu aynada ne kendi yüzüm var, ne de o
güneşler güneşinin… Bir sırlar aynasıyla kuşatıldım ey Feridüddin-i Attar” (51-52) şeklindeki
sözleridir. Oyun boyunca birkaç yerde de geçen “ayna metaforu”, tasavvufta çeşitli anlamlar
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içermektedir. Buna göre: “a) Hakkın vücudu bir aynadır. Buradan yine Hakkın vücudu görülür.
b) Âlemin aynasında Hak tecelli eder. c) İnsanı Kâmil de bir aynadır, oradan Hak görülür”
(Çelebi, 2003a: 29). Buradan hareketle, mutasavvıflar, insân-ı kâmil’i, Hakk’ın aynası olarak
görür. Onlara göre, Allah bütün isim ve sıfatları ile oraya yansır. Zirâ insân-ı kâmilin zâtı
Hakk’ın zâtı âyinesidir ve anın zâtı üzerine vech-i küllî-i icmal ile mütecellîdir. Ve anınla
zâhirdir. Ve ilmi dahi Hakk’ın ilmi âyînesidir. Belki zâtı Hakk’ın zâtıdır. Vücûdu Hakk’ın
vücûdudur ve ilmi Hakk’ın ilmidir (Kemikli, 2007a: 137, 142). Metnin içeriğiyle paralellik arz
etmesi bağlamında “Molla Câmî’nin” şu rubâisi de dikkat çekicidir: “Sen aynalara yüzünün
parıltısını verirsin; hiç kimse içinde senin yüzün olmayan bir ayna görmemiştir. / Hayır, hayır…
Sen lutfedip bütün aynalara girersin de yüzün görünmez” (Çelebi, 2003a: 29). Asaf Halet Çelebi,
Eşrefoğlu Divanı adlı eserinin sözlük bölümünde “ayna”nın tasavvufi boyutunu şöyle açıklar:
“Tasavvufta her şey zıddı ile kaim olduğu için Vücûd-ı Mutlak’ın zıddı olan âdem-i mutlak bir
ayna olarak düşünülür. Âdem-i mutlak müstakil bir mevcudiyete sahip olmayıp aynada görülen
bir hayal gibidir. Aynada akseden eşya bir gölgeden ibarettir. Allah bir an tecelli etmemeği
murâd etse bütün mümkinât ve mezâhir ortadan kalkar. Nitekim Allah insanı bir ayna olarak
yaratmış. Onda zâtının güzelliğini seyreder” (Çelebi, 2003b: 188).
Buluşma sonrası, Attar ve Mevlânâ arasındaki sohbet Tanrı, dünya ve vahdet ekseninde
devam eder: “Bir gün, dünyanın bütün kuşları bir araya gelirler ve yıkılan dirliklerinin, bozulan
birliklerinin nasıl yeniden toparlanabileceğini düşünürler. Sonunda, başlarında inanacakları,
güvenecekleri bir padişah olmadığından böyle başıboş kaldıkları hükmüne varırlar… Peki, bu
padişah kim olacaktır, nasıl ve nerede bulacaklardır onu?… Her kuş bir yol önerir. Sonunda
içlerinden Hüthüt kuşu der ki: “Ey kuşlar! Bilirsiniz, ben gönlü perişan bir kuşum… Yaratılış
sırlarını sizden daha iyi bilirim… Hazreti Süleyman’la oturup dilleştim, söyleştim nice zaman.
Ben o padişahın yerini biliyorum. Eğer ona ulaşırsanız, içinizdeki o iflah etmez yılgıdan kurtulur,
bozgundan, talandan eteğinizi kurtarırsınız. Ama şu var ki, ben yalnız başıma ona varmayı göze
alamam. Eğer sizler bana yoldaş olursanız onun kapısına yüz sürebiliriz. ‘Kaf dağının burcunda
oturur… Aslında o, bizim ezelî padişahımızdır… Ona ulaşmak için o uzun yolda canımızdan
olmayı göze almak gerekir. İstiyorsanız karar verin, düşelim yollara; ben hazırım’ dedi. Hüthüt.
Kimi kuşlar yolculuğu göze aldı, Hüthüte yoldaş oldu, kimi kuşlar karşı çıktı, kimileriyse oradan
sessizce uzaklaştı” (53).
Yaşadığı dönemde Sultanü’l-Ulema (Âlimlerin Sultanı) olarak tanınmış ve halk üzerinde
önemli bir etkiye sahip Muhammed Bahaeddin Veled, Aleaeddin Muhammed Tökiş’le
anlaşamayınca ülkesini terk ederek Nişabur’a yerleşir. Nişabur’da onları karşılayan Feridüddin
Attar, Esrarnâme adlı kitabını o zaman daha bir çocuk olan Celaleddin’e hediye eder. Mevlânâ
da hayatı boyunca Esrarnâme’yi yanında taşır ve Mesnevi’de bu eserden alıntılar yaparak,
Attar’dan sık sık bahseder. Attar, Mevlâna'da ki cevheri ilk keşfeden insandır. Bu yüzden
Mevlâna'ya karşı ayrı bir ilgisi vardır. Oyunda en zor anlarda ortaya çıkıp, Mevlâna'nın hâmisi
gibi davranmaktadır. Mevlâna, bu kişiye büyük bir saygı duyar. Attar'ı çocuk denecek yaştayken
görmüştür… Attar, Mevlâna ile ilk karşılaştığında, ikircikte olan bu yolcuyu, kaderi ile
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yüzleştirir. Ayrıca Mevlâna, aynı kaderi paylaşacağı Ayetü'l Semâ Kuşlar ile de Attar sayesinde
tanışır ve Attar, onun kuşlar ile kader birliği yapmasını sağlayarak onların öyküsüne Mevlâna'yı
da katar (Topcu, 2004: 103).
Hayatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmasak da Feridüddin Attâr’ın iyi bir eğitim aldığı
eserlerinden anlaşılmaktadır. İlk tasavvufî terbiyeyi babasının şeyhi Kutbeddin Haydar ve
Necmeddin-i Bağdadî’den aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır (Küçük, 2013: 49).
Tasavvufa ilgisi bu alanda birçok eser yazmasını sağlar. O, geniş bir düşünce dünyasına, zengin
bir bilgi hazinesine, kıymetli müşahedeye, işlek bir zekâya, güçlü bir muhakemeye ve edebi bir
dile sahiptir. Mevlânâ, ‘Hallac'ın ruhu Attar'da tecelli etmiştir’ derken onun tasavvuf anlayışının
özüne değinir. Sünnî mutasavvıfların eserlerine almaktan çekindikleri şathiyelere yer vermesi,
resmî ve geleneksel tasavvuf anlayışını yıkması, vahdetü’l-vücud anlayışını savunması sonraki
dönemde Mevlânâ ve Sultan Veled’e de yansıyacaktır. Sultan Veled'in İbtidônôme'sinde: ‘neye
baktımsa Allah'ı gördüm’ veya ‘kendisinde Allah'ı görmediğim hiçbir şey görmedim’ fikri
Attar'da da mevcuttur. Attar, tasavvufun temeli kabul edilen tarikat, hakikat ve marifet
merhalelerini talep, aşk, marifet, istiğna, tevhid, hayret ve fenadan ibaret yedi aşamaya çıkarır.
Sonuncu makam olarak gördüğü ve Tevhid’den ibaret Fenafillâh mertebesine ermek için bir
mürşid-i kâmil terbiyesini şart koşar (Aşkar, 2012, 9).
Bu pencereden bakıldığında Feridüddin Attar, sadece Esrarname eseriyle değil tüm
eserleriyle Mevlânâ’yı etkiler. Mevlânâ’nın Mesnevi’yi yazmasında da en büyük ilham kaynağı
olan Attar’ın eserleri onun birçok hikâyesine kaynaklık oluşturur. Nitekim Mesnevi'nin ilk
onsekiz beytinde görülen "şikâyetçi ney", Attar'ın Cevherü'z-Zat isimli eserinde de mevcuttur.
Fakat Mevlânâ’nın üslubundaki; coşkunluk, lirizm, heyecan, tasavvufi düşüncesindeki; derinlik
İlahi Aşk’ta ulaştığı zirve çok daha yoğundur (Ayan, 1990: 199). Turgay Nar, “mistik ve
sembolik öğelerle örülmüş özgün” oyunlarıyla, ritüeli ve “mistik sembolik dili farklı bir
söyleyişle” işlemesi yönüyle Türk tiyatro yazarlığına katkıda bulunan bir yazardır. Bu
doğrultuda, yazması “çok güç ve dikkat isteyen ve sahnelenmesi yönüyle risklere açık”
oyunlarıyla öne çıkan bir yazardır. Seyircisinin de belli bir kültürel seviyeye sahip olması
gerektiğini kabul etmesi anlaşılmama kaygısını giderir. Nar, Oyun boyunca şiirsel anlatımı
yitirmeden dili tüm boyutlarıyla kullanan bir yazardır (Saruhan, (2007). Erişim Tarihi:
20.11.2016). Oyunun yan teması olarak “hümanizm” öne çıkar. Hatta ana tema ile sıkı sıkıya
birbirine bağlıdır. Mevlânâ’nın yaşamı göz önünde tutulduğunda bu tema çok daha öne çıkabilir.
Demek ki gerektiğinde hümanizm ana tema olarak da sahneye çıkarılabilir. Yazar oyunda “birlik”
kavramının altını özellikle çizer ki bu da önemli bir anlamsal yaklaşımdır. Mevlânâ’nın tüm
insanları birliğe davet etmesinin yanı sıra, vahdet-i vücûd anlayışının da işlenmesi tasavvufun
öngördüğü bir yaklaşımdır (Topcu, 2004: 105).
Vahdet-i vücûd anlayışı tarih boyunca din bilginleri arasında tartışılan bir konu
olagelmiştir. Bu fikri benimseyen sûfilerin fenâ makamına erişme esnasındaki söylemleri, birçok
yanlış anlaşılmaya sebep olmuştur. Hallac-ı Mansûr’un ‘ene’l hak’ sözü Cüneyd-i Bağdadî’nin:
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“Cübbemin altında Allah’tan başkası yoktur.”sözüyle paralellik gösterir. İkisinin de söylediği
aslında aynıdır. Bu söylemlerde ifade edilmek istenen; Önce ekmel-i mahlûkat olan insanda
Hakk’ı görmek, O’nun kudret ü azametini düşünmek gerekir. olarak söylenebilir (Bakınç, 2014:
18).
Oyunun sonunda anlarız ki gerçek aradığı Şems, değil Mutlak Hakikat’tir. Nesimi,
Mevlânâ’ya: “Sana ‘ene’l hak’ dediği için yakılıp külleri Dicle’ye atılan Hallac-ı Mansur’un
küllerini getirdim” derken, asıl emanetin ne olduğunu da aşikâr etmiş olur. Hallac-ı Mansûr’un,
‘ene’l hak’ sözüyle anlatmak istediği neyse Nesimi’nin, Cüneyd-i Bağdadi’nin, Attar’ın ve
Mevlânâ’nın anlatmak istediği de odur. Bu söylemlerde ifade edilmek istenen; “Önce ekmel-i
mahlûkat olan insanda Hakk’ı görmek, O’nun kudret ü azametini düşünmek gerekir.” olarak
söylenebilir (Bakınç, 2014: 18). Naz makamı adı da verilen ve Fenâ’nın son makamında erişilen
aşamada, nefsin tüm mertebelerini geçen kul ile Allah arasında tüm perdelerin kalkmasıyla
erişilen sevgi buluşması Fenafillâh olarak okunabilir: “Kulun Allah’ı sevmesi beşeri sevgiden,
yani kulun kulu veya bir şeyi sevmesinden farklıdır. Allah’ı seven kişi, ona yakınlık halinde iken
yokluk içindedir. Allah’ın kuluna olan sevgisi ise, kuluna hayır ve rahmetle muamele edip bolca
nimet vermesidir. Mâsivâullaha iltifat etmekten sırrının ilgisini keserek yüce hallere ve
makamlara ulaştırmasıdır” (Uludağ, 1993: 534). İbn Arabî, sûfînin vecd anında benliğinden
sıyrılıp, fâni olmakla beraber Allah olamayacağını, hulûl ve ittihadın söz konusu bile
edilemeyeceğini belirterek İbn Meserre ile aynı görüşleri paylaşmaktadır. Ona göre tasavvufî
aşkın son hedefi âşıkla mâşuğun aslî birliğinin idrâkidir. Sûfîler buna cezbe ismini vermektedir ki
bu anda sûret ve hulûl yoktur (Ulutaş, 2008/2:477).
Birinci Sahne’de olduğu gibi 12. Sahne’de de Mevlânâ, “bir gül yaprağının hüznüne”
yaslanmıştır. Bu sırada Seyyid Nesîmî ona, Hallac’ın küllerini emanet olarak getirir. Külleri
uzattığı anda onun ellerindeki Şems yazısını görür ve onun Şems olduğunu anlar. Son Sahne’de
Mevlânâ ölmek üzeredir. Nesîmî görünümünde olan Şems ise yanındadır. Şems, kuyuya
atıldığından beri farklı kılıklara bürünerek onun yolculuğuna ve acısına eşlik etmiştir. Artık Şems
Mevlânâ, Mevlânâ da Şems’tir (Baş, 2008: 23-24). Gerçekte ölüm anı ile eş tutulabilecek bu
sahne, oyunun ''doruk noktasıdır''. Bu anda oyunun sonu belli olmuştur. Yeni bir düğüm atılmaz.
Sadece oyun finale bağlanır. Dramatik bir eser olarak oyunu mercek altına aldığımızda eser, her
yönü ile insanın dehlizlerine kadar inmeye çabalayan bir oyundur. İnsanın soyut düşünme
yeteneğini kazandıktan sonra sorduğu bir soruya cevap arayan, yaşamı kavramaya çabalayanları
konu alan bir oyundur (Topcu, 2004: 116).
SONUÇ
Sanat ve edebiyat ürünlerinin asıl kaynaklarından birini oluşturan tasavvuf olgusu; mistik
bir öğreti olması ve “görünen dünyanın ötesinde görünmeyenin şuuru” (Sunar, 1966:4) şeklinde
tarif edilebilir. Düşünürlerin: “vasıtasız”; “içten doğma” bir duygunun, benliğin dünyanın ruhu,
mutlak denilen kendisinden daha büyük bir şeyle birleşmesi halinin belirdiği bir iç durumdur.
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İnsan ruhunun, yaradılışın temel ilkesiyle samimî ve aracısız birleşmesi, kutsal ruhun vasıtasız
olarak anlaşılması demektir” (Sérouva, 1967: 8), şeklinde de tanımladığı mistik düşünceler,
kültürümüzde “tasavvuf” olgusuyla varlık alanı bulur. Başlangıçta şiir ve düşünce hayatının
önemli bir kavramı olan bu anlayış, zamanla, güzel sanatların hemen bütün türlerinde ana tema
veya fon olarak kullanılmıştır.
Cumhuriyet Dönemi sonrası tiyatroya da yansıyan bu anlayışı, edebiyatımızda en ustaca
kullanan yazarlardan biri de Turgay Nar’dır. O, özellikle Yunus Emre, Mevlânâ, Hallac-ı
Mansur, Attar’la başlayıp Hacı Bektaş-ı Veli, Kaygusuz Abdal’la devam eden kültürün sahip
olduğu değerleri; mitolojik, felsefî, imgesel ve şiirsel bir dille sahneye taşıyarak özgün bir tavır
sergiler. Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ) adlı eserinde, Mevlânâ Celâleddin’i, yakaza halinde
gördüğü düşsel bir yolculuğa çıkaran yazar, onu birbirinden farklı düşünce ve din temsilcileriyle
buluşturarak, insanlığın müşterek yanını aktarmaya çalışır. Daha çok yaşadıkları dönemde
geleneksel kurallara karşı gelen ve bu yüzden toplumsal yaptırımlara maruz kalan Şems, Hallac-ı
Mansûr, Seyyid Nesimi, Divane Derviş, Ömer Hayyam, Feridüddin Attar, Yunus Emre, Şirazlı
Hafız, Zümrüdüanka, Ayetü’l Sema Kuşlar, Zerdüşt, Hititli Yontucu ve Menocchio’yu
Mevlânâ’yla buluşturur. Yazarın ustalığı bu bağlamda da seyircinin beklentilerini aşar.
Tasavvuf’un ana ilkesi fenafillâh’a erişmek için Nefsin yedi mertebesini aşma yolculuğu,
Mevleviliğin en önemli müzik aleti Ney’in boğum sayısıyla ve nefesin yolculuğuyla paralel bir
şekilde ilerler. Yazar, eserini kurgularken Mevlânâ’nın Mesnevisinde uyguladığı yöntemi takip
eder ve yolculuğu bu doğrultuda ilerletmeye özen gösterir. Mevlânâ, Şems’i aradığını
zannederken Hakk’a ulaşır.
Bu yolculuk sonunda yazar, Mevlana’nın düşünce dünyasını yansıtan “tecelli” fikri
üzerinde de durmaya çalışır. Buna göre, kâinattaki tüm varlıklar, mutlak Hakikat’in bir
yansımasıdır. Gerçek hakikat dışında görünen her şey bir gölgeden ibarettir. Yazar, değişik
sahnelerde semboller ve mitolojik hadiseler üzerinden vahdet/birlik anlayışını vurgular. Vahdet
anlayışı, tasavvufî manada “fenâ” kavramı ile ilgili bir husustur. Bu kavramla Hallac’ın görüşleri
öne çıkarılsa da bu konuda farklı tartışmaların olduğunu söylemek gerekir. İslam tasavvufunda,
İbn Arabi, Eba Yezid el-Bistami, Cüneyd el-Bağdadi, Ebu Meyden Mağribi’nin Hallac’ın
görüşleriyle örtüşen ve ayrılan fikirleri bulunur (Demirtaş, 2014: 11). “Fena’nın en son
noktasında bazı sûfilerin ‘şathiye’ denilen dini açıdan tartışmalı sözler söylediği görülür. Hallac-ı
Mansur’un ‘ene’l hakk’, Beyazid Bistami’nin ‘Cübbemin altında Allah’tan başka bir şey yok’,
Yunus Emre’nin ‘Çıktım erik dalına onda yedim üzümü’ sözleri bu şathiyelere örnektir. Bu
sözler bir çok sûfi tarafından yorumlanarak söyleyenleri aklanmaya çalışmıştır. Ancak fena
anlayışının bazı dönemlerde dini esasları zorlayacak bir tarzda yorumlanması zahir ulemasının
yanı sıra mutedil sûfilerin de tepkisini çekmiş ve onların bu sözlere ve sahiplerine karşı tavır
almalarına sebep olmuştur” (Bardakçı, 2005: 137). Konuya belki de en farklı yaklaşanlardan biri
olan İbn Arabî, sûfînin vecd anında benliğinden sıyrılıp, fâni olmakla beraber Allah
olamayacağını, hulûl ve ittihadın söz konusu bile edilemeyeceğini belirterek İbn Meserre ile aynı
görüşleri paylaşmaktadır. Ona göre tasavvufî aşkın son hedefi âşıkla mâşuğun aslî birliğinin
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idrâkidir. Sûfîler buna cezbe ismini vermektedir ki bu anda sûret ve hulûl yoktur (Ulutaş, 2008:
476). Vahdet-i vücûd terimini ilk defa Sadeddin Konevi’nin kullandığı söylense de bu kavrama
ilk kapsamlı tanımı getiren Abdürrezzâk el – Kâşânî’dir. Ona göre: ‘Vahdet-i vücûd varlığın
zorunlu ve mümkün diye bölünmeden ele alınmasıdır.’ Bu tanım, vahdet-i vücûdun varlığı
zorunlu ve mümkün diye iki kısma ayıran filozofların görüşlerine karşı ortaya çıkan bir varlık
düşüncesi olduğunu gösterir. Kelamcılar ve filozoflar arasında yıllarca süren Tanrı -insan
ilişkilerine dayanan bilgi teorisiyle ilgili görüşler, yaratılış düşüncesiyle ilgili tartışmaları da
beraberinde getirir (Demirli, 2012: 431).
Turgay Nar, Mevlânâ ve Şems ekseninde oyununda birçok tasavvufî konuyu ele almaya
çalışır. Mistik yönelimler ve mitoloji alanındaki kültürel birikimini semboller vasıtasıyla
karakterlere ve olaylara yansıtır. Bu yolla seyirciyi ve okuyucuyu mistik bir âlemin içine doğru
yolculuğa çıkarır. Farklı dinlerin ortak bir amacı hedeflediğini öne çıkararak edebiyatımızda
Fikret’le başlayan geleneğe dâhil olur. İnsanlar arasında asıl olanın müşterek iyilik noktalarında
buluşmak olduğunu Yunus Emre vasıtasıyla ortaya koyar. İnsan sevgisi, Allah aşkının bir
yansımasıdır. Mevlana ve Yunus’un şiirsel ifadeleriyle yazar bunu vurgulamaya çalışır. Yazarın
şairliği, eserin şiirsel bir dille kurgulanmasına imkân tanır. Metin içi göndermeler, intertextuality
(metinlerarasılık) yöntemiyle gerek kendi şiirlerinden gerekse Batılı şairlerin şiirlerinden
örnekleri oyuna serpiştirir. Mesnevi, eserin temel kaynağıdır. Mevlânâ’nın felsefî görüşlerini
şiirler ve hikmetli sözlerle oyun boyunca okuyucuya benimsetmeye çalışan yazar, sevgi dilinin
insanlar arasındaki tüm anlaşmazlıklara çare olacağı inancındadır. Nar, eserde zaman zaman
politik eleştiriler ve insanlar arası çatışmalara simgesel anlamda yer verse de bu eserin kurgusunu
çok etkilemez ve okuyucuyu rahatsız etmez. Yazar, oyun boyunca Mevlânâ’nın Şems’i arama
macerasına okuyucuyu /seyirciyi de dâhil eder. Oyunun sonunda ulaşılan aşk, mutlak güzelliğin
kendisidir.
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Hasan el-Kafi Akhisari el-Bosnevi’nin Kader
Meselesine Bakışı
Dr. İsmail Şık, Çukurova Üniversitesi
ismail_kelam@hotmail.com

ÖZET
Hasan el-Kâfi XVI yüzyılın ikinci yarsı ile XVII yüzyılın ilk çeyreğinde Bosna Akhisar’da yaşamış bir Osmanlı
mütefekkiridir. Siyaset, Hukuk, Kelam ve dil alanları gibi farklı sahalarda eserler yazmış bir âlimdir. Yaşadığı
dönemde önemli gördüğü problemleri ele alan çalışmalarıyla dikkati çeken Bosnevi Ravzatü’l-Cennat adlı
çalışmasında Hanefi-Maturidi itikat sistemini değerlendirmiştir. Eserin son kısmını kader problemine ayıran Bosnevi
farklı değerlendirmeleri ve yaptığı yorumlarla dikkat çekici izahlar getirmiştir. Biz çalışmamızda hem Bosnevi ve
eserini hem de kader meselesine bakışı irdeleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Hasan Kâfi Akhisari, Kader, Ravzatü’l-Cennat, Hanefi-Maturidilik.
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HASAN KÂFİ BOSNEVÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
Hasan Kâfi, Bosna Hersek’in Akhisar (Prusçak) kasabasında dünyaya gelmiştir.
Eserlerinde genel olarak Ziʻbi165, Akhisari ve Bosnevi gibi nisbelerle tanınır. Bosna Hersek’de
ise Hasan Kâfi Prusçak diye meşhur olmuştur.166 Hasan Kafî’nin kâfi mahlasını “İlm-i Kaf”167 ta
maharetinden ya da İbnü’l-Hacib’in “el-Kafiye”’sine yazdığı şerh sebebiyle aldığı
belirtilmektedir.168
Öğrenimine Akhisar’da başlayan Hasan Kâfi dokuz yıl kadar İstanbul medreselerinde
eğitim almıştır. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra tekrar Akhisar’a dönen Kafî, öğretim ve
telif faaliyetlerinde bulunur. Bosna’da bir müddet kadı naibliği görevi yaptıktan sonra Akhisar’a
ilk kadı olarak tayin edilir ve ardından Srem, Osjek ve Akhisar bölgesinde kadılık yapar. Hasan
Kâfi öğretim, telif ve kadılık görevlerinin yaptığı dönemlerde III. Mehmed’in Eğri seferine ve
Haçova zaferine katılmıştır. O bu zaferden sonra Arapça olarak yazdığı Usûlü’l-Hikem adlı
eserini gördüğü bazı eksiklikleri düzeltmek için bazı devlet adamlarına sunmuştur. Devlet erkânı
eserin faydalı olduğunu anlayınca Türkçe’ye çevirip şerh edilmesini ondan isterler. Ayrıca diğer
bir muharebe sırasında yine orduda faal olarak yer alan Hasan Kâfi, Veziriazam Lala Mehmed
Paşa’nın Estergon Kalesini muhasarası sırasında bazı önemli görevlerde bulunur. Bu süreçte
yazdığı Nûru’l-Yakin adlı kitabını Mehmed Paşa’ya ithaf ettiği kaydedilir. 169
Hasan Kâfi’nin vefat tarihi ile ilgili kaynaklarda farklı rivayetler söz konusudur. 15 Şaban
1025 şeklinde kabul edenler olduğu gibi 16 Ramazan 1026’yı söyleyenlerde olmuştur. 170
Hasan Kâfî dil, mantık, kelâm, fıkıh, biyografi ve siyaset alanlarında birçok eser
yazmıştır. Bunlar içerisinde kelama dair olanları şunlardır: Ravzatü’l-Cennat fi Usuli’l-İtikad,
Ezhâru’r-Ravzat fi Şerhi Ravzatü’l-Cennat ve Nuru’l-Yakin fi Usuli’d-Din.
Bu eserlerden, Ravzatü’l-Cennat, itikada dair konulardan bahseden bir eserdir. Mahmud
Esad Seydişehrî tarafından Türkçe’ye çevrilmiş fakat bir hata ile Mehmet Birgivi’ye nispet
edilerek yayınlanmıştır. Günümüzde yapılan çalışmalarda bu nispetin yanlış olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca eser Mehmet Hanciç tarafından da Boşnakça’ya çevrilmiştir.171 Ravzatü’lCennat yine Hasan Kâfî tarafından Ezharu’r-Ravzat fi Şerhi Ravzati’l-Cennat ismiyle şerh
edilmiştir.

165

Ziʻb Akhisar’a bağlı bir köydür.
Hasan Kâfi’nin büyük büyük dedesinin İşkodra’dan Akhisar’a göç etmiş 100 yaşlarında İslamiyet’i kabul eden
Yakub isminde biri olduğu, dedesinin adının Turhan ve babasının adının da Davud olduğu rivayet edilir.
167
Kâf İlmi, kimya ilmidir. Kef harfiyle başlamasından dolayı kısaltılarak ilmi kâf denmiştir. Reinhart Dozy,
Tekmiletü’l-Maâcimi’l-Arabiyye, thk. Muhammed Selam Naimi, Daru’r-Reşid 8000, IX, 166.
168
Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Amira, İstanbul, 1333, I, 277.
169
Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Amira, İstanbul, 1333, I, 277.
170
Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Amira, İstanbul, 1333, I, 277.
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Şerh, Ali Ekber Zıyai tarafından 2009 yılında Malezya’da doktora çalışması olarak tahkik edilmiştir. Eser Darul’lKütübi’l-İlmiyye tarafından 2012 yılında yayınlanmıştır.
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KADER MESELESİNE BAKIŞI
Hasan Kafi, eserinin bir bölümünü bu meseleye ayırır ve kaderin aslı, saadet ve şekavet,
kulların fiilleri mahluku ilahidir, levha ve kalem, kulların fiilleri, seçimli fiiller, istitaat, ecel, rızk
gibi başlıklar altında bu konuyu işler.172
Ona göre kaderin aslı, Allah’ın yarattığı âlemde bir sırdır ve tam anlamıyla hiçbir kul bu
Nebilerden biride olsa vakıf olmaz. Allah onun bilgisini sadece kendi ilmine has kılmıştır.173 Ona
göre ilim iki türlüdür; bunlardan birincisi halkta mevcut olan ilmidir ki buna ilmi “şeriat” denir.
İkincisi halkta bulunmayan bir bilgidir ki buna da “kader” denir. Cenabı hak bu ilmi
mahlûkatından gizlemiştir. Kur’an’da “Yaptığından sual olunmaz”174 buyurmuştur.175
Hasan Kafi’ye göre kadere imandan maksat hayır ve şerrin tatlı ve acı gibi her şeyin
takdiri hüda ile kullarının fiilleir olarak yarattığına imandır. Kur’an’da “her şeyi bir ölçü ile
yarattık”176 ve “her şeyi lâyıkı üzere yaratıp vaktini rızkını miktarını takdiri ve tayini etmiştir.” 177
buyrulmuştur.178
Ona göre said olan kimse Allah’ın kazasıyla saiddir, şakî olan kimse de Allah’ın kazasıyla
şakidir. Yani saadet ile şekavet ancak irade-i ilahiyye ile tahakkuk eder. Kur’anı Kerim’de dahi
“dilediğine hidayet verir, dilediğini delalete sevk eder” ayeti bu manayadır. Burada hidayet istene
hedefe ulaştıran yolu bulmaktır. Dalalet ise istenen hedeften uzaklaştıran yol demektir.
Said olan kimse bazen Allah’ın kaza ve kaderiyle şaki olur. Bazen imandan sonra irtad
eder. Bazen de şaki olan kimse Allah’ın kaza ve kaderiyle said olur. Mesela küfürden sonra iman
eder. Nitekim Kur’an’da “Allah dilediğini yok eder dilediğini sabit kılar”179 Ancak O’nun
dilemesinin nedeni kulun tercihidir, yoksa keyfi bir durum değildir. Saadet ile şekâvet kulun
seçimli fiillerindendir Allah kulun tercihi doğrultusunda esâd ile eşkâ yaratır. İnsan kendi
ihtiyarıyla kâfir ya da kafir kendi ihtiyarıyla mümin olur.
Allah’ın bilgisi bağlamında her şeyin yazılması vasıf iledir. Vukuna hüküm ile değildir.
Yoksa “Zeyd mümin olsun Amr kafir olsun” şeklinde yazılmamıştır. Şayet öyle yazılsaydı Zeyd
imana Amr küfre mecbur olurlardı. Çünkü Allah’ın olmasına hükmettiği şey elbette vaki olur.
Belki “Zeyd ihtiyar ve kudretiyle mümin olur imanı murad eder, küfrü murad etmez” ve “Amr
ihtiyarı ve kudretiyle kafir olur küfrü murad eder imanı murad etmez” diye yazılmıştır.180

172

Seydişehrî, Mahmud Esad, Ravzatü’l-Cennât fî Usuli’l-İtikad, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul 1316, s. 80.
Seydişehrî, Ravzatü’l-Cennât fî Usuli’l-İtikad, s. 80.
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Enbia 22/23
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Seydişehrî, Ravzatü’l-Cennât fî Usuli’l-İtikad, s. 80.
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Kamer 54/ 49
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Seydişehrî, Ravzatü’l-Cennât fî Usuli’l-İtikad, s. 80.
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Rad 13/ 39
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Bosnevi’ye göre kulların fiillerinin tamamının Allah’ın yaratmasıyla var olduğuna iman
etmek vaciptir. Bu açıdan ister küfür ve isyan ister taat ve ihsan bütün kul fiillerinin yaratıcısı
Allah’tır. Bu konuda getirilecek akli delil: Kulların fiilleri cenabı hakkın mahlûku olmayıp ta
kulun mahlûku olsa kulun fiilliden önce ayrıntılarını bilmesi gerekirdi. Zira açıktır ki bir şeyi
kudret ve ihtiyar ile yaratmak mutlak olarak onun ayrıntılarını bilmekle olur. Hâlbuki insanın
kendisinden ortaya çıkan hareket ve sukutun içeriğine dair her hangi bir bilgisi de yoktur. Ayrıca
nakli delil olarak Kur’an’da “Allah teala sizi ve eyledikleriniz şeyleri halk eder” 181 buyrulmuştur.
Seçimli fiiller kulların kendi kespleriyle olur. Ona göre her ne kadar insan fiillerinin Allah’ın
halk ve icadıyla meydana gelse de kulun kudret ve ihtiyarı söz konusudur. Dolayısıyla Allah
yaratıcı, kul kesb edicidir.182
İnsan fiillerinde kulun kudreti ve iradesini fiile sarf etmesi “kesb” olarak tanımlanır. Bu
çaba akabinde Allah’ın fiili icad etmesi ise halktır. Bu durumda bir makdura çeşitli yönlerden iki
kudret taalluk eder. İcad cihetiyle Allah kudreti “ makdurullah”, kesb cihetiyle “makdurul abd”
olur.183
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Seydişehrî, Mahmud Esad, Ravzatü’l-Cennât fî Usuli’l-İtikad, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul 1316, s. 80.

181

Saffât 37/96.
Seydişehrî, Ravzatü’l-Cennât fî Usuli’l-İtikad, s. 84.
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Tasavvufun Toplum Üzerindeki Etkisi
Dr. Mehmet Mansur Gökcan, Çukurova Üniversitesi184
mgokcan@cu.edu.tr

ÖZET
İnsanlığın varoluşundan itibaren, dinin toplum üzerinde son derece etken olduğu bilinmektedir. Bu etkinin, genelde
olumlu olduğu görülse de bazen olumsuz etkiler de müşahede edilmektedir. Olumsuz etkilerin, dinin tahrif
edilmesinin veya şahsî menfaatlere alet edilmesinin neticesi olduğu daima tekerrür eden tarihî bir realitedir. Din,
şahsî çıkarlara göre değil de dinin çıkarlarına göre yorumlanırsa, topluma olumlu bir şekilde etki eder ve ortaya çıkan
problemleri çözer. Mutasavvıfların ifade ettiği gibi tasavvuf, dini naslara dayanan ahlâkî ilkelerden oluşan bir
davranış biçimidir. Tasavvufun toplum üzerindeki etkisi, dinin toplum üzerindeki etkisiyle örtüşmektedir. Dini
naslara dayanan ve tasavvufun prensiplerinden ayrılmayan davranışlar daima toplum üzerinde olumlu etki yaparken,
tasavvufun ilkelerini hiçe sayarak şahsî menfaati ön plana alan davranışlar ise toplum üzerinde olumsuz etki
yapmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Sûfî, Zühd, Tarikat.
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The Effect of Mysticism on the Community

ABSTRACT
It is known that the religion has had a significant effect on community from the time of existence of mankind.
Although this effect usually seems like positive, it is sometimes observed that it has a negative effect. It is an always
repeated historical reality that the negative effects are resulted from distortion of the religion and abusing it due to
personal interests. If the religion is interpreted as to the interests of religion, not to personal interests, it affects the
community positively and solves the occurred problems. As the Sufis state, mysticism is a behavioral style
depending on religious dogmas and formed by ethics principles. The effect of the mysticism on the community
matches up with the effect of the religion on the community. As behaviors based on religious dogmas and not
departing with mysticism principles always affected the community in a positive way, the behaviors paying no
attention to the mysticism principles and prioritizing the personal interests affected the community in a negative way.
Keywords: Mysticism, Sufi, Ascetism, Cult.
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GİRİŞ
Tasavvuf, ibadette, ihlas ve samimiyeti, tüm yaratılmışlara karşı güzel muamele etmeyi,
dinî meselelerde Allah ve resulüne tabi olmayı, mülkiyet iddiasından uzaklaşarak Allah’a
bağlanmayı öngören bir ilimdir.185 Tasavvuf ve diğer dinî ilimler, İslam’ın ilk devirlerinde tedvin
edilmiş bir ilim olarak mevcut değildi, fakat bir zühd anlayışı olarak Hz. Peygamber’in ve
ashabın yaşantısında mevcuttu. Tasavvufun bütün konularında ayetlerin ve hadislerin referans
gösterilmesi, Kur’an ve hadise temellendiğinin göstergesidir. Seri Sakatî (257/871), tasavvufun
tanımını yaparken, tasavvufun, kitap ve sünnetin zahirine muhalefet eden bâtınî bir ilim
olmadığını belirtmiştir.186 Bir görüşün, tasavvufa uygun olup olmadığı, bu mikyasa vurularak
tespit edilebilir. Bir zühd hayatı olarak İslam’ın başlangıcından beri mevcut olan tasavvuf, Hicrî.
III. ve IV. asırda bir ilim olarak tedvin edilmiş, tasavvufun esasları ve kaideleri bu asırlarda
yaşayan mutasavvıflar tarafından ortaya konularak temel eserler telif edilmiştir. Hicri V. asırdan
itibaren sadece tabirler, ıstılahlar ve şekiller yani zahirî şeyler değişmiştir. Tasavvufun esasları ise
günümüze kadar hep aynı kalmıştır.187
Tasavvufla tarikatı aynîleştirmek mümkün değildir. Tasavvuf, bir sistem ve ilim dalıdır.
Tarikat ise bir mektep ve bir ekol olup tasavvufun müesseseleşmiş şeklidir. İslam’ın ilk yedi
asrında, tasavvuf, tekke ve şeyh vardır, fakat tarikat yoktur. En eski tarikat Kadiriyye tarikatıdır.
Bu tarikatın şeyhi Abdülkadir Geylânî 1165 te vefat etmiştir.188 Tarikatların ekolleşmesi, tarikat
şeyhlerinin hayatının sonuna doğru veya ölümünden sonra olabileceği için, tarikatların VII/XIII
ve VIII/XIV asırlarda teşekkül ettiği anlaşılır. Massignon, bu tarihî gelişimi göz önüne alarak
meşhur tarikatlardan; Kübreviyye, Kadiriyye, Rifaiyye, Şazeliyye ve Mevleviyye’nin VII/XIV
asırda oluştuğunu belirtmektedir.189
“Tarik” kelimesi, yol/sokak anlamına gelmektedir.190 “Şeria” kelimesi ise büyük yol/ana
cadde anlamına gelmektedir191 Şeriat, esasları Allah tarafından vaz edilen, peygamberler aracılığı
ile insanlara ulaşan dinî hükümlerdir.192 Bütün sokakların ana caddeye bağlantıları vardır. Ana
caddeye bağlantıları olmayan sokaklar çıkmaz sokaktır ve insanı hedefine ulaştırmaz. Bu
bakımdan, şeriata, dolayısıyla tasavvufa bağlı ve uygun olmayan tarikat, batıldır ve istenilen
hedefe ulaştıramaz. Tasavvufa uygun faaliyet gösteren şeyhler ve tarikatlar, topluma faydalı
hizmetler yaparken, tasavvufa uygun olmayan faaliyetler içerisine giren tarikatlar da topluma
zarar verebilirler.
185
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Sülemî, Ebu Abdirrahman, Sülemî’nin Risaleleri, Çev. Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara
1981, 112.
187
Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb, Çev. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 1996, 125.
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TASAVVUFUN İSLAM’IN YAYILMASINDAKİ ETKİSİ
Tasavvuf, bazılarının iddia ettiği gibi Hıristiyanlıktan, eski İran, Hind dinlerinden veya
mistik Yunan felsefesinden değil, Kur’an ve hadisten kaynaklanmıştır. Kuşeyrî ve Gazâlî gibi
mutasavvıfların, eserlerinde, tasavvufun Ehl-i Sünnet mezhebine uygun olduğunu ispatlamaları
ve dine uygun olmayan görüşlere yer vermemeleri IV. asırdan itibaren mutasavvıfların, halk
arasında manevî nüfuz kazanmasına sebep olmuştur. Meşhur âlimlerden birçoğunun büyük
şeyhlere intisab etmesi, hükümdarların ve ümeranın bizzat tekke ve zaviye yaptırarak tasavvuf
cereyanını teşvik etmelerine sebep olmuştur. Bu durum, İslam âleminin her tarafında şeyh ve
dervişlerin yetişmesine ve yeni bir sosyal zümrenin oluşmasına sebep olmuştur.193 İran
kültürünün merkezi olan Horasan, İslamiyet’ten sonra tasavvuf cereyanının en önemli
merkezlerinden biri haline gelmiştir. Horasana gidip gelen Türkler arasında mutasavvıflar
yetişmiştir. Meşhur sûfî Ebu Said Ebu’l-Hayr’ın (440/1049) çok hürmet ettiği Muhammed Maşuk
Tûsî ve Emir Ali ilk Türk mutasavvıflardandır. Tasavvuf böylece Türkler arasında kuvvetlenmiş,
Buhara ve Semerkant gibi İslam merkezlerinden iç kısımlara doğru yayılmış ve Türkler arasına
yeni akideler götürmüştür. Ahmed Yesevî’nin (562/1166) ortaya çıktığı devirde, Türk âleminin,
epeyi bir zamandan beri tasavvufî fikirlere alıştığı görülmektedir Ahmed Yesevî, kendisinden
önce gelen dervişlerden daha üstün ve kuvvetli bir şahsiyettir. Türk coğrafyasında tasavvufun ve
İslamiyet’in yayılmasında en etkin kişidir, fakat kendisinden önce gelen nesiller zemin
hazırlamamış olsalardı, onun başarısı bu kadar büyük olmazdı.194
Köprülünün ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, İslam, tasavvuf sayesinde Türkler
arasında daha kolay yayılma zemini bulmuştur. Eski İran kültürünün merkezi olan Horasan’ın,
tasavvufun en önemli merkezi haline geldiğinin tespiti, İran halkının Müslüman olmasında da
tasavvufun etkili olduğunu göstermektedir.
Tarikatlar, uzak doğuda ve güney Asya’da İslam’ın yayılmasında etkili olmuşlardır. Cava
adası, dokuz velî tarafından ihya edilmiştir. Endonezya; Kadiriyye, Şajeliyye ve Nakşibendiyye
gibi tarikatların faaliyetleriyle İslamlaşmıştır. Hindistan’da İslam’ın yayılmasında da tarikatların
rolü vardır. Afrika’nın Müslümanlaşmasında, Kadiriyye ve Senûsî’liğin önemli etkileri olmuştur.
XIX. Asrın ortalarına kadar, Sudan’daki mekteplerin hemen hepsi Kadiriyye tarikatının mensubu
olan hocalar tarafından kurulmuş ve idare edilmiştir. Senûsî’ler, şiddet ve zorlama yerine, gönül
alma ve ikna etme yöntemlerini kullanmışlar, Libya çölündeki Jakhabup vahasında eğittikleri
tebliğciler vasıtasıyla, kuzey Afrika’nın tamamında etkili olmuşlar ve İslam’ın yayılması için
çaba harcamışlardır.195 Afrika’da İslam’ın yayılmasında etkili olan Şajelî dervişlerinin, Hıristiyan
misyonerlerden daha başarılı oldukları bilinmektedir.
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TASAVVUFUN SAVAŞLARDA VE MİLLÎ MÜCADELEDE ETKİSİ
Osman Bey’in (1324), Şeyh Edebali’nin (1326) kızıyla evlenmesi ve rüya hadisesinin
yorumu, Osmanlı İmparatorluğunun kurulup kök salmasında manevî bir rol oynamıştır. Şeyh
Edebali, Muhlis Baba, Turgut Alp ve Akçakoca gibi ahiler-babalar, halkın manevi yönünü
güçlendirdikleri gibi aynı zamanda onları savaşa da hazırlamışlardır.196
Fatih Sultan Mehmet (1481), Akşemsettin’e (1459) mürid olmak istemiş, fakat onun şu
sözleriyle isteği reddedilmiştir: “Sultanım! Siz tarikata girerseniz, ondan alacağınız zevkle
devletin ve milletin işlerini ihmal edersiniz ve böylece adalet ortadan kalkar…Sizin, milletin
işleriyle meşgul olmanız ve adaleti sağlamanız, tarikata girmenizden daha faziletlidir.” Osmanlı
padişahları, tasavvuf erbabına saygı göstermişler, savaşlarda tarikat şeyhlerini yanlarında
götürmüşlerdir. Yavuz Sultan Selim’in (1520), İbn Arabî’nin (638/1240) türbesini tamir
ettirmesi, şeyhlere verdiği önemi göstermektedir. Yıldırım Beyazıt (1403), Ulu Camiyi
yaptırdığında, Emir Sultan’a (1430) cami hakkındaki görüşlerini sorar. Emir Sultan, “Sultanım!
Çok güzel bir cami yaptırdınız, fakat dört tarafında birer meyhanesi eksik!” diyerek soruya cevap
verirken aynı zamanda hiç çekinmeden Sultanın içkiye olan düşkünlüğünü tenkit eder. Emir
Sultan’ın, II. Murat zamanında, İstanbul kuşatmasına yüzlerce dervişiyle katılmış olması,
tasavvuf erbabının ne denli aktif ve etkin olduğunu gösterir.197 Şeyhlerin, gerektiğinde padişahları
tenkit edebilmeleri veya isteklerini geri çevirebilmeleri, onların, padişah ve toplum nezdinde ne
kadar değerli ve saygın olduklarını göstermektedir.
Fethedilen yerlerde inşa edilen ribat, zaviye ve tekkeler, hem askerî hem de içtimaî
müesseseler olarak görev yapmış, buralarda faaliyet gösteren dervişler de, İslam’ın yayılmasında,
yerleşmesinde ve toplum dayanışmasında son derece etkili olmuşlardır. Atölyede en dürüst,
toplumda en edepli, siyasette en faziletli, tekkede en mütevazı olmayı gaye edinen ahîler,
Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda ve devamında hayatî fonksiyonlar
üstlenmişlerdir. 198
İstiklal mücadelesinde, tekkeler ve şeyhleri önemli roller üstlenmişlerdir. Şehremini
civarındaki Gülşenî tarikatı, silah saklanması ve gizlenmesi gereken kimselerin korunmasında
faaliyet göstermiştir. Yenikapı Mevlevihane’si Şeyhi Abdülbaki Efendi, dervişlerle birlikte
İstanbul’dan Konya’ya doğru yola çıkmış, yol boyunca diğer tekke ve zaviyelerden katılımla
büyüyen topluluk, yolculuğunu Mevlana’nın (672/1273) huzurunda tamamlamış ve buradan milli
mücadeleye katılmıştır.
Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi, milli mücadelede önemli rol üstlenmiştir. Şeyh Ata ve
adamları, gündüz halka ümit telkin etmiş, gece silahlanarak tekkeye silah taşımışlardır. Özbekler
Tekkesinde, yaralıların tedavi edildiği gizli bir hastane de faaliyet göstermiştir. Tekkenin
196
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yürüttüğü en önemli faaliyetlerden birisi de önemli şahsiyetlerin Anadolu’ya geçirilmesinde
olmuştur. Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Nurettin Paşa, Mehmet Akif ve pek çok önemli şahsiyet bu
tekke marifetiyle Anadolu’ya geçirilmiştir. Eyüp Hatuniye Dergâhı, istihbarat çalışmaları yapan
ve silah temin ederek Anadolu’ya kaçıran önemli bir dergâhtır.199
Merkezi Kuzey Afrika’da bulunan Senûsî Tarikatının şeyhi Ahmed Şerif Senûsî,
Anadolu’yu dolaşarak halkı savaşa teşvik etmiş ve İstiklal mücadelesine destek olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’dan ayrılacağı zaman şerefine verdiği yemekte ondan övgüyle
bahsetmiştir: “…Bu tarikat, diğer tarikatlar gibi sadece dinî bir mahiyet arz etmez. Bu teşkilat
aynı zamanda siyasi gayeler de takip ederek bu mıntıkada yaşayan Müslümanların istiklal ve
hürriyetlerini de temin etmek için meydana getirilmiştir… Bu gün, Şeyh Ahmed Şerif Senûsî
Hazretleri, karşılaştığımız bu felakete karşı mücadelemizi meşru addetmişler ve bizi bu yolda
devama teşvik buyurmuşlardır. Bütün âlem-i İslam’ın hürmet ve muhabbetini hakkıyla kazanmış
olan bu tarikatı ve onun mümtaz mümessilini, riyasetinde bulunduğumuz TBMM namına
hürmetle selamlarım.200
TASAVVUFUN OLUMSUZ ETKİLERİ
Güzel ahlakıyla müride örnek olması gereken şeyhliği şahsî menfaatlerine hizmet ettiren
ve şahlığa çeviren kötü niyetli kimseler, dün olduğu gibi bugün de toplumda büyük
huzursuzluklara sebep olmaktadırlar. Tasavvuf, bu şekilde aslî gayesinden saptırıldığı zaman,
toplum üzerinde olumsuz etki meydana getirmektedir.
Bektaşi tarikatının askeri kolu hüviyetinde olan yeniçerilik teşkilatı, tasavvufun ve dinin
prensiplerine bağlı oldukları zamanlarda Osmanlı İmparatorluğunun fetihlerle güçlenmesinde ve
İslam’ın Balkanlarda yayılmasında çok önemli rol üstlenmişlerdir. Dinin prensiplerinden
uzaklaşıp, iktidar ve yönetim hırsı gözlerini bürüdüğünde, ocakları ile birlikte tekkelerinin de
yıkılmasına ve Osmanlı İmparatorluğunun zayıflamasına sebep olmuşlardır.201
Tarihteki birçok isyan faaliyetinin içinde sahte şeyhleri görmek mümkündür. Şeyh
Bedrettin Simâvî, 1420 yılında çıkardığı isyanla, Çelebi Mehmet’i (1421) tahttan indirmeyi ve
Osmanlı İmparatorluğunu ele geçirmeyi hedeflemiştir. 1230 yılında Amasya’da Baba İshak
tarafından çıkarılan “Babailer İsyanı”, her ne kadar Selçuklu İmparatorluğunu yıkamamış olsa da
zayıflamasına sebep olarak yıkılmasının zeminini hazırlamıştır.202
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TASAVVUFUN SOSYAL HAYAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tarihte, ribat, hankah, tekke ve zaviyeler, müridlerin eğitildiği ve yetiştirildiği kurumlar
olarak görev yaptıkları gibi, aynı zamanda toplum ahlakının yükselmesini sağlayarak içtimaî
huzurun teminine de katkı sağlamışlardır. Bu müesseseler; askerî karakol, yolcuların ve fakirlerin
faydalandığı han ve misafirhane, miskinler tekkesinde olduğu gibi ruh ve beden hastalığının
tedavisini üstlenen şifahane, musiki, edebiyat ve güzel sanatların icra edildiği mekânlar olarak
görev yapmışlardır. Ahi teşkilatları da, esnaf ve sanatkârlar teşkilatı olarak ticaretin ehil ellerde
dürüstçe yapılmasını sağlamışlardır.203
Doğruluk, dürüstlük ve güven, toplum düzeninin çimentosudur. Günlük eylemlerden olan
ticaret, dürüstlüğün göstergesidir. Dürüstlük, söylem değil eylemdir. Bir kimsenin doğru ve
dürüst olduğu, söyleminden değil eyleminden anlaşılır. Ahi teşkilatları, ticaretin dürüst bir
şekilde yapılmasını sağlayarak, toplum menfaatini korudukları gibi aynı zamanda ahlâkî yapının
güzelleşmesini de temin etmişlerdir. Helalden kazanmak ve helal lokma yemek, tasavvufun temel
ilkelerindendir. Bahauddin Nakşibend (791/1386), “İbadet on parça ise dokuzu helal lokma
yemektir.”204 diyerek Müslümanlığın, dürüstlüğü şiar edinen bir eylem olduğunu ortaya
koymuştur. Ya Resulullah! Bana dualarımın kabul edilmesinin yolunu gösterirmisiniz? diyen
Enes’e Hz. Peygamber şu şekilde cevap vermiştir: “Ey Enes! Helal kazan, duan kabul olur. Zira
kişi ağzına bir haram lokma götürürse, kırk gün duası kabul olmaz.”205 Tasavvufun
tanımlarından birçoğu, tasavvufun güzel ahlak ve edep olduğu şeklindedir. Ebu Muhammed
Cerirî (321/933), “Tasavvuf, güzel olan her huyu elde etmek ve çirkin olan her huyu terk
etmektir.”206 derken; Ebû Hafs Haddad Nişâburî (270/883), “Tasavvuf tümü ile edeptir.”207
demiştir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere tasavvuf, “Güzel ahlakı tamamlamak üzere
gönderildiğini”208 ifade eden Hz. Peygamber’in amacına uygun davranış ve yaşayış biçimidir.
Ebû Turab Nahşebî (245/859), “Hiçbir şey sûfîyi bulandırmaz, her şey sûfî ile saflaşır ve
durulur.”209 diyerek sûfînin kederden, bulanıklıktan, kinden, fitne ve fesattan arınmış, saf ve
temiz bir kalbe sahip olan kimse olduğunu ifade etmiştir. Sûfî, kendisi bulanmadığı gibi aynı
zamanda başkalarını da bulandırmayan ve toplumdaki bulanıklıkları gideren kimsedir. Ömer
Ruşenî (892/1487), sûfînin bu özelliğini şiirinde dile getirmiştir:
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Bulandırma, bulanma sûfî isen,
Cefâ vü cevr kılma mutî isen.
Bulandıran, bulanan sûfî olmaz.
Cefa vü cevr kılan mutî olmaz.210
Cüneyd Bağdâdî, sûfînin ayrım yapmaksızın toplumun bütün fertlerine karşı aynı güzel
davranışı sergilediğini şu sözlerle ifade etmiştir: “Sûfî yer gibidir. Kötü olan her şey onun üzerine
atılır, ama ondan güzel olandan başka bir şey çıkmaz. İyisi de kötüsü de ona basar, onu çiğner.
Sûfî bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, her şeyi sular.”211 Sûfîlerin davranışları,
güzel ahlakı, “Gelmeyene gidersin, vermeyene verirsin, kötülük yapana iyilik yaparsın.”212
diyerek izah eden Hz. Peygamber’in sünnetinin icrası olarak görülmektedir.
Sûfîler, fitne ve fesattan arınmış saf ve temiz bir kalbe sahip olan; toplumun da, kin, fitne
ve fesattan temizlenerek durulması ve temizlenmesi için çalışan, kendi yaptıklarını az gören,
başkalarının kusurlarını görmezden gelen, korku ve ümitle Allah’a kulluk eden, dünya metaının
kendilerini Allah’ın zikrinden alıkoymadığı erdemli kişilerdir. Onların, Kur’an ve sünnete bağlı
kalmaları, bu hal üzere devam etmelerine; Kur’an ve sünnetten uzaklaşmaları ise bu güzel halden
uzaklaşmalarına sebep olmaktadır.
Tasavvuf, İbadette ve muamelatta, sadece Allah rızasını gözeten menfaatsiz bir ilişkiyi
öngörür. Allah’ı her şeyden çok sevmek, ibadetleri sadece bir vazifeyi yerine getirmek veya
cehennem korkusuyla değil O’nun zatı için ve ibadete layık olduğu için yapmak tasavvufun temel
amaçlarından biridir. Allah sevgisinin, diğer şeylerin sevgisini yok ettiğini düşünmek son derece
yanlıştır. Allah sevgisine, yaratılanları sevmekle ulaşılır. Yaratılanları tefekkür etmeyen, ne
yaratıcıya yaklaşabilir ne de O’nu sevebilir. Yaratılanlar, yaratıcıyı tanıtan, âdeta O’nu gösteren
delillerdir. Yunus’un (720/1320) ifade ettiği gibi; “yaratılanı, yaratandan ötürü sevmek” gerekir.
Yaratılanları seven kişi, eşref-i mahlûkat olan insana iyi davrandığı gibi tabiattaki her varlığa
karşı da iyi davranır. Ekolojik dengenin korunması, da ancak böyle bir anlayışla mümkün olur.
Cibrîl hadisinde ifade edilen, “her an Allah’ı görüyormuş gibi” kulluk213 etmek anlamına
gelen “ihsan,” tasavvufun temel prensiplerindendir. İhsan, Allah’ı hatırdan çıkarmamayı, her an
O’nun huzurunda ve gözetiminde olduğunu bilerek yaşamayı ve yaptığı işi en güzel şekilde
yapmayı öngörür. Eğer bireyler bu anlayışla hareket ederse, toplumda huzur ve güven daha kolay
tesis edilir.
210
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Ahmed, Ebû Abdillah b. Hanbel eş-Şeybânî, Müsned, I-VI, Mısır, trs. I, 51.
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SONUÇ
Dinî naslara dayanan ve tasavvufun ilkelerine uygun olan davranışlar, toplum üzerinde
olumlu etki yaparken, tasavvufun ilkelerini hiçe sayarak şahsi menfaati gözeten davranışlar
toplum üzerinde olumsuz etki yapmıştır.
Tasavvufla tarikatı aynîleştirmemek gerekir. Tasavvuf, bir sistem ve bir ilimdir. Tarikat
ise bir mektep ve bir ekol olup tasavvufun müesseseleşmiş halidir. Hicrî III. ve IV. asırda
tasavvufun esasları ve kaideleri, telif edilen eserlerde ortaya konulmuş, daha sonra şekli şeyler
dışında değişiklik olmamıştır. İslam’ın ilk yedi asrında tasavvuf, tekke ve şeyh vardır fakat tarikat
yoktur. Tasavvuf, Türkler ve diğer milletler arasında İslam’ın yayılmasında etkili olmuştur.
Tasavvuf, bazı devletlerin kurulmasında ve varlığını devam ettirmesinde etkili olmuştur.
Tasavvuf, milli mücadelede etkili olmuştur.
Tasavvuf, kötüye kullanıldığında, bazı isyanların çıkmasında ve devletlerin
zayıflamasında da etkili olmuştur. Tasavvuf, tarihte ahi teşkilatı örneğinde olduğu gibi, ticarette
güven ve itimadın tesis edilmesinde son derece etkili olmuştur. Ribat, hankah, tekke ve zaviyeler,
toplumun ahlaki yönden eğitildiği yerler olduğu gibi, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin barındığı
sosyal müesseseler olarak da görev yapmışlardır.
Tasavvufun toplumda tesis ettiği, Allah sevgisi, Allah korkusu, doğruluk, takva, verâ,
ihsan, tevekkül, rıza ve sahavet gibi hasletler, ahlakın yücelmesinde, ticaretin güven içerisinde
yapılmasında ve toplum düzenin korunmasında etkili olmuştur.
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Esra Keskin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
esrakeskin94@hotmail.com

ÖZET
Ülkelerin iktisadi alandaki nihai amaçlarından birisi de toplum refahının en üst seviyeye çıkarılmasıdır. Bunu yapabilmenin temel
şartlarından biri de kaynakların etkin ve verimli bir biçimde dağıtılmasıdır. Optimum hizmet alanı; kamu hizmetlerinin en etkin ve
verimli sunulabileceği alan ya da nüfusu temsil eder. Optimal hizmet alanının belirlenmesinde, literatürde genel olarak, kamu
hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabileceği coğrafi alan, mahalli idare sayısı ve mahalli idare birimleri için optimum nüfus
düzeyinin ne olduğu konuları yer almaktadır. Bu çalışmada yerel yönetimlerde optimum hizmet alanının belirlenmesi amacıyla
nüfus, kişi başına düşen ortalama gelir ve harcama düzeyleri göz önünde bulundurularak konu araştırılmıştır. Çalışmada; yıllara
göre ortalama kişi başına düşen gelir, illerin harcama düzeyleri ve nüfus verileri kullanılmıştır. Bu çerçevede Türkiye bulunan 30
Büyükşehir Belediyesi kapsamında “hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütü” kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır.
Ayrıca buna ek olarak Türkiye açısından ulusal düzeyde optimum hizmet alanı değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
hızlı ve dinamik bir büyüme potansiyeline sahip olan Türkiye’de ve buna bağlı olarak büyükşehir belediyelerinde, hizmet
maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütü dikkate alındığında, nüfus açısından optimal hizmet alanına hala ulaşılamadığı ifade
edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Optimum Hizmet Alanı, Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyeleri, Optimum Nüfus.
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The Criterion for Optimum Service Area in Local
Governments: An Assesment of Metropolitan
Municipalities in Turkey
ABSTRACT
One of the countries ultimate goals in the commercial area is also being reached the public welfare to the top level. Being
distributed to the sources as efficient and productive is one of the basic requirements to achieve this goal. The optimum service
area represents the population or the area that the public services can be provided so as to be most optimum and productive. The
geographic area where the public services can be provided actively, the number of the local governments and the optimum
population level required for the local government units are the subjects in the literature used to specify the optimal service area.
In this study, the issue is researched to define the optimal service area in the local governments by being considered the
population, average per capita income, and the spending levels. The data of average per capita income over the years, spending
levels of districts and the population are used in this research. Within this framework, the evaluations are carried out by using ‘the
service costs and the criterion of per capita income’ within 30 Metropolitan Municipalities in Turkey. Moreover, the optimal
service area at the national level is evaluated in terms of Turkey. According to the results obtained, it can be mentioned when the
service costs and the criterion of income per capita are considered that there has not been reached to the optimal service area yet
in Turkey has rapid and dynamic growth potential and also the metropolitan municipalities
Keywords: Optimum Service Area, Local Governments, Metropolitan Municipalities, Optimum Population.
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GİRİŞ
Mahalli idareleri, bir devlet sınırları içinde bulunan irili ufaklı topluluklarda (köy, kasaba,
kent vb.) yaşayanların ortak ve yerel nitelikteki kamusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli
bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlar olarak tanımlamak mümkündür.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda mahalli idareler, şu şekilde tanımlanmıştır; “Mahallî
idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş
esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri,
yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” (1982, mad. 127).Anayasamızda da
açıklandığı gibi, mahalli idareler ülkelerin yönetiminde merkezi idare kadar önemli bir konuma
sahip olan, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayati derecede fonksiyonları bulunan bir
organizasyondur. Modern çağda mahalli idareler, demokrasinin en temel kurumları olarak
değerlendirilebilir. Mahalli idareler düzeyinde, halk ve yöneticiler arasındaki coğrafi ve
toplumsal mesafe, merkezi yönetime göre daha az olduğundan hem gerçek bir “seçim anlayışı”,
hem de etkili bir halk denetimi varsayımının olduğu öngörülmektedir (Pustu 2005: 124).
Türkiye’de dört tür yerinden yönetim birimi bulunmaktadır. Bunlar köyler, büyükşehir
belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleridir (Eryılmaz, Eken veŞen 2007: 3).
Mahalli idareler, yerel niteliğe sahip olan hizmetlerin daha etkin sunulmasına olanak
verebileceği gibi, bunun yanında merkezi idare ile kıyaslandığında karar alma süreci bakımından,
daha tutarlı davranabilirler. Yerel nitelikte hizmetlerin, hangi ölçüde arz edilmesinin gerekliliği,
yerel hizmet talebinin ne kadar iyi şekilde belirlendiğine bağlıdır. Mahalli idareler, yerel hizmet
talebini sağlıklı olarak tespit edebildikleri gibi, bu hizmetlerin insanların istek ve tercihleriyle
uyumlu olmasını sağlamaktadırlar. Mahalli idarelerin var olmasının temel ekonomik
nedenlerinden birisi kıt olan kaynakların toplumsal ihtiyaçları karşılamada optimum kullanımının
sağlanmasıdır (Çetinkaya 2012: 9).
Bir başka ekonomik konu da mahalli idarelerin kendilerine aktarılan kıt kaynaklarla
sunacağı optimum hizmet düzeyinin ne olacağıdır. Kamu hizmetlerinin optimal sunumu için
mahalli idare ölçeğinin ve sayılarının ne kadar olması gerektiği oldukça tartışılan bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Mahalli idarelerin geniş ölçeklere yayılması, mahalli idarenin hizmet
etkinliğinin yanı sıra iktidarın da sahipliği meselesinin sorgulanmaya başlandığı bir alan olmuştur
(Toprak 2013: 2). Günümüz şartlarında devlet, ülkesinin her bölgesine hâkim olamayacak
derecede büyümüş, gerekli olan hizmet ve mal sunumunda her yere eşit dağılımı ve yönetimi
sağlayamayacak kadar ağırlaşmıştır. Bu duruma istinaden geliştirilen “subsidiarite ilkesi”
gereğince; mal ve hizmet sunumunu, halka en yakın olan birimin sunması gerekmektedir. Bu
ilkenin, “âdem-i merkeziyetçilik” görüşüne karşılık olarak geliştirilmiş olduğu söylenebilir. Bu
ilkenin temelini “görev ayrımı” oluştururken, buna ek olarak mali kaynakların ve personellerin de
merkezden ayrı bir yapıya bürünmesi gerekmektedir (Güler 2000: 28). Bu görüşü temel alarak
günümüzde, yerel yönetim idareleri bir nevi kendi bölgesinin merkezi yönetimi sayılabilecek bir
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yapıya bürünmüş, merkezi idare ile organik bağını koparmadan kendi sınırları içerisinde bir
takım hak ve yetkilere sahip olmuştur. Bu bölgede yaşayan insanların talep ve ihtiyaçlarına
yönelik adımları atmakla sorumlu kılınmış hatta kendi bütçesine ayrılan bir takım vergi
gelirlerine bile sahip olma hakkı sağlanmıştır.
Mahalli idarelerin, kamusal hizmetleri gerçekleştirirken gelir ve harcama düzeylerinin
etkin ve verimli olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. İlgili yerel düzeyde hizmetin
sunumunda en uygun ve optimum düzeyin belirlenmesi meselesi geçmişten günümüze bir çok
araştırmaya konu olan özel bir durumdur. Zira optimum olmayan düzeyde gerçekleştirilen mal ve
hizmet sunumu bir takım istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Buna örnek olarak kaynakların israf
edilmesi, ihtiyaç duyulan hizmetten etkin şekilde yararlanılamaması, yerel halkın memnuniyet
beklentisinin karşılanamaması vb. gibi durumlar gösterilebilir.Farklı bölgelerde yaşayıp aynı
standartlara sahip olmayan insanlar, kamusal mal ve hizmetlerin dağılımına rıza göstermezler ve
kendilerinin de diğer yüksek standartlara sahip insanlarla eşit düzeyde hizmet alımı talebinde
bulunabilirler. Bu gibi nedenler, yerel yönetimlerin mal ve hizmet sunumunda, neden en uygun
şekilde davranması gerektiğini açıklamaktadır. Dolayısıyla bu konu “optimum hizmet alanının”
belirlenmesi adına ortaya çıkan fikirlerin de hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın da
ana konusunu oluşturan optimum hizmet alanı; ilgili kamusal mal ve hizmetlerin en etkin şekilde
sunulabileceği alan ya da nüfus düzeyidir.
Ülkemizde optimum ölçek tartışmaları, her zaman güncelliğini korumakta olup, özellikle
reform ve yeniden yapılandırma gibi dönemlerde çok sık dile getirilmektedir. (Yoloğlu 2011: 48).
Tüm bu bilgiler ışığında, çalışmamızda öncelikle mahalli idarelerin optimum hizmet alanı ve
düzeyi kavramına değinilerek, bu konudaki literatür çerçevesinde konu teorik olarak
açıklanmaktadır. Ardından bu çalışmanın asıl konusu olan “hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir
ölçütü” kapsamında Türkiye’de bulunan Büyükşehir Belediyeleri temel alınarak bu ölçütün
belediyelerimiz açısından kısa bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
MAHALLİ İDARELERİN OPTİMUM HİZMET ALANI VE DÜZEYİ
Kamu ekonomisinin temel amaçlarından olan kaynakların etkin dağılımı ilkesi gereğinden
yola çıkılarak, kamusal mal ve hizmetler için her birinin özelliğine uygun olan “optimum bir
alan” vardır.Optimum hizmet alanı, ilgili kamusal mal ve hizmetlerin, en etkin şekilde
sunulabileceği alan ya da nüfus düzeyini ifade etmektedir.Başka bir tanıma göre optimum hizmet
alanı, belirli bir bölgede en uygun şartlarda yaşam sürmek ve gerekli olan iktisadi ve sosyal
faaliyetleri yerine getirebilmek için, mevcut bölgenin aşırı büyüme sonucunda etkinsiz ve
verimsiz hale gelerek, büyümesinin kendiliğinden durduğu nüfus veya alan büyüklüğüdür (Kara
2016: 259). Başka bir tanıma göre optimum hizmet alanı, azalan marjinal maliyetlerin son bulup,
tekrar yükselmeye başladığı alan veya düzey olarak tanımlanmıştır (Tuncer 2007: 94).
Uluslararası düzeyde optimal hizmet alanının belirlenmesinde çeşitli ilke ve öneriler
geliştirilmiştir. Buna örnek 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘’Yönetimler Arası
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İlişkiler Danışma Komisyonu’’ (A.C.I.R.) tarafından bölgesel düzeyde kabul edilen iş ve
hizmetlerin, ilgili yerel yönetime dağıtılması hususunda yedi ilke geliştirilmiş ve bu bir raporla
yayımlanmıştır. Bu rapora göre ölçek belirleme konusunda dikkate alınması gereken ilkeler:
1. Hizmet sunmakla sorumlu olan yönetim birimleri için optimum alan; ilgili mal ve
hizmetten oluşacak faydanın, belirlenmiş olan alan içerisinde kalmasını
sağlayacakkadar geniş ölçüde tutulmalıdır. Hizmet sunumundan doğacak olan
yararların ve ya maliyetlerin, diğer yönetim birimlerine etkisi minimum düzeyde
olmalıdır.
2. İlgili yönetim birimi, ölçek ekonomilerinden faydalanılmasına izin ve imkân verecek
düzeyde büyük tutulmalıdır.
3. Kamusal mal ve hizmetleri yerine getiren yönetim biriminin, tüm bu hizmetleri yerine
getirebilmesi için en uygun coğrafi büyüklüğe sahip olması gerekir.
4. Yönetim biriminin, sorumlu olduğu mal ve hizmet sunumunu gerçekleştirirken, yasal
açıdanyeterli düzeyde yetkilerinin olması gerekmektedir.
5. Yönetim birimleri; çatışma haline gelen çıkarları uyumlaştıracak, ihtiyaç ve kaynakları
dengeleyecek bir seviyeye gelmesine imkan veren fonksiyonel bir yapıda olmalıdır.
6. Yönetim biriminin gerçekleştirdiği hizmetler, o bölgenin halkının denetim ve
gözetimine açık bulunmalıdır.
7. Yönetim birimine bir takım iş ve hizmet sorumluluğu yüklenirken, o bölgede yaşayan
insanların ortak katılımının en yüksek derecede olacağı bir düzenleme yapılmalıdır
(Advisory Commission on İntergovernmental Relations [A.C.I.R] 1963: 5-6).
Tüm bu bilgiler ışığında optimal hizmet alanının belirlenmesi teorik bilgilerde olduğu
kadar kolay olmamaktadır ve gerçeğe uyarlaması oldukça zordur. Literatürde bulunan ölçüt ve
kriterlere baktığımız zaman optimum hizmet alanını arz ve talep şartlarına göre belirleyen
birtakım görüşlere rastlamaktayız. Optimum hizmet alanını ve düzeyini, talepşartlarıyla
belirleyen ölçütler;
1.
2.

Toplumdaki Kişilerin İmkân ve İstek Benzerliği Faktörü (Tiebout Hipotezi),
İdari Birimin Organizasyon Maliyetleri olarak ikiye ayrılmaktadır (Öncel 1981: 34-35).

Toplumdaki kişilerin imkân ve istek benzerliği faktöründe belirtilen düşünceleri, ilk defa
1956 yılında, Charles Tiebout tarafından dile getirilmiştir. Tiebout modeli olarak da bilinen bu
yaklaşıma göre, kişilerin, yerleşim yerlerine dair verdikleri kararda, farklı bölgelerin sundukları
mal ve hizmetler ile vergileri dikkate aldıkları varsayılır (Ulusoy ve Akdemir: 2013: 96).
Tiebout’a göre, her birey kendi tercihlerine karşılık gelen mal ve hizmetleri sunan yerel alanlara
doğru hareket ederek; buralarda yaşamayabaşlayacaklardır. Ayakla Oylama (voting by feet)
Teorisi olarak da bilinen bu modele göre,bireyler eş zamanlı olarak tercihlerini açıklarlar ve
kamu sektöründe kaynaklarınetkin dağılımının sağlanmasına neden olurlar (Yücel 2007: 31).
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İdari birimin organizasyon maliyetleri ölçütüne göre, küçük mahalli idarelerde, oylama
mekanizması ile tercihlerin yansıtılması, büyük idarelere oranla daha etkin çalışır. Kişilerin
ihtiyaç ve istekleri birbirine benzer olduğunda, bu etkinlik düzeyi daha da fazla olmaktadır. Fakat
bu uyumu gerçekleştirecek düzeyde idare alanlarının daraltılarak sayılarının arttırılması,
organizasyon maliyetlerini arttırır. Bu nedenle ilgili ölçüte göre, idarenin faaliyet alanının
daraltılması, etkinliği azalmasına neden olabilir (Öncel 1981: 35). Optimum hizmet alanını ve
düzeyini, arz şartlarıyla belirleyen ölçütler;
1.
2.
3.
4.

Hizmet Maliyetleri ve Kişi Başına Gelir Ölçütü,
Hizmet Maliyetleri ve Nüfus Yoğunlaşması İlişkisi,
Dışsallık Faktörü,
Üretim Tekniğine Bağlı Faktörler (Öncel, 1981: 29-33).

Grafik 1: Optimum Hizmet Alanını ve Düzeyini Arz Şartlarıyla Belirleyen Ölçütler

Hizmet Maliyetleri ve Kişi Başına Gelir Ölçütü
Hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütünde, mal ve hizmetlerin ortalama maliyetleri
ve kişi başına düşen ortalama gelir arasındaki ilişki irdelenerek, optimum alan veya
düzeybelirlenmektedir. Optimum hizmet alanı bu ölçüte göre, kişi başına düşen hizmet
maliyetleri ve kişi başına düşen ortalama gelir düzeylerinin aralarındaki farkın maksimum olduğu
noktadır (Öncel 1981: 29).Bölgesel nüfusun artması ile, bölgesel yönetimin sunduğu mal ve
hizmetin maliyetleri ve o bölgede kişi başına düşen ortalama geliri baz alarak bir hesaplama
yapılmaktadır (Topal 1999: 9).
Şehir hizmetlerinde ölçek büyüdükçe, maliyetlerin gidişatı farklı olabilir ve genellikle kişi
başına ortalama maliyetler ve marjinal maliyetlerin azalma yönünde bir seyri vardır. Belirli bir
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seviyeden sonra kalabalıklaşma ve ekonomik işlerin yoğunlaşması arasında paralel bir ilişki söz
konusudur (Öncel 1981: 30).
Hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütünde kişi başına düşen ortalama gelir eğrisi
azalan oranda bir artışa sahiptir. Belirli bir orana kadar artan ortalama gelir, bir noktadan sonra
azalmaya başlamaktadır. Hizmet maliyetlerini gösteren eğri ise ilk başlarda azalan bir seyir
izlemekte olup, daha sonraki dönemlerde ise artan bir seyir izlemektedir.Bu durum aşağıdaki
Şekil 1’de gösterilmiştir.
Şekil 1: Hizmet Maliyetleri ve Kişi Başına Gelir Ölçütüne Göre Optimum Hizmet Alanı

HM-OG

Ortalama Gelir (OG)

Hizmet Maliyeti (HM)

0

N1

Nüfus (N)

Bu çalışmada, optimum hizmet alanının belirlenmesi adına kullanılan ölçüt “hizmet
maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütü” dür. Hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütünde
teoride, birçok maliyetin birlikte hesaplanarak, uygun bir değerlendirmenin yapılması
beklenmektedir. Ancak gerek ülkemiz şartlarında birtakım maliyetlerin hesaplanmasının oldukça
zor olması ve bunlara yönelik istatistiklerin olmayışı, gerekse her hizmetin belediyeye ve şehre
maliyetinin ayrı ayrı hesaplanmasındaki güçlük sebebiyle bu çalışmada, birtakım maliyetler göz
ardı edilmektedir. Buna bağlı olarak kalabalıklaşma maliyeti 214 gibi birtakım hizmet
maliyetlerinin hesaplanmasında meydana gelen güçlüklerden dolayı, çalışmada bu maliyet göz
ardı edilmiştir. Kalabalıklaşma maliyetinin, kişi başına düşen harcama düzeyi eğrisinde birtakım
değişiklikler meydana getirebilmesi için, o ilin kalabalık bir şehir olmasından kaynaklanan
birtakım problemleri ve harcamaları olması gerekmektedir.

214

Kalabalıklaşma maliyeti, artan kentleşme, şehirlerde yaşamakta olan nüfusun oldukça yüksek oranlara gelmesi
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Şehir ölçeğinin büyümesiyle, belirli bir süre sonra bireylerin çalışma ve dinlenme
saatlerinin yolda geçmesi, çevre kirliğinin doğması vb. gibi birçok işlem maliyetlerinin ortaya çıkması bunlara örnek
teşkil edebilir(Ulusoy ve Tekdemir 2013: 90). Dolayısıyla bu durum, bir takım maliyetlere yol açmakta ve bazı
şartları olumsuz yönde etkilemektedir (Ulusoy ve Vural 2001: 10).
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Hizmet Maliyetleri ve Nüfus Yoğunlaşması İlişkisi
Optimal hizmet alanının belirlenmesi amacıyla kullanılan bir diğer ölçüt ise, hizmet
maliyetleri ve nüfus yoğunlaşması ilişkisi ölçütüdür. Buradaki temel amaç; belirlenmiş olan
bölge veya alana hizmet sunulması amacıyla o bölgedeki optimum nüfus düzeyinin ne olacağı
hususudur (Aydın 2003: 57). James M. Buchanan’ın kulüp teorisinden esinlenilerek geliştirilen
bu ölçütte yerel yönetimler; kamusal hizmetlerden sağlanan faydadan yararlanmak adına, hiçbir
zorlama olmadan, bir araya gelen kişilerin oluşturduğu bir kulüptür. Ayrıca hizmet sunumundan
elde edilen marjinal fayda düzeyinin, marjinal kalabalıklaşma maliyetine denk olduğu düzeyde,
kamusal hizmet sunumunun etkin düzeyi belirlenmiş olmaktadır (Ulusoy ve Tekdemir 2013: 9192).
Bir bölgede bulunan kişilere, bölünemez nitelikte bir kamu hizmetinin sunulduğu
varsayımı altında, bu hizmetin maliyetinin sabit olduğu kabul edilirse, ilave edilen her birim
nüfus, kişi başına düşen ortalama maliyet ve marjinal maliyet düzeylerinin düşmesine neden
olmaktadır. Yani; ilave edilen her son birim nüfus düzeyi, kamusal mal veya hizmetin
maliyetinde kişi başına bir tasarrufa sebep olacaktır. Nüfus sayısının artması halinde isebu
durum, literatürde “kalabalıklaşma maliyeti” olarak adlandırdığımız duruma sebep olacaktır.
Sonuç olarak nüfus düzeyi arttıkça, kişi başına düşen ortalama kalabalıklaşma maliyeti seviyesini
yükseltecektir. Bu durumda marjinal nüfus düzeyinden dolayı, kişi başına düşen hizmet
maliyetinden tasarruf düzeyi ile kişi başına düşen kalabalıklaşma maliyetinin denk olduğu
seviyede, optimum hizmet alanı belirlenir (Nadaroğlu 1994: 42).
Dışsallık Faktörü
Kolektif tüketime arz edilmiş olan, kamusal mal veya hizmetlerin bölünemez nitelikte
olan bir takım faydaları, ulusal sınırların tamamına yayılmaktadır. Bu duruma örnek verecek
olursak; savunma hizmetleri, adalet vb. hizmet sunumları bu duruma iyi birer örnek teşkil
etmektedir. Fakat bu örneklerin aksine çevre sağlığı, sulama, kanalizasyon vb. niteliğe sahip olan
mal ve hizmet sunumlarında, bölünemez faydanın dağılma ve yayılma alanı, dar niteliğe sahip
olan bir bölgenin sınırları ve kapsamı içinde kalmaktadır (Öncel 1981: 32).
Bu ölçüte göre optimal hizmet alanı; hizmetin faydasının kapsadığı alan ile ilgili
yönetimin sınırlarının kesiştiği düzey olarak ifade edilebilir. Hizmetin faydasının kapsadığı alan
büyüdükçe, ilgili yönetimin sınırlarının da büyümesi gerekmektedir.
Üretim Tekniği
Elektrik, doğalgaz vb. sektörlerde, bazı üretim birimlerinin sabit maliyet düzeyleri, toplam
maliyet düzeyi içerisinde önemli bir orana tekabül etmektedir. Bu durumda her ilave tüketici,
üretim miktarında bir takım artışa sebep olacağından, ortalama maliyet ve marjinalmaliyet
eğrileri azalan bir seyir izleyecektir (Ulusoy ve Akdemir 2013: 94).
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HİZMET MALİYETLERİ VE KİŞİ BAŞINA GELİR ÖLÇÜTÜ KAPSAMINDA
TÜRKİYE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu başlık altında Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi, bölgeler bazında ayrılarak
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede önce Marmara Bölgesi büyük şehirleri, sonrasında sırasıyla
Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi büyük
şehirleri ele alınmaktadır. Bu çalışmada, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan
harcama düzeyi verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan nüfus istatistikleri ve son olarak
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan iller bazında gayrisafi yurtiçi hasıla verileri
kullanılmıştır215. Bu çerçevede, 2004-2014 yılı verileri kullanılarak, kişi başına düşen ortalama
gelir, nüfus ve kişi başına düşen ortalama harcama düzeyi dikkate alınarak, optimum hizmet
alanını belirleyen grafikler oluşturulmuştur.
Marmara Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Optimum Alan İncelemesi
Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ olmak
üzere toplam 6 tane büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin 2004-2014
yılları arasındaki ortalama gelir ve harcama düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.

215

Bu çalışmada yer alan grafiklerin tamamı, ilgili istatistiki verilerkullanılarak, yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Akdeniz Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Optimum Alan İncelemesi
Akdeniz Bölgesi’nde Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay olmak üzere
toplam 5 tane büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin 2004-2014 yılları
arasındaki ortalama gelir ve harcama düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.
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Akdeniz Bölgesi’nde bulunan büyükşehir belediyelerinin, optimum hizmet alanının
belirlendiği ilgili grafiklerde, yine birbirlerine benzer bir görünümün olduğu görülmektedir.
Grafiklerden anlaşıldığı üzere, kişi başına düşen harcama düzeyi 2004 yılından itibaren artmaya
başlayarak doğrusal bir grafik seyri izlemiş, 2014 yılı da dahil olmak üzere artış seyrine devam
etmiştir. Kişi başına düşen ortalama gelir düzeyini gösteren ilgili eğri, 2004 yılından itibaren
kademeli bir şekilde artmış, 2009 yılında meydana gelen mevcut küresel koşullardan dolayı,
şekillerde de görüldüğü üzere kırılma noktaları yaşanmıştır. Bu yılın bitiminden itibaren ise,
yeniden artan bir trend içine girerek, eski seviyelerine uygun bir seyir izlemiştir. İlgili grafiklerde
görüldüğü üzere optimum hizmet alanı, 2014 yılını temsil eden nüfus düzeyinde
gerçekleşmektedir.Bu sonuca göre; ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde bulunan büyükşehir
belediyelerinde hem harcama düzeyinin hem de nüfusun, ilerleyen yıllarda daha fazla artma
olasılığının olduğu görülmektedir. Optimum hizmet alanı açısından en verimsiz olan yıl ise,
görüldüğü üzere 2004 yılıdır.
Ege Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Optimum Alan İncelemesi
EgeBölgesi’nde İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla olmak üzere toplam 5 tane
büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin 2004-2014 yılları arasındaki
ortalama gelir ve harcama düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.
Ege Bölgesi’nde bulunan büyükşehir belediyelerinin, optimum hizmet alanının
belirlenmesi adına grafikleştirilen bu verilerde, birbirlerine yakın bir görüntü oluştuğu
görülmektedir. Optimum hizmet alanının ilgili grafiklerde yine, son yıl olarak belirlenen 2014
yılında gerçekleştiği görülmektedir. Her yıl büyüme oranını geliştiren ülkemiz için kişi başına
düşen ortalama gelirin yanısıra,kişi başına düşen harcama düzeyinin de devamlı olarak artması
beklenen bir durumdur. Diğer bölgelerimizde de olduğu gibi 2009 yılı, yaşanan durgunluğu
temsil eden bir kırılma noktasını temsil eder. Optimum hizmet alanının en etkinsiz olduğu nokta
ise 2004 yılını temsil eden nüfus düzeyidir. Daha ayrıntılı bir değerlendirme yapacak
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olursak,artan milli gelirimiz ve nüfus düzeyimizle beraber, gelecek yıllar için harcama
düzeyimizin de bu artan trendin etkisi altına girerek artmaya devam edeceğini öngörmekteyiz.
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Optimum Alan İncelemesi
Doğu AnadoluBölgesi’nde Malatya, Erzurum ve Van olmak üzere toplam 3 tane
büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin 2004-2014 yılları arasındaki
ortalama gelir ve harcama düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.

Doğu Anadolu Bölgemizde bulunan büyükşehir belediyelerimiz için, belirlenen yıllarda
ilgili verilere dayanılarak oluşturulan grafiklerde, optimum hizmet alanının 2014 yılında
oluştuğuna ve muhtemelen bundan sonraki yıllarda da bu farkın açılmaya devam edeceği yorumu
yapılabilir. Yine bu grafiklere bakarak söyleyebileceğimiz bir diğer husus ise, en verimsiz ve
etkinsiz geçen yıllar, 2004 yılı yani başlangıç yıl düzeyi ve bundan sonra ilerleyen birkaç yıl
olarak görülmekte olduğudur.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Optimum Alan
İncelemesi
Güneydoğu AnadoluBölgesi’nde Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere
toplam 4 tane büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin 2004-2014 yılları
arasındaki ortalama gelir ve harcama düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bulunan büyükşehir belediyelerinin, optimum büyüklük
kavramı açısından değerlendirmesini yapacak olduğumuzda, bu dört il arasında en dikkat
çekeniGaziantep’tir. Bu ilde 2014 yılında, kişi başına düşen gelir düzeyi ve kişi başına düşen
birim harcama düzeyi arasındaki fark grafikte de görüldüğü üzere oldukça büyüktür. Bu anlamda
bu durum, önemli bir başarı olarak değerlendirilebilir. Diğer illerimize baktığımızda ise, özellikle
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizde, kişi başına düşen harcama düzeyi eğrileri iyi bir seyir
izlemektedir. Bu illerimizde optimum hizmet alanının gerçekleştiği yıl ise 2014 yılı nüfus düzeyi
olarak görülmektedir.
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İç Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Optimum Alan İncelemesi
İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Kayseri, Konya ve Eskişehir olmak üzere toplam 4 tane
büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin 2004-2014 yılları arasındaki
ortalama gelir ve harcama düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.

İç Anadolu Bölgesi’nde bulunanillere baktığımızda;optimum hizmet alanının belirlendiği
yıl, 2014 olarak görülmektedir. Her zaman büyüme trendi içinde olan ülkemiz açısından, gelecek
dönemlerde bu iki eğri arasındaki farkın daha fazla açılacağı öngörülmektedir.Optimum düzeyin
belirlenmesi adına 2004 yılı ise, “en etkin olmayan yıl” olarak kayda geçmiştir.
Karadeniz Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Optimum Alan İncelemesi
Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Ordu ve Samsun olmak üzere toplam 3 tane büyükşehir
belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin 2004-2014 yılları arasındaki ortalama gelir
ve harcama düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.
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Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon, Ordu ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri’ne
baktığımız zaman, kişi başına düşen ortalama gelir eğrisi ve kişi başına düşen harcama düzeyi
eğrisinin devamlı bir şekilde arttığını görmekteyiz. Optimum hizmet alanının; bu grafiklere göre
yine 2014 yılında oluştuğunu görmekteyiz. Ulusal ve küresel ekonomik koşullardandolayı, 2009
yılında aradaki farkın azalmış olduğunu görmekteyiz. Özellikle Ordu ilinde, 2014 yılında bu iki
eğri arasındaki farkın oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Bir diğer ilimiz Trabzon’da özellikle
2010 yılı ve sonrasında, kişi başına düşen ortalama maliyet eğrisi hızlı bir artma trendine
girmiştir. Bu üç il için de söyleyebileceğimiz ortak şey ise, ülkemizin şartlarına bağlı olarak
nüfus, harcamalar ve milli gelir daha da arttırılabilir ve bu illerimizde optimum alanı belirleyen
eğriler arasındaki farkın daha fazla açılabileceği öngörülmektedir.
Ulusal Düzeyde Optimum Hizmet Alanı
Bu başlık altında büyükşehir belediyelerine ek olarak, Türkiye açısından 2004-2014 yılları
arasındaki ortalama gelir ve harcama düzeyleri aşağıda gösterilmiştir.
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Ulusal düzeyde optimum hizmet alanının durumuna baktığımızda; Türkiye’de 2014 yılı,
kişi başına düşen ortalama gelir eğrisi ile kişi başına düşen harcama miktarı eğrisi arasındaki
farkın, en yüksek olduğu yıl olarak görülmektedir. Yani bu yıl, optimum hizmet alanının
gerçekleştiği yıldır. Büyükşehir Belediyeleri’nde oluşan grafiklere benzer bir görüntünün
oluştuğu bu grafikte, 2009 yılında meydana gelen kırılmanın ulusal ve küresel sebeplerinden daha
önceki grafiklerde bahsetmiştik. Grafiğe baktığımız zaman; yapılabilecek yorumlardan birisi de
gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye için, harcamaların ve nüfusun ilerleyen yıllarda daha da
arttırılmasının faydalı olabileceğidir. Çünkü son yıl verisi olan 2014 yılında optimum hizmet
alanının gerçekleşmiş olması ve her yıl aradaki farkın devamlı olarak açılması, ülkemizin bu
potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’de,
ilerleyen yıllarda bu nüfus düzeyinin daha da artacağı göz önünde bulundurulabilir. Dolayısıyla
illere yapılan harcamaların da arttırılmasıyla beraber, ülkemizin optimum düzeyinin belirlendiği
eğriler farkının, gelecekteaçılmaya devam edeceği olasıdır.
SONUÇ
Mahalli idareler günümüz koşullarında, oldukça önemli görev ve sorumlulukları bulunan
yönetim birimleridir. Mahalli idareler, kendi yönetim sınırları içerisinde yaşayan insanların,
taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu tutulmuşlardır. İnsanların talep ve
ihtiyaçlarıkarşılanırken, bir takım hassas dengelerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu
hassas dengelerden kasıt, kamusal hizmet sunumunun yapılması sırasında, optimum hizmet
alanına en uygun olan sunumun gerçekleştirilmesidir. Optimum hizmet alanı, ilgili kamu mal ve
hizmetlerinin en etkin şekilde sunulabileceği alan ya da nüfus düzeyini ifade
etmektedir.Literatürde optimum alanın belirlenmesi adına birtakım ölçütler kullanılmaktadır.Bu
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çalışmada, optimum alanı arz şartlarına göre belirleyen ölçütlerden biri olan “hizmet maliyetleri
ve kişi başına gelir ölçütü” kullanılmıştır. Bu ölçüte göre, kişi başına düşen hizmet maliyetleri ve
kişi başına düşen ortalama gelir düzeylerinin aralarındaki farkın maksimum olduğu nokta,
optimum düzeyi ifade etmektedir. Bu çalışma kapsamında, yıllara göre ortalama kişi başına
düşen gelir, illerin harcama düzeyleri ve nüfus verileri kullanılmıştır.Tüm büyükşehir
belediyelerinde ve ulusal düzeyde optimum nüfus düzeyi, 2014 yılı olarak belirlenmiştir.
Bu ilgili yıl, çalışmada kullanılan veriler bakımından son yılı temsil etmektedir.
Dolayısıyla her ilerleyen yıl için, optimum hizmet alanı bir sonraki yıl olarak
belirlenmektedir.Yapılan değerlendirmeler sonucunda;hem büyükşehir belediyeleri açışından,
hem de ulusal düzeyde Türkiye’de, optimum nüfus büyüklüğüne henüz ulaşılamadığı sonucuna
varılmıştır. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de; nüfusun genç ve dinamik olması, her yıl
düzenli olarak belirli bir büyüme trendinin yakalanması, harcama ve gelir düzeylerinin de
bunlarla uyumlu şekilde artış göstermesi gibi birtakım durumlar söz konusudur. Bu gibi sebepler,
optimum noktaya hala ulaşılmamasının nedenlerini açıklayabilmektedir. Bizim ülkemiz gibi
gelişmekte olan bir ülke için, bu sonucun yadırganmayacak olduğu bir gerçektir. Gelecek
yıllarda, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, optimum hizmet alanının belirlendiği düzeyi ifade eden
iki eğri arasındaki farkın açılmaya devam edeceği, daha sonra ise doyum noktasına ulaşıp,
aradaki farkın azalmaya başlayacağı yorumu yapılabilir.
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