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AHP VE TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLERİN SEÇİMİ 

Danışment VURAL* Erkan KÖSE Burcu ORALHAN 

ÖZET  

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun 

Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir 

dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek 

maksadıyla her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakıfları kurulmuştur. 

SYD Vakıflarına geçmiş yıllarda yapılan başvurular incelendiğinde vakıfların sahip oldukları kaynakların 

ihtiyacın tamamını karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Mevcut durumda başvuru sahipleri arasından 

yardım yapılacak kişilerin seçimi vakıf mütevelli heyetinin subjektif değerlendirmelerine bağlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Oysa bu karar pek çok objektif ve subjektif kriterin birlikte değerlendirilmesini gerektiren 

önemli bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemidir. 

Yardıma muhtaç kişilerin belirlenmesine yönelik olarak literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 

kapsamda, bu çalışma ileAnalitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ve TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution) yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı yeni bir model önerilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP), TOPSİS Yöntemi, Çok Kriterli Karar Verme, Sosyal 

Yardımlaşma, Vakıf 

 SELECTION OF THE NEEDY PEOPLE BY AHPAND TOPSIS METHODS 

ABSTRACT 

With the aim of helping the needy citizens and immigrants, allocating the income in a equitable manner by 

considering social justice measures and promoting social solidarity, Social Assistance and Solidarity (SAS) 

foundations were established in every province and district. 

When the applications made to SAS Foundations in the past years are examined, it is observed that the 

foundations are insufficient to meet the needs with their resources. In the present case, the selection of the 

persons to be assisted among the applicants is carried out according to the subjective evaluations of the 

foundation trustee. However, this decision is an important Multi-Criteria Decision Making problem that requires 

the evaluation of many objective and subjective criteria together. 

No studies have been found in the literature for the identification of those in need of assistance. In this context, 

this study proposed a new model in which the Analytical Hierarchy Method (AHP) and TOPSIS (Technique for 

Order Preference by Similarity to Ideal Solution) methods are integrated. 

Keywords: Analytical Hierarchy Method (AHP), TOPSIS Method, Multi Criteria Decision Making, Social 

Assistance, Foundation  
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1. GİRİŞ 

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle 

olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti 

pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, 

sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

(SYD) Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 

hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak üzere her il ve 

ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Halihazırda ülke genelinde 1.002 

SYD Vakfı vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. SYD Vakıflarının Gelirleri: Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan miktardan, işletme/iştiraklerden 

elde edilecek gelirlerden ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

Her bir SYD Vakfı, kimlere yardım yapılacağı, yapılacak olan yardımların niteliği ve 

miktarını tamamen Mütevelli Heyeti tarafından belirlemektedir. SYD Vakıflarına geçmiş 

yıllarda yapılan başvurular incelendiğinde vakıfların sahip oldukları kaynakların ihtiyacın 

tamamını karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Mevcut durumda başvuru sahipleri 

arasından yardım yapılacak kişilerin seçimi mütevelli heyetinin subjektif değerlendirmelerine 

bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Oysa bu karar pek çok objektif ve subjektif kriterin 

birlikte değerlendirilmesini gerektiren önemli bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 

problemidir.  

ÇKKV; birçok kriteri birlikte değerlendirerek alternatiflere değerler atama süreci olarak ifade 

edilmektedir. ÇKKV, elde mevcut birden fazla, genellikle birbirleri ile çelişen alternatifler 

arasında bir tercih (değerlendirme, önceliklendirme, seçim gibi) yapma durumundaki karar 

vericilere bilgiler sunmaktadır. Kısaca tanımlamak gerekirse bir problem aşağıdaki şartları 

sağlıyorsa ÇKKV problemidir.  

• En az iki çelişen kriter  

• En az iki alternatif çözüm. 

Çok kriterli karar verme yaklaşımları; çok nitelikli karar verme ve çok amaçlı karar verme 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eğer örnek problem alternatiflerin özellikleri belirlenerek 

puanlama sonucu en iyisinin seçimi esasına dayalı ise bu tip problemlere çok nitelikli karar 

verme problemi denmektedir. Çok amaçlı karar verme problemi ise çelişen amaçlara dayalı en 

iyi alternatifin seçimi ile ilgilidir.  

Çok kriterli karar verme, birden fazla alternatif içerisinden en iyi tercihin seçilmesini sağlayan 

yöntemdir. Rasyonel bir karar verme ortamında en çok tercih edilen seçim, genelliklekısıtlar 

ve yönetimin amaçları doğrultusunda sınırlandırılmaktadır.Çok kriterli karar verme; teorik 

gelişimi ile birlikte pratik uygulamaları açısından da karar analizi alanında çok hızlı bir 

gelişme göstermiştir. Güçlü bir mantık yapısı ile karar tespitlerindeki başarısıyla kendini 

kabul ettirmiş, geniş bir uygulama alanına sahiptir.  

Bu çalışmada yardıma muhtaç kişilerin belirlenmesine yönelik olarak Analitik Hiyerarşi 

Yöntemi (AHP) ve TOPSIS yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı yeni bir model 

önerilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında kurum yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 

yardıma muhtaç kişilerin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterler 
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belirlenmiştir. İkinci aşamada uzman görüşleri esas alınarak AHP yöntemi ile belirlenen 

kriterlere ağırlık puanları atanmıştır. Çalışmanın son aşamasında TOPSİS yöntemi 

kullanılarak başvuru sahipleri yardıma muhtaçlık düzeylerine göre sıralamaya tabi 

tututulmuştur.  

Önerilen modelin yardıma muhtaç kişilerin belirlenmesi konusunda SYD Vakfı yöneticilerine 

önemli kolaylıklar sağlaması beklenmektedir. Ayrıca verilen kararlar bilimsel bir yönteme 

dayalı olacağından şeffaflık ve açıklanabilirlik açılarından da çok önemli katkılar sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde AHP ve TOPSIS yöntemlerinin birlikte kullanıldığı 

çalışmaların incelendiği literatür araştırması bölümü, müteakiben üç ve dördüncü bölümlerde 

sırası ile AHP ve TOPSIS yöntemleri ele alınmıştır. Beşinci bölümde gerçek verilere dayanan 

bir veri seti üzerinde önerilen modelin uygulamasına yer verilmiştir. Çalışmanın son 

bölümünde sonuçlar ve öneriler yer almaktadır.   
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI  

ÇKKV problemlerinin çözümünde birden fazla yöntem kullanmak elde edilen sonuçların 

geçerliliğini ve güvenilirliğini arttıran bir yaklaşımdır. Birbirlerini tamamlayıcı yönlerinin 

bulunması bu iki yöntemin birlikte kullanılmasında en önemli sebeplerden birisidir. AHP 

yönteminin kriter ağırlıklarını belirlemedeki üstünlüğü ve TOPSIS yönteminin çok sayıda 

alternatifi ikili karşılaştırmalara ihtiyaç duymaksızın sıralamadaki becerisi, bu iki yöntemin 

farklı alanlardaki çalışmalarda birçok kez birlikte kullanılmasını sağlamıştır.  

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde AHP ve TOPSIS yöntemlerinin pek çok karar 

verme probleminde bütünleşik olarak kullanıldığı görülmektedir. Tsaur ve diğerleri (2002) 

havayolu hizmet kalitesini değerlendirmek için yaptıkları çalışmada AHP-TOPSIS yöntemini 

birlikte kullanmışlardır. Tzeng ve diğerleri. (2005) Tayvan’daki toplu taşıma araçlarının yakıt 

modunun belirlenmesi probleminde AHP-TOPSIS-VIKOR yönteminden faydalanmıştır. 

Ustasüleyman (2009) AHP-TOPSIS yöntemini bankacılık sektöründeki hizmet kalitesini 

etkileyen faktörleri belirlemek ve bankaların müşteriye sunduğu hizmet performansını 

değerlendirmek için yaptığı çalışmada kullanmıştır. Madumjar ve diğerleri (2005) pamuk 

liflerinin kalite durumunun belirlenmesinde ELECTRE yöntemi ile beraber AHP-TOPSIS 

yöntemini kullanmıştır. Fazlollahtabar ve diğerleri (2011) tedarikçi seçiminde AHP-TOPSIS 

yöntemi ile beraber çok amaçlı lineer olmayan programlama yönteminden faydalanmışlardır. 

Jabbarzadeh (2018) de tedarikçi seçiminde AHP-TOPSIS yöntemini kullanmış, bu maksatla 

tedarikçileri tecrübe, finansal denge, kalite performansı, insan gücü kaynakları, lojistik 

yeterlilik ve yürütülen mevcut projeler açısından değerlendirmiştir. Agrawal ve diğerleri 

(2018) bulanık mantık yaklaşımı ile AHP-TOPSIS yöntemini beraber kullanarak MBA 

eğitimi için enstitü seçimi problemine çözüm aramışlardır. Singh ve Singh (2018) de bulanık 

mantık ile AHP-TOPSIS’i beraber kullararak seyahet eden kişilerin rota seçimine katkıda 

bulunacak bir karar destek aracı oluşturmuşlardır. Nyimbili ve diğereri (2018) sayısal harita 

uygulamaları da kullanarak AHP-TOPSIS ile deprem risk analizi oluşturmuşlardır. 

Çalışmalarında topoğrafya, deprem merkez üssüne olan uzaklık, toprağın sınıflandırılması, 

sıvılaşma ve hata/odak mekanizması değerlerini kullanarak İstanbul Küçükçekmece 

bölgesini analiz etmişlerdir. Yurdakul ve İç (2005) performans ölçüm modelinin üretim 

şirketleri için geliştirilmesinde, Alp ve Engin (2011) trafik kazalarının sebepleri ile sonuçları 

arasındaki ilişkinin hesaplanması ve analiz edilmesinde, Supçiller ve Çapraz (2011) oluklu 

mukavva kutu üreticisinin tedarikçi seçiminde AHP-TOPSIS yöntemini kullanmıştır. Lin ve 

diğerleri (2008) müşteri odaklı ürün tasarım sürecinde, Rao ve Davim (2008) ve  Satapathy ve 

diğerleri (2010) malzeme tasarımında, Tavana ve Marbini (2011) uzay uçuşu görev 

planlamasında, Joshi ve diğerleri (2011) perakende sektöründe performans 

değerlendirmesinde, Zolfani ve Antucheviciene (2012) takım üyesi seçiminde, Kutlu ve 

diğerleri (2012) seçmeli ders seçimininde, Ju ve Wang (2012) grup karar vericiler ile acil 

alternatif değerlendirmesinde, Ömürbek ve diğerleri (2015) kurumsal proje yönetim yazılım 

seçimi problemlerinde AHP ve TOPSIS yöntemlerini bütünleşik olarak kullanmışlardır.    

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde yardıma muhtaç kişilerin seçimine yönelik 

herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle önerilen  yöntemin literatüre önemli bir 

katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın her aşaması  SGY Vakıflarında uzun 

yıllar yöneticilik yapmış uzman kişilerin görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Yetkin 

kişilerin görüşlerine dayanarak yardıma muhtaç kişilerin seçiminde göz önünde 

bulundurulması gereken kriterlerin belirlenmiş olaması da literatüre önemli bir katkı olarak 

değerlendirilmektedir. 



 

5 

 

3. ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ 

1970’lerde Profesör Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen AHP, birden çok kriter içeren 

karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan bir karar verme yöntemidir. AHP, karar 

vericilerin karmaşık problemleri, problemin ana hedefi, kriterleri (criteria / attributes / 

objectives), alt kriterler ve alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda 

modellemelerine olanak verir. AHP’ in en önemli özelliği karar vericinin hem objektif hem de 

sübjektif düşüncelerini karar sürecine dahil edebilmesidir (Saaty, 2000). Bir diğer ifade ile 

AHP, bilginin, deneyimin, bireyin düşüncelerinin ve önsezilerinin mantıksal bir şekilde 

birleştirildiği bir yöntemdir.Yöntem Saaty’ nin de Washington’da yedi yıl süreyle çalıştığı 

silahsızlanma ve uluslar arası anlaşmazlıkların (Kuzey İrlanda vb.) giderilmesinden; 

kaynakların devlet, özel ve uluslar arası kurumlara tahsis edilmesine kadar bir çok alanda 

uygulanmıştır (Saaty,1980:352). 

3.1.  ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN AŞAMALARI 

3.1.1.  Hiyerarşinin Geliştirilmesi (Ayrıştırma) 

AHP’ in ilk adımı ayrıştırma, bir karar probleminin daha kolay kavranmasını ve 

değerlendirilmesini sağlayacak hiyerarşik bir düzende alt problemlere ayrıştırma sürecidir. 

Hiyerarşinin en tepesinde karar vericinin nihaî hedefi bulunur. Hiyerarşinin daha alt 

seviyelerinde bu nihaî hedefe ulaşmak için göz önüne alınması gereken kriterler sıralanır. 

Hiyerarşide aşağıya doğru inildikçe kriterlerin belirginliği artar. Hiyerarşinin en alt 

seviyesinde ise alternatifler yer alır. Karar hiyerarşisinin kurulmasında hiyerarşinin kademe 

sayısı, problemin karmaşıklığına ve detay derecesine bağlıdır. 

Hiyerarşi onu etkileyen bileşenler arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimin sistemin geneline 

olan tesirini gösteren bir yapıdır. Hiyerarşik yapının matematiksel boyutunu alt seviye 

elemanlarının bir üst seviyedeki kritere katkılarının oransal olarak hesaplanması 

oluşturmaktadır. Bu işlemler hiyerarşinin en üst hedefine kadar sürdürülerek her bir bileşenin 

sistemin geneline olan etkisi belirlenmeye çalışılmaktadır. 

3.1.2 Karşılaştırmalı Yargılar (İkili Karşılaştırma) 

Karşılaştırmalı yargılar veya ikili karşılaştırmalar AHP’ in ikinci temel adımını 

oluşturmaktadır. İkili karşılaştırma terimi iki faktörün/kriterin birbirleriyle karşılaştırılması 

anlamına gelir ve karar vericinin yargısına dayanır. 

İkili karşılaştırmalar, karar kriterlerinin ve alternatiflerin öncelik dağılımlarının kurulması için 

tasarlanmıştır. Daha açık bir ifade ile, hiyerarşideki elemanlar bir üst kademedeki elemana 

göre göreli önemlerinin belirlenmesi için ikili olarak karşılaştırılır. 

Eğer hiyerarşinin belirlenen düzeyi karşılaştırılacak n eleman içeriyorsa toplam[n*(n-1)]/2 

adet ikili karşılaştırma yapmak gerekir. Bu karşılaştırmalar matrisler şeklinde düzenlenir. 

Farklı kriterlerin Tablo-1’ de gösterildiği gibi ikili karşılaştırmaları yapılarak bir matris 

oluşturulur. Matristekiwi/wj terimi, amaca ulaşmak için i. kriterin j. kriterden ne kadar daha 

önemli olduğunu ifade etmektedir. 
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Tablo-1 : Kriterler için İkili Karşılaştırmalar Matrisi Oluşturulması 

İkili karşılaştırma yargılarının oluşturulmasında, başka bir ifade ile A kriterinin B kriterine 

göre ne kadar önemli olduğu karar vericiye sorulduğunda, karar verici Tablo-2’de gösterilen1-

9 puanlı tercih ölçeğinden faydalanmaktadır. Bu ölçeğin etkinliği farklı alanlardaki 

uygulamalar ve başka ölçeklerle yapılan teorik karşılaştırmalar sonucunda saptanmıştır (Evren 

ve Ülengin, 1992).  

 

Tablo-2 : Analitik Hiyerarşi Sürecinde Kullanılan Ölçek 

Saaty, AHP' in kullanılmasında doğrudan doğruya ilgili kişilerle yüz yüze anket yapıp, onların 

ikili karşılaştırmalara ilişkin görüşlerinin alınmasını önermektedir. Söz konusu ilgili kişi veya 

kişiler mutlaka konunun uzmanı olmasalar bile en azından konuyu bilen, konuya aşina olan 

kişiler olmalıdır (Evren ve Ülengin, 1992). 

3.1.3 Sentez 

İkili karşılaştırma matrisleri geliştirildikten sonra karşılaştırılan her elemanın önceliğinin 

(göreli öneminin) hesaplanmasına geçilmektedir.  AHP’ in bu bölümü “sentezleme” adıyla 

anılır. Sentez aşaması, en büyük özdeğer ve bu özdeğere karşılık gelen özvektörün 

hesaplanmasını ve normalize edilmesini içermektedir (Saaty,1980:352). 

 

        Kriter 1        Kriter 2 ..      . Kriter  n 

      Kriter 1         11 ww         21 ww ....        nww1  

      Kriter 2 

             . 

             . 

        12 ww
 

. 

. 

       22 ww .... 

                     . 

                     . 

..     nww2 . 

         . 

         . 

      Kriter  n         1wwn         2wwn .... ..    nn ww
 

 

ÖNEM 

DERECESİ 
TANIM AÇIKLAMA 

1 Eşit önem İki faaliyet amaca eşit düzeyde katkıda bulunuyor. 

3 
Birinin diğerine göre orta 
derecede daha önemli olması 

Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine orta derecede 
tercih ettiriyor. 

5 Kuvvetli düzeyde önem 
Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine kuvvetli bir şekilde 
tercih ettiriyor. 

7 Çok kuvvetli düzeyde önem 
Bir faaliyet güçlü bir şekilde tercih ediliyor ve baskınlığı 
uygulamada rahatlıkla görülüyor. 

9 Aşırı düzeyde önem 
Bir faaliyetin diğerine tercih edilmesine ilişkin kanıtlar 
büyük bir güvenirliğe sahip. 

2,4,6,8 Ortalama değerler 
Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı 
arasına düşen değerler. 
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3.1.4  Nihai Karar 

AHP' in son aşaması karar probleminin çözümlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada problemin ana 

hedefinin gerçekleştirilmesinde karar alternatiflerinin sıralaması olarak hizmet edecek  bir 

karma (composite) öncelikler vektörü oluşturulur.  Bu vektörü oluşturmak için her değişken 

için belirlenen öncelik vektörlerinin ağırlıklı ortalaması alınır. Elde edilen nihai öncelikler 

karar alternatif puanları olarak da adlandırılabilir ve karar vericinin alternatif tercihlerine 

ilişkin yargısal algılamalarının yoğunluğunu temsil eder. 

İkili karşılaştırma yargılarının tutarlılığını ölçmek için Saaty tarafından önerilen bir tutarlılık 

oranı (consistency ratio) kullanılmaktadır (Saaty, 1980:352). Bir karşılaştırma matrisinin 

tutarlı olabilmesi için, en büyük özdeğerinin (max), matris boyutuna (n) eşit olması 

gerekmektedir. Tutarlılık oranının hesaplanmasında kullanılan en yaygın yöntem sırasıyla şu 

adımları takip eder.  

• Kriterlerin göreli önemlerini hesaplamak için, her bir satırın geometrik ortalaması alınarak 

“wi” sütun  vektörü oluşturulur. 

• Sütun vektörü normalize edilerek, göreli önemler vektörü “Wi” hesaplanır. 

• Matristeki her bir satır göreli önemler vektörü ile çarpılarak, V2  sütun vektörü elde edilir.  

• Daha sonra bu vektörün her elemanı, göreli önemler vektöründe karşı gelen elemana 

bölünerek V3  vektörü hesaplanır. 

• V3 sütun vektörünün aritmetik ortalaması en büyük özdeğer olan max’ı vermektedir. 

• Son adım, tutarlılık göstergesinin ve tutarlılık oranının bulunmasıdır. Bu değerler; 

− Tutarlılık Göstergesi CI = (λmax-n)/n-1 (n=karşılaştırılan alternatif sayısı)  

− Tutarlılık OranıCR=CI/RI (RI= Rastsallık Gösterge Değeri)     

Saaty (1985)tarafından, 1-15 boyutundaki matrisler için geliştirilen rastsallık göstergeleri 

Tablo-3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo-3 : Rastsallık Göstergeleri (Saaty, 1985) 

Tutarlılık oranı her ikili karşılaştırma matrisi için hesaplanır. Bu oran için Saaty tarafından 

önerilen üst limit 0.10’dur. Yargılar için hesaplanan tutarlılık oranı 0.10’un altında ise 

yargıların yeterli bir tutarlılık sergilediği ve değerlendirmenin devam edebileceği kabul 

edilmektedir. Eğer yargıların tutarlılık oranı 0.10’un üstünde ise yargılar tutarsız kabul 

edilmektedir. Bu durumda yargıların kalitesinin iyileştirilmesi gerekir. Tutarlılık oranı 

yargıların yeniden gözden geçirilmesiyle düşürülebilir. Ancak bu işlemde başarısız olunursa, 

problemin daha doğru bir biçimde tekrar kurulması ve sürecin en baştan ele alınması gerekir.  

4. TOPSIS YÖNTEMİ 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi Hwang ve 

Yoon (1981) tarafından çok kriterli karar verme tekniği olarak geliştirilmiştir. Hwang ve 

Yoon, TOPSIS yöntemini çözüm alternatifinin pozitif-ideal çözüme en kısa mesafe ve 

negatif-ideal çözüme en uzak mesafe düşüncesine göre oluşturmuşlardır.  

n  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rassallık 

Göstergesi 
0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 
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4.1  TOPSIS Yönteminin Aşamaları  

TOPSIS yöntemi 6 adımdan oluşan bir çözüm sürecini içerir. Yöntemin ilk iki adımı 

ELECTRE yöntemi ile ortaktır. Aşağıda TOPSIS yönteminin adımları tanımlanmıştır. 

4.1.1 Karar Matrisinin (A) Oluşturulması 

Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları, sütunlarında ise 

karar vermede kullanılacak değerlendirme faktörleri yer alır. A matrisi karar verici tarafından 

oluşturulan başlangıç matrisidir. Karar matrisi aşağıdaki gibi gösterilir: 
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Aij matrisinde m karar noktası sayısını, n değerlendirme faktörü sayısını verir. 

4.1.2 Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması 

Standart Karar Matrisi, A matrisinin elemanlarından yararlanarak ve aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanır.  


=

=
m

k

kj

ij

ij

a

a
r

1

2

           (1) 

R matrisi aşağıdaki gibi elde edilir: 
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4.1.3 Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması 

Öncelikle değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri (wi)  belirlenir(Toplam wi=1). 

Daha sonra R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili wi değeri ile çarpılarak V matrisi 

oluşturulur. V matrisi aşağıda gösterilmiştir: 
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4.1.4 İdeal (A*) ve Negatif İdeal (A-) Çözümlerin Oluşturulması 

TOPSIS yöntemi, her bir değerlendirme faktörünün monoton artan veya azalan bir eğilime 

sahip olduğunu varsaymaktadır. İdeal çözüm setinin oluşturulabilmesi için V matrisindeki 

ağırlıklandırılmış değerlendirme faktörlerinin yani sütun değerlerininen büyükleri (ilgili 

değerlendirme faktörü minimizasyon yönlü ise en küçüğü) seçilir. İdeal çözüm setinin 

bulunması  aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 









= '* min(),(max JjvJjvA ij
i

ij
i

     (2) 

formülünden hesaplanacak setA*={v1*,v2*,…vn*} şeklinde gösterilebilir. 

Negatif ideal çözüm seti ise, V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme faktörlerinin 

yani sütun değerlerininen küçükleri (ilgili değerlendirme faktörü maksimizasyon yönlü ise en 

büyüğü) seçilerek oluşturulur. Negatif ideal çözüm setinin bulunması aşağıdaki formülde 

gösterilmiştir. 









=− 'max(),(min JjvJjvA ij
i

ij
i

       (3) 

formülünden hesaplanacak set A-={v1
-,v2

-,…vn
-}  şeklinde gösterilebilir. 

Her iki formülde deJfayda (maksimizasyon), J’ise kayıp (minimizasyon) değerini 

göstermektedir.Gerek ideal gerekse negatif ideal çözüm seti, değerlendirme faktörü sayısı 

yani m elemandan oluşmaktadır. 

 

4.1.5 Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

TOPSIS yönteminde her bir karar noktasına ilişkin değerlendirme faktör değerinin pozitif 

ideal ve negatif ideal çözüm setinden sapmalarının bulunabilmesi için Euclidian Uzaklık 

Yaklaşımından yararlanılmaktadır. Buradan elde edilen karar noktalarına ilişkin sapma 

değerleri ise İdeal Ayırım (Si*) ve Negatif İdeal Ayırım (Si
-) Ölçüsü olarak 

adlandırılmaktadır. İdeal ayırım (Si*) ölçüsü ve negatif ideal ayırım (Si
-)  ölçüsüne ilişkin 

hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir.  


=
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Burada hesaplanacak Si* ve Si
- sayısı doğal olarak karar noktası sayısı kadar olacaktır. 

4.1.6 İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 

 Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının (Ci* ) hesaplanmasında ideal 

ve negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada kullanılan ölçüt, negatif ideal ayırım 

ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki payıdır. İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin 

hesaplanması aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 

*

*

ii

i
i

SS
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C

+
=

−

−

           (6) 

Burada Ci*  değeri 0≤ Ci* ≤1 aralığında değer alır ve Ci* =1  ilgili karar noktasının ideal 

çözüme, Ci* =0  ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını gösterir. 

5. UYGULAMA 

5.1  Problemin Tanımı 

SYDV’da kimlere yardım yapılacağı, yapılacak olan yardımların niteliği ve miktarı tamamen 

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.Gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve 

önceliklendirilmesi SYDV’na ayrılan sınırlı kaynakların etkin kullanılabilmesi için son derece 

önemlidir. Ayrıca böylesi bir önceklendirme, Mütevelli Heyetinin almış olduğu kararların 

şeffaf ve açıklanabilir olmasına da önemli katkılar sağlayacaktır.  

Bu çalışma ile Kayseri SYDV’na sosyal yardım için müraacaatta bulunan 5 başvuru sahibine, 

sosyal yardıma muhtaçlık düzeylerine göre öncelik derecesi atanmıştır. Bu kapsamda, 

Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ve TOPSIS yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı 

yeni bir model önerilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında kurum yetkilileri ile yapılan 

görüşmeler sonucunda yardıma muhtaç kişilerin seçiminde göz önünde bulundurulması 

gereken kriterler belirlenmiştir. İkinci aşamada uzman görüşleri esas alınarak AHP yöntemi 

ile belirlenen kriterlere ağırlık puanları atanmıştır. Çalışmanın son aşamasında TOPSİS 

yöntemi kullanılarak başvuru sahipleri yardıma muhtaçlık düzeylerine göre sıralamaya tabi 

tututulmuştur. 

5.2  Değerlendirmede Kullanılan Kriterler 

Kayseri SYDV yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde yardıma muhtaç kişilerin 

belirlenmesinde kullanılabilecek kriterler belirlenmiştir. Kriterlerden bazıları objektif bazıları 

ise subjektif kriterlerdir. Değerlendirme aşamasında objektif kriterler için “Önceliklendirmede 

Ham Verilerin Kullanılması”, subjektif kriterler için ise “0-10 ölçeği” kullanılarak değerler 

atanmıştır. Kurum yetkileri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenen kriterler şunlardır:  

• Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı (BY):Müracaat sahibinin bakamakla yükümlü 

olduğu kişi sayısını göstermektedir. Objektif bir kriter olarak ele alınmıştır.  

• Sağlık durumu (SD):Müracaat sahibinin kendisi veye bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
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arasında sürekli bakıma muhtaç, kalıcı rahatsızlığı olan şahısların bulunması durumunda bu 

kriter için 0-10 ölçeğinde 10’a yakın değerler atanmış, herhangi bir rahatsızlığı 

bulunmayanlar için 0 değeri atanmıştır.  

• Yaş (YŞ): Kişinin çalışabilir olması ile ilgili objektif bir kriter olarak ele alınmıştır.  

• Aylık toplam gelir (AG): Müracaat sahibinin kendisinin veya aile bireylerinin aylık 

toplam gelirlerini göstermektedir. Objektif bir kriter olarak ele alınmıştır.  

• Mülkiyet durumu (MD): Müracaat sahibinin kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu 

kişilere ait her türlü taşınmaz mal bilgisini içermektedir. Taşınmazların toplam tutarı 

cinsinden objektif bir kriter olarak probleme dahil edilmiştir. 

• Okuyan çocuk sayısı (ÇS): Müracaat sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

arasındaki öğrenci sayısını göstermektedir. Objektif bir kriter olarak ele alınmıştır.  

• Eş durumu (ED): Subjektif bir kriter olarak ele alınmış ve 0-10 ölçeğinde değerler 

atanmıştır. Müracaat sahibi eşi ölmüş dul kadın ise 10’a yakın değerler atanmıştır.   

5.3 Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi  

Karar vericinin hem objektif hem de sübjektif düşüncelerinin karar sürecine dâhil edebildiği 

AHP yöntemi ileproblemin ana hedefi, kriterleri (criteria / attributes / objectives), alt kriterler 

ve alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda modellenmesi sağlanmıştır.  

Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde Kayseri SYDV yetkililerinin görüşlerine başvurulmuştur. 

Kriter ağırlıkları belirlenirken grup kararı yöntemi kullanılmış ve grubun üzereinde uzlaştığı 

değerler karşılaştırma matrisine ikili karşılaştırma değeri olarak yansıtılmıştır. Elde edilen 

ikili karşılaştırma matrisi şu şekildedir:  

KRİTERLER BY SD YŞ AG MD ÇS ED 

BY 1,00 0,20 0,25 7,00 5,00 2,00 6,00 

SD 5,00 1,00 2,00 8,00 4,00 7,00 7,00 

YŞ 4,00 0,50 1,00 6,00 5,00 3,00 5,00 

AG 0,14 0,13 0,17 1,00 0,50 0,25 1,00 

MD 0,20 0,25 0,20 2,00 1,00 0,50 2,00 

ÇS 0,50 0,14 0,33 4,00 2,00 1,00 4,00 

ED 0,17 0,14 0,20 1,00 0,50 0,25 1,00 

Tablo-4: Kriter İçin İkili Karşılaştırmalar Matrisi 

Kriter ağırlıklarını hesaplamak için daha önceki bölümde açıklanan AHP prosedürü 

uygulandığında elde edilen kriterağırlıkları şu şekildedir: 

KRİTERLER KRiTERAĞIRLIKLARI(Wİ) 

BY 0,149031 

SD 0,383463 

YŞ 0,254931 

AG 0,031223 

MD 0,055167 

ÇS 0,092793 

ED 0,033391 

Tablo-5: Kriter Ağırlıkları 
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Tablo-5’de yer alan kriter ağırlıkları incelendiğinde karar vericiler için en önemli kriterin 

“Sağlık Durumu” kriteri olduğu anlaşılmaktadır. İkinci önemli kriter “Yaş” kriteridir. Kriter 

ağırlığı en az olan kriterise 0,033391 ağırlık değeri ile “Eş Durumu” kriteridir.  

Tablo-4’de yer alan ikili karşılaştırmalar matrisi içinhesaplanan tutarlılık oranı RI=0,03 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değer ikili karşılaştırmalar matrisinin oldukça tutarlı olduğunu 

göstermektedir.  

5.3  Yardıma Muhtaç Kişilerin Sıralanması 

Bu çalışmada Kayseri SYDV’na müracaat eden yardıma muhtaç 5 başvuru sahibinin gerçek 

bilgileri kullanılmıştır. Gerçek kimliklerinin açıklanmasının uygun olmayacağı düşüncesi ile 

başvuru sahiplari A1-A5 kodları ile gösterilmiştir. Değerlendirmede kullanılan kriterlere göre 

A1-A5 kişilerine ait bilgiler Tablo-6’da gösterilmiştir. Tablo-6 da yer alan “Sağlık Durumu” 

ve “Eş Durumu” kriterleri sübjektif kriterlerdir. Bu kriterler için adayların durumuna uygun 

olarak 0-10 ölçeğinde değerler atanmıştır. SD kriteri için 10 değeri atanan başvuru sahibi 

kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında sağlık durumu açısından en kötü 

durumda olan müraacat sahibini göstermektedir. Eş durumu kriteri için atanan 10 değeri 

başvuru sahibin eşinin olmadığını veya eşinden hiçbir destek alamadığını göstermektedir. 5 

değeri, eşinden ayrı ve kısmen destek alan başvuru sahibini, 0 değeri atananlar ise eşleri ile 

ilgili herhangi bir problemi olmayan başvuru sahiplerini göstermektedir. Bu veriler ışığında 

A2 kodlu başvuru sahibinin durumu şöyledir: eşinden ayrı ve kısmen destek gören; okula 

giden 3 çocuğu bulunan; kendisi, anne ve babası ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişi 

sayısı 6 olan; anne ve babasında önemli ölçüde sağlık probleri bulunan; 38 yaşında; 850 TL 

toplam aylık geliri olan; kendisine veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait herhangi bir 

taşınmazı bulunmayan müracaat sahibini göstermektedir. 

 BY SD YŞ AG MD ÇS ED 

A1 4 9 63 700 0 2 0 

A2 6 7 38 850 0 3 5 

A3 5 0 45 1000 150000 2 0 

A4 5 10 33 350 0 2 0 

A5 7 5 42 700 120000 5 10 

Tablo-6: Adayların Kriterler İçin Aldıkları Değerler 

Eşitlik (3.1) kullanılarak elde edilen Standart Karar matrisi (R) aşağıda gösterildiği gibidir:  

  BY SD YŞ AG MD ÇS ED 

A1 0,325515 0,563602 0,621029 0,416475 0 0,294884 0 

A2 0,488273 0,438357 0,374589 0,505719 0 0,442326 0,447214 

A3 0,406894 0 0,443592 0,594964 0,780869 0,294884 0 

A4 0,406894 0,626224 0,325301 0,208237 0 0,294884 0 

A5 0,569652 0,313112 0,414019 0,416475 0,624695 0,73721 0,894427 

Tablo-7: Standart Karar Matrisi  
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Bir önceki bölümde elde edilen kriter ağırlıkları kullanılarak oluşturulanAğırlıklandırılmış 

Karar marrisi (V) ise şu şekildedir:  

  BY SD YŞ AG MD ÇS ED 

A1 0,048512 0,216121 0,15832 0,013003 0 0,027363 0 

A2 0,072768 0,168094 0,095494 0,01579 0 0,041045 0,014933 

A3 0,06064 0 0,113086 0,018576 0,043078 0,027363 0 

A4 0,06064 0,240134 0,082929 0,006502 0 0,027363 0 

A5 0,084896 0,120067 0,105546 0,013003 0,034462 0,068408 0,029866 

Tablo-8: Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi  

Eşitlik (3.2) ve Eşitlik (3.3) kullanılarak hesaplanan Pozitif ve Negatif İdeal Çözüm vektörleri 

sırası ile Tablo-9 ve Tablo-10’da gösterilmiştir. Pozitif İdeal Çözüm vektörü oluşturulurken 

AG ve MDkriteri açısından yardıma en çok muhtaç olan kişi aylık geliri en düşük olan ve 

herhangi bir taşınmazı bulunmayan kişi olacağından AG ve MD sütunundaki en küçük 

değerler seçilmiştir. Diğer kriterler için sütunlardaki en büyük değerler A* vektörünün ilgili 

elemanlarıdır.  

 

 BY SD YŞ AG MD ÇS ED 

A* 0,084896 0,240134 0,15832 0,006502 0 0,068408 0,029866 

Tablo-9: Pozitif İdeal Çözüm  

Negatif İdeal Çözüm vektörü oluşturulurken AG ve MD kriteri açısından yardıma en az  

muhtaç olan kişi aylık geliri en yüksek olan ve en yüksek bedelli taşınmaz sahibi kişi 

olacağından AG ve MD sütunundaki en büyük değerler seçilmiştir. Diğer kriterler için 

sütunlardaki en küçük değerler A- vektörünün ilgili elemanlarıdır.  

 BY SD YŞ AG MD ÇS ED 

A- 0,048512 0 0,082929 0,018576 0,043078 0,027363 0 

Tablo-10: Negatif İdeal Çözüm 

Tablo-9 ve Tablo-10’da yer alan değerler kullanılarak her bir alternatif için hesaplanan pozitif 

ve negatif ayrım değerleri aşağıda gösterildiği gibidir: 

 
Si* Si

- 

A1 0,067226 0,232978 

A2 0,101695 0,176849 

A3 0,25471 0,032504 

A4 0,094068 0,244567 

A5 0,135761 0,137599 

Tablo-11: Pozitif ve negatif Ayrım Değerleri  
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Tablo-11’de yer alan değerler kullanılarak hesaplanan İdeal Çözüme Yakınlık Değerleri (C*) 

aşağıda gösterildiği gibidir: 

 C* 

A1 0,776065 

A2 0,634904 

A3 0,113169 

A4 0,722215 

A5 0,503361 

Tablo-12: İdeal Çözüme Yakınlık Değerleri 

Tablo-12’deki değerler müracaat sahipleri arasında öncelikli olarak A1 kişisine yardım 

yapılması gerektiğini göstermektedir. İhtiyaç durumuna göre yardım yapılacak kişiler 

arasındaki öncelik ilişkisi şu şekilde olmalıdır: 

A1» A4 » A2 » A5 » A3 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mevcut durumda SYDV’lerinbaşvuru sahipleri arasından kimlere yardım yapacağı, yapılacak 

olan yardımların niteliği ve miktarıvakıf mütevelli heyetinin subjektif değerlendirmelerine 

bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Oysa bu karar pek çok objektif ve subjektif kriterin 

birlikte değerlendirilmesini gerektiren önemli bir ÇKKV problemidir. 

ÇKKV, birçok kriteri birlikte değerlendirerek alternatiflere değerler atama süreci olarak ifade 

edilmektedir. ÇKKV, elde mevcut birden fazla, genellikle birbirleri ile çelişen alternatifler 

arasında bir tercih (değerlendirme, önceliklendirme, seçim gibi) yapma durumundaki karar 

vericilere bilgiler sunmaktadır.  

Bu çalışmada Kayseri SYDV’na müracaatta bulunanlar arasından yardıma muhtaç kişilerin 

belirlenmesine yönelik olarak AHP ve TOPSIS yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı 

yeni bir model önerilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında Kayseri SYDV yetkilileri ile yapılan 

görüşmeler sonucunda yardıma muhtaç kişilerin seçiminde göz önünde bulundurulması 

gereken 7 adet kriter belirlenmiştir. Bu kriterler: Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı (BY), 

Sağlık durumu (SD), Yaş (YŞ), Aylık toplam gelir (AG), Mülkiyet durumu (MD), Okuyan 

çocuk sayısı (ÇS), Eş durumu (ED) kriterleridir.  

İkinci aşamada Kayseri SYDV’da görevli uzman görüşleri esas alınarak AHP yöntemi ile 

belirlenen kriterlere ağırlık puanları atanmıştır. Elde edilen sonuçlar karar vericiler için en 

önemli kriterin “Sağlık Durumu” kriteri olduğunu göstermiştir. İkinci önemli kriter “Yaş” 

kriteridir. Kriter ağırlığı en az olan kriter ise 0,033391 ağırlık değeri ile “Eş Durumu” 

kriteridir.  

Çalışmanın son aşamasında KSYDV’na müracaatta bulunan 5 başvuru sahibine ait gerçek 

veriler kullanılmıştır. Bu aşamada TOPSİS yöntemi kullanılarak başvuru sahipleri yardıma 

muhtaçlık düzeylerine göre sıralamaya tabi tututulmuştur. Elde edilen sonuçlar müracaat 

sahipleri arasında öncelikli olarak A1 kişisine yardım yapılması gerektiğini göstermiştir. 

Ayrılan kaynak durumuna göre diğer başvuru sahipleri de yardıma muhtaçlık düzeylerine 
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göre sıralamaya tabi tutulmuşlardır.  

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde yardıma muhtaç kişilerin seçimine yönelik 

herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle önerilen yöntemin literatüre önemli bir 

katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın her aşaması  SGY Vakıflarında uzun 

yıllar yöneticilik yapmış uzman kişilerin görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Yetkin 

kişilerin görüşlerine dayanarak yardıma muhtaç kişilerin seçiminde göz önünde 

bulundurulması gereken kriterlerin belirlenmiş olması da literatüre önemli bir katkı olarak 

değerlendirilmektedir.   

Önerilen modelin yardıma muhtaç kişilerin belirlenmesi konusunda SYD Vakfı yöneticilerine 

önemli kolaylıklar sağlaması beklenmektedir. Ayrıca verilen kararlar bilimsel bir yönteme 

dayalı olacağından şeffaflık ve açıklanabilirlik açılarından da çok önemli katkılar sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE 

HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ* 

Burcu KARAFİL Aytunga OĞUZ 

Öz 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 

eğitim öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Fakültesi (FEF), 

Mühendislik Fakültesi (MF) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) çeşitli lisans 

programlarında öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklemini ise belirtilen evrenden yansız olarak seçilen 570 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Fisher ve diğerleri (2001) 

tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama çalışması Şahin ve Erden (2009) tarafından 

gerçekleştirilen “Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği (ÖYÖHÖ) kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analiz teknikleri; iki 

değişkenin karşılaştırılmasında t-testi, üç ve daha fazla değişkenlerin karşılaştırılmasında ise 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda 

öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin iyi düzeyde ( =3.88) 

olduğu belirlenmiştir. Bulgulara göre, kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin öz yönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerindekadın öğrenciler lehine anlamlı fark saptanmıştır. 4. 

sınıf öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri 1. sınıf öğrencilerine 

göre daha yüksektir. Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri 

fakültelerine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Ayrıca, üniversitede düzenlenen 

konferans, panel, sempozyumvb. gibi etkinliklere katılan öğrencilerin öz yönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi puanlarının buetkinliklere katılmayan öğrencilerin öz 

yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi puanlarına göre; bu etkinliklere bazen katılan 

öğrencilerin puanlarının da hiç katılmayan öğrencilerin puanlarına göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Yükseköğretim, öz yönetimli öğrenme, hazırbulunuşluk 

EXAMINIG THE SELF-DIRECTED LEARNING READINESS LEVEL OF 

UNIVERSITY STUDNETS 

Abstract 

The aim of this study is to examine self-directed learning readiness level of university 

students in terms of various variables.The universe of the study consists of the first and fourth 

                                                           
* Bu çalışma 4-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
 Öğr. Gör.,Yalova Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, burcu.karafil@yalova.edu.tr 
 Prof. Dr.,Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, aytunga.oguz@dpu.edu.tr 
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grade students who study at different undergraduate programs of various faculties of Bilecik 

Şeyh Edebali University during the 2016-2017 academic year.The sample group of the study 

is composed of 570 students selected from the specified universe.A personal information form 

prepared by the researchers to collect the demographic characteristics of the participants and a 

"Self-Directed Learning Readiness Scale" (ÖYÖÖÖ) developed by Fisher et al. (2001) and 

adapted to Turkish language by Şahin and Erden (2009) were used to answer the research 

problems.In the analysis of the data, descriptive analysis techniques such as arithmetic mean, 

standard deviation; t-test to compare two variables, and one-way analysis of variance 

(ANOVA) to compare three or more variables were used. As a result of the research, it was 

determined that the self-directed learning readiness level of university students was at good (

 = 3.88) level. When self-directed readiness level of students was examined in terms of 

gender, significant differences were found in favor of female students. When it was examined 

in terms of grade level, it was seen that 4th grade students had a higher level of self-directed 

learning readiness level than the first grade students.Findings showed that students' self-

directed learning readiness level differed significantly in terms of faculty variable. In addition, 

self-directed learning readiness level scores of the students who attend the activities organized 

at universities such as conferences, panels, symposiums was found to be higher that the 

students who do not attend these activities while the scores of the students who sometimes 

attend these activities was higher than the students who never attend these activities.  

Key Words: Higher Education, self-directed learning, readiness 

GİRİŞ 

Bilgi çağında yaşanan ekonomik, siyasi, teknolojik ve kültürel değişimler ve 

gelişmelerle birliktebilginin sürekli değişip arttığı görülmektedir. Böyle bir ortam yaşamın her 

alanında olduğu gibi eğitim alanında da büyük değişimlere neden olmaktadır. 21. yüzyıla 

damgasını vuran bilgi toplumunda ülkelerin birbirleri ile uluslararası platformda rekabet 

edebilmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi ise ülkelerin eğitim düzeylerine bağlıdır. 

(Guimaraes de Castro, 1999: 3). Bu nedenle, dünya ülkelerinin en temel hedefi toplumların 

eğitim ile bilgi toplumuna dönüştürülmesidir (Tutkun, 2010: 996). Bu dönüşüm bireylere 

sunulacak eğitimin bilimsel temellere dayalı olmasıyla ve niteliğinin artırılmasıyla 

gerçekleşebilir. 

Bilgi toplumunda bireylerin sahip olmaları gereken bazı özellikler vardır.Bunlar 

arasında; problem çözme, eleştirel düşünme, sorgulama, bilgi okuryazarı olma, etkili iletişim 

ve işbirliği becerilerine sahip olma, girişimcilik vb. gibi birçok özellik sayılabilir.Bu 

özelliklerin kazandırılabilmesi için bilgi toplumunun bireylerinebilginin doğrudan aktarılması 

yerine bilgiye ulaşabilme becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda kendi 

öğrenme süreçlerini yönetebilen ve kendi öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilen öğrenenlere 

gereksinim duyulmaktadır (Tekkol ve Demirel, 2017: 152). Bir başka ifade ile bireylerin 

dünyadaki gelişen teknoloji, iletişim ve küresel yarış içerisinde hayatta kalabilmeleri için öz 

yönetimli öğrenme becerilerine sahip olmaları oldukça önemlidir (Guglielmino, Guglielmino 

ve Long, 1987: 303; Trilling ve Fadel, 2009: 8; Conner, 2012: 30; Francis ve Flanigan, 2012: 

http://www.akademikbakis.org/
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2; Guglielmino, 2013: 4). Bu şekilde öğrenmenin daha etkili olacağı ifade edilmektedir 

(Manning, 2007: 107). 

Öz yönetimli öğrenme bazı araştırmacılar tarafından öğretimin düzenlenmesinde 

öğrenen özerkliğinin vurgulandığı bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bazı araştırmacılar ise öz 

yönetimli öğrenmeyi bireylerin ahlaki, duygusal ve entelektüel açıdan özerk olmasını 

amaçlayan kişisel bir özellik olarak tanımlamaktadır (Song ve Hill, 2007: 28). Öz yönetimli 

öğrenme bireylerin kendi öğrenme ihtiyaçlarının farkında olduğu (Knowles, 1975: 18) ve 

kendi öğrenme sorumluluklarını aldıkları (Hiemstra, 1999: 9) bir süreçtir. Bu süreçte bireyler 

kendi öğrenme hedeflerini belirleme, belirledikleri hedeflere ulaşabilmek için kullanacakları 

yöntem ve stratejileri seçme, belirledikleri hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etme ve öz 

değerlendirme yapabilme becerisine sahiptir (Liang ve Wang, 2011: 210; 

KovalenkoveSmirnova, 2015: 394;Tekkol ve Demirel, 2016: 152).Öz yönetimli öğrenenler 

öğrendiklerini bir durumdan başka bir duruma aktarabilmekte, neyi, nasıl ve ne zaman 

öğrenmek istediklerini kendileri belirlemekte ve gerektiğinde diğer bireylerle fikir alış verişi 

yapmaktadır (Brookfield, 2009: 2615). Öz yönetimli öğrenenlerin merak, eleştirel düşünme, 

anlama, algılama ve karar verme becerileri ve motivasyon düzeylerinindaha yüksek olduğu, 

kendilerine daha fazla güvendikleri, kişiler arası ilişkilerinin daha fazla gelişmiş olduğu 

(Cadorin, Cheng ve Palese, 2016: 2); yeni bilgileri edinme konusunda daha istekli oldukları, 

karşılaştıkları problem durumları ile başa çıkabildikleri ve kendilerini bağımsız, öz disiplinli, 

öz güvenli bireyler olarak tanımladıkları belirtilmektedir (Garrison, 1997: 20). Bu bağlamda, 

öz yönetimli öğrenme davranışları, bireylerin yaşamlarının her alanında karşılaşabilecekleri 

zorluklarla başa çıkabilmek için gerekli olan tutum ve becerilerin bir birleşimi olarak 

görülebilir (Guglielmino ve Long, 2011: 1).Öz yönetimli öğrenmede birey öğrenmenin 

merkezinde yer almakta, iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişime ayak 

uydurabilmektedir. Çünkü öğretme ve öğrenme sürecindeyapılandırmacı veinsancıl bir eğitim 

anlayışıyla, öğrenci merkezli bir yaklaşım izlenmektedir (Conner, 2012: 29-30). 

Öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ise bireylerin öz yönetimli öğrenme için 

sahip olmaları gereken tutum, beceri ve kişilik özelliklerinin derecesini ifade etmektedir 

(Wiley 1983: 182). Öz yönetimli öğrenme sürecinin başarılı olabilmesi için bireylerin öz 

yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek düzeyde olması oldukça önemlidir 

(Sırakaya, 2015: 23). Bireylerin hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyen çeşitli faktörler 

bulunmaktadır. Öncelikle, belirli bir alanda öz yönetimli öğrenen olabilmek için o alanla ilgili 

belirli bir düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir (Fisher ve diğerleri, 2001: 517). 

Ayrıca, belirli düzeyde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilere sahip olunmakla birlikte, 

bireylerin kişilik özellikleri, öğrenme stilleri, eleştirel düşünme becerileri, akademik başarıları 

ve öz yeterlik algıları gibi çeşitli etkenler de öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerini önemli ölçüdeetkilemektedir (Karataş, 2017: 453). Bu nedenle, bu etkenlerin 

tamamının dikkate alınıp düzenlendiği öğrenme ortamları bireylerin öz yönetimli öğrenmeye 

hazır bulunuşluk düzeylerini artırabilir veonların özyönetimli öğrenen davranışları 

sergileyebilmelerini sağlayabilir. 

21. yüzyılda yükseköğretim kurumlarının en önemli görevlerinden birisi ise 

bireyselleştirilmiş, öğrenen merkezli öğrenme ortamlarında öğrenme sorumluluğunu alan 
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öğrenciler yetiştirmektir (Erçetin, 2001: 79).  Bu eğitim düzeyinde öğrencilerin öz yönetimli 

öğrenme becerisine sahip olmaları ve kendi öğrenme süreçlerini yönlendirebilmeleri beklenir. 

Öz yönetimli öğrenme sürecinde önemli olan kişisel özerklik, kişisel sorumluluk ve kişisel 

gelişim kavramlarının geliştirilmesi yükseköğretimin de temel amaçları içerisinde yer 

almaktadır  (Wilcox, 1996: 165).Buna göre öğrencilere toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde kişisel beceri ve yeterlikler kazandırılması gerekir (Foo, 2013: 24).Yükseköğretim 

öğrencilerinin hem öğrenme ortamlarında başarılı olabilmeleri hem de kişisel ve mesleki 

gelişimlerini yaşam boyu sürdürebilmelerinde öz yönetimli öğrenme becerilerinin 

geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Yükseköğretimde öğrencilerin öz yönetimli öğrenme becerisinin geliştirilmesinde en 

büyük görev öğretim elemanlarına düşmektedir Öğretim elemanlarının sınıf ortamında 

yapacakları bütün etkinliklerde öğrenenlerin öz yönetimli öğrenme süreçlerini desteklemeleri 

gerekir (Wilcox, 1990: 30).  Bunun için öğrencilere daha fazla kendilerini kontrol etme hakkı 

tanınmalıdır. Ayrıca, öğrencilere ne öğrenmeleri gerektiğini öğretmek yerine nasıl 

öğrenmeleri gerektiği öğretilmelidir (Smith, 2016: 16). Böylece yükseköğretimdeöz yönetimli 

öğrenme desteğinin sağlanması ile öğrencilerin akademik performansı, akademik 

motivasyonları ve derse katılımlarıartırılabilir (Francis ve diğerleri, 2012: 4 ). 

Alanyazın incelendiğinde yükseköğretim öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşluk düzeylerini çeşitli değişkenler açısından inceleyen (Haron,2003; Smedley, 

2007; Yuan, Williams, Fang ve Pang, 2012; Prabjanee ve Inthachot, 2013; Kar ve diğerleri, 

2014, Aşkın, 2015; Sahoo, 2016; Shirke ve diğerleri, 2016); öz yönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşluk düzeyi ile öğrencilerin öğrenme stilleri (Canipe, 2000; El-Gilany ve 

Abusaad, 2013), öz yeterlik inancı ile öğrenci memnuniyeti (Lollis, 2016) ve öğrenci 

yeterliliği (Yang ve Jiang, 2014) arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalara rastlanmaktadır. 

Türkiye’de bu konudaki araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmekte ve daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.Üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenme 

becerilerinin incelenmesiöğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, kendi öğrenme 

sorumluluklarını almalarına ve etkili öğrenme ortamlarının düzenlenmesine katkı 

sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz yönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu 

genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri nasıldır? 

2. Üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk 

düzeylerinde;cinsiyet, sınıf, fakülte, üniversitede düzenlenen konferans, panel, 

sempozyum vb. gibi etkinliklere katılma ve bilgisayar ve bilgi iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeleri izleme değişkenlerinegöre anlamlı fark var mıdır? 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, örneklemi, veri toplama aracı ve verilerin analizine 

ilişkinbilgiler sunulmaktadır. 
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Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modellerinde geçmişte ya da şu an 

var olan bir durum mevcut koşulları içerisinde her hangi bir değiştirme ya da etkileme çabası 

olmaksızın araştırılmaya çalışılmaktadır (Sönmez ve Alacapınar, 2013:46). Bu araştırmada da 

üniversite öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri var olan durumuyla 

incelenmektedir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Fakültesi (FEF), Mühendislik Fakültesi (MF) ve İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) lisans programlarında öğrenim gören 1. ve 4. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır.Çalışmanın örneklemini ise belirtilen evrenden yansız olarak 

seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 570 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 275’i 

(%48.2) 1. sınıf, 295’i (%51.8) ise 4.sınıfta öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin 238’i 

(%42.8) Fen Edebiyat Fakültesi, 121’i (%21.2) Mühendislik Fakültesi ve 211’i (%37) İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisidir. Öğrencilerin 65’i (% 11.4) Tarih, 51’i (%8.9) 

Coğrafya, 38’i (%6.7) Matematik, 42’si (%7.4) Arkeoloji, 42’si (%7.4) Türk Dili ve 

Edebiyatı, 42’si (%7.4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 41’i (%7.2) Bilgisayar 

Mühendisliği, 38’, (%6.7) Makine Mühendisliği, 75’i (13.2) Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, 77’si (%13.5) Maliye ve 59’u (%10.4) İşletme bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin 

284’ü (%49.8) kadın, 286’sı (%50.2) erkektir.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın problemlerine cevap bulmak amacıyla araştırmacılar tarafından 

oluşturulan ve katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili verilerin toplanmasını amaçlayan 

kişisel bilgi formu ile Fisher ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama 

çalışması Şahin ve Erden (2009) tarafından gerçekleştirilen “Öz Yönetimli Öğrenmeye 

Hazırbulunuşluk Ölçeği (ÖYÖHÖ)” kullanılmıştır.  

 “Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği” “kesinlikle katılmıyorum (1)”, 

“katılmıyorum(2)”, “kısmen katılıyorum (3)”, “katılıyorum (4)” ve “kesinlikle katılıyorum 

(5)” şeklinde Likert tipi beşli derecelendirme ölçeği ile cevaplanmaktadır. Ölçek 

“ÖzYönetim”, “Öğrenme İstekliliği” ve Öz Kontrol Becerileri” olmak üzere üç alt boyuttan 

ve 40 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise Öz Yönetim alt 

boyutu için .87, Öğrenme İstekliliği alt boyutu için .86, Öz Kontrol alt boyutu için .79 ve 

toplam özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk puanı için .94’tür. Bu çalışmada ise ölçeğin 

alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayıları; ÖzYönetim .88, Öğrenme İstekliliği.85 ve Öz 

Kontrol becerileri.83 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamına ilişkin güvenirlik katsayısı ise 

.93 olarak hesaplanmıştır. 
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Verilerin Analizi 

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukdüzeylerine ilişkin alt boyutların 

her biri için betimsel analizler yapılmış, aritmetik ortalama ve standart sapmaları, frekans (f) 

dağılımı ve yüzde (%) oranları özetlenmiştir. Cinsiyet gibi iki alt kategorili bağımsız değişken 

için bağımsız t-testi uygulanmıştır. Üç ve daha fazla alt kategorisi olan değişken verilerinin 

analizinde ise tek yönlü varyans analizi testinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma kapsamında elde edilen bulgular araştırmanın 

alt amaçlarına uygun olarak sınıflandırılarak tablolar halinde sunulmuştur. Öğrencilerin öz 

yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi ve boyutlarına ilişkin verilerin aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1:Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerineİlişkin 

Puanların Betimsel Analizleri 

Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk      SS 

Öz Yönetim  3.99  0.67 

Öğrenme İstekliliği  3.85  0.59 

Öz Kontrol Becerileri  3.88  0.67 

Toplam Puan  3.88  0.56 

N=570 

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri incelendiğinde, 

ölçeğin Öz Yönetim ( =3.99), Öğrenme İstekliliği ( =3.85) ve Öz Kontrol Becerileri           

(  =3.88) boyutları ile toplam puan ortalamasının (   =3.88)katılıyorum düzeyinde olduğu 

görülmüştür. 

Araştırmanın bir diğer amacı da öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerinin cinsiyet, sınıf, fakülte, bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri 

izleme ve üniversitede düzenlenen konferans, panel, sempozyum vb. gibi etkinliklere katılma 

değişkenlerinegöre anlamlı fark gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Tablo 2’de, 

öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi ölçeğinden aldıkları puanların 

cinsiyet değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

bağımsız t testi sonuçları yer almaktadır 

Tablo 2:Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeyi Puanlarının 

Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Öz Yönetimli Öğrenmeye 

Hazırbulunuşluk 
Cinsiyet N   SS    T p 

Öz Yönetim Kadın 284 4.02 .63 1.19 .23 

http://www.akademikbakis.org/
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 Erkek 286 3.96 .71   

Öğrenme İstekliliği Kadın 284 3.90 .56 2.13 .03 

 Erkek 286 3.80 .60   

Öz Kontrol Becerileri Kadın 284 3.95 .63 2.48       .01 

 Erkek 286 3.81  .71   

Toplam Kadın  284 3.86 .52 2.12  .03 

 Erkek 286 3.76 .59   

 

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk puanları cinsiyete göre 

karşılaştırıldığında, Öz Yönetim boyutunda anlamlı bir fark saptanmazken [t(568)= 1.19, 

p>0.05]; Öğrenme İstekliliği [t(568)= 2.13, p<0.05]; Öz Kontrol Becerileri [t(568)=2.48, p<0.05] 

boyutlarındave öz yönetimli öğrenme toplam puanlarında [t(568)=2.12, p<0.05] kadın 

öğrenciler lehine anlamlı bir fark saptanmıştır [p<0.05].   

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerine ilişkin 

puanlarınınöğrenim gördükleri sınıflara göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t-testi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 3’te 

sunulmuştur.  

Tablo 3:Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Sınıf 

Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

Öz Yönetimli Öğrenmeye 

Hazırbulunuşluk 
Sınıf n   SS t p 

Öz Yönetim 1.Sınıf 275 3.89 .74 -3.6 .00 

 4.Sınıf 295 4.09 .58   

Öğrenme İstekliliği 1.Sınıf 275 3.79 .64 -2.4 .01 

 4.Sınıf 295 3.91 .52   

Öz Kontrol Becerileri 1.Sınıf 275 3.79 .71 -2.9 .00 

 4.Sınıf 295 3.96 .62   

Toplam 1.Sınıf 275 3.73 .62 -3.3  .00 

 4.Sınıf 295 3.88 .49   

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları 

Öz Yönetim [t(556)=-3.6, p<0.05]; Öğrenme İstekliliği [t(556)= -2.4, p<0.05]; Öz Kontrol 

Becerileri [t(556)= -2.9, p<0.05] boyutlarında ve öz yönetimli öğrenme toplam puanlarında 

[t(556)=-3.3, p<0.05] sınıf değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar 

bütün boyutlarda ve toplam puanda 4. sınıf öğrencileri lehinedir.  

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri fakültelerine göre 

karşılaştırılmış ve Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4:Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Fakülte 

Değişkenine Göre Karşılaştırılması   
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Öz Yönetimli 

Öğrenmeye 

Hazırbulunuşluk 

Fakülte n   SS Var. K. K.T. SD K.O. F p 

 

Anlamlı 

Fark 

 

Öz Yönetim 

1.FEF 238 3.99 .68  G. Arası  3.006 2 1.50 3.33 .03   

2.MF 121 3.87 .73   G. İçi 255.905 567 .45    3>1  

3.İİBF 211 4.07 .61  Toplam 258.911 569     3>2  

Öğrenme İstekliliği 

1.FEF 238 3.80 .59 G. Arası 7.242 2 3.62 10.72 .00   

2.MF 121 3.69 .59 G. içi 191.365 567 .33   3>1  

3.İİBF 211 3.98 .55 Toplam 198.607 569    3>2  

Öz Kontrol Becerileri 

1.FEF 238 3.90 .64 G. Arası 12.768 2 6.38  14.65 .00   

2.MF 121 3.61 .70 G. içi 247.033 567 .43   1>2  

3.İİBF 211 4.01 .65 Toplam 259.801 569    3>1  

Toplam Puan 

1.FEF 238 3.79 .56 G. Arası 6.069 2 3.03 9.79 .00   

2.MF 121 3.64 .60 G. İçi 175.634 567 .31   1>2  

3.İİBF 211 3.92 .51  Toplam 181.703 569    3>1  

p<.05 

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi fakülte değişkeni 

açısından incelendiğinde Öz yönetim [F(2-567)=3.33;p<.05]; Öğrenme İstekliliği                 

[F(2-567)=10.72;p<.05]; Öz Kontrol Becerileri [F(2-567)=14.65;p<.05] boyutlarında ve öz 

yönetimli öğrenme toplam puanlarında [F(2-567)=9.79;p<.05] anlamlı farklar olduğu 

görülmektedir. Gruplar arasındaki bu farkların kaynağını belirlemek amacıyla Tukey testi 

yapılmıştır. Bu testin soncuna göre Öz Yönetim boyutundaİİBF öğrencilerinin öz yönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ile ( = 4.07, s =.61) MF ( =3.87, s= .73) ve FEF (

=3.99, s= .68)öğrencileri arasında İİBF öğrencilerine lehine anlamlı farklar bulunmuştur. 

Benzer şekilde Öğrenme İstekliliği boyutundaİİBF öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşluk düzeyleri ile ( = 3.98, s =.55) MF ( =3.69, s= .59) ve FEF ( =3.80, s= 

.59) öğrencileri arasında İİBF öğrencileri lehine anlamlı farklar bulunmuştur. 

Öz Kontrol Becerileriboyutunda iseFEF öğrencileri ( = 3.90, s =.64) ileMF 

öğrencileri arasında ( =3.61, s= .70) FEF öğrencileri lehine anlamlı bir fark olduğu 

görülürken; İİBF öğrencileri ( =4.01, s= .65) ile MF öğrencileri arasında İİBF öğrencileri 

lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucu elde edilmiştir. Benzer şekilde ve öz yönetimli 

öğrenme toplam puanları açısından FEF öğrencileri (  =3.79, s= .56)  ile MF öğrencileri (  

=3.64, s= .60)  arasında FEF öğrencileri lehine; İİBF öğrencileri (  =3.92, s= .51)  ile MF 

öğrencileri arasında İİBF öğrencileri lehine anlamlı farklar bulunmuştur. 

Araştırmada öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar üniversitede düzenlenen 

konferans, panel, sempozyum vb. gibi etkinliklere katılma düzeylerine göre karşılaştırılmıştır. 

Tablo 5’te bu karşılaştırmaya ilişkin ANOVA analizi sonuçları yer almaktadır.  
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Tablo 5:Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluklarının Üniversitede 

Düzenlenen Konferans, Panel, Sempozyum vb. gibi Etkinliklere Katılıma Değişkenine Göre 

Karşılaştırılması 

 

Öz Yönetimli 

Öğrenmeye 

Hazırbulunuşluk 

Katılma 

Düzeyi 
n   SS Var. K. K.T. SD K.O. F p 

 

Anlamlı 

Fark 

(Tukey) 

Öz Yönetim 

1.Evet 146 4.08 .74  G. Arası  15.966 2 7.98 18.63 .00  

2.Hayır 95 3.62 .81   G. İçi 242.946 567 .42   1>2 

3.Bazen 329 4.06 .55  Toplam 258.911 569    3>2 

Öğrenme istekliliği 

1.Evet 146 3.93 .63 G. Arası 7.502 2 3.75 11.12 .00  

2.Hayır 95 3.60 .65 G. içi 191.105 567 .33   1>2 

3.Bazen 329 3.88 .52 Toplam 198.607 569    3>2 

Öz Kontrol Becerileri 

1.Evet 146 3.93 .67 G. Arası 16.899 2 8.44 19.72 .00  

2.Hayır 95 3.50 .73 G. içi 242.902 567 .42   1>2 

3.Bazen 329 3.97 .62 Toplam 259.801 569    3>2 

Toplam  

1.Evet 146 3.88 .59 G. Arası 11.761 2 5.88 19.61 .00  

2.Hayır 95 3.49 .65 G. İçi 169.942 567 .30   1>2 

3.Bazen 329 3.86 .48  Toplam 181.703 569    3>2 

p<.05 

Tablo 5’e göre öğrencilerin yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi puanları 

üniversitede düzenlenen konferans, panel, sempozyum vb. gibi etkinliklere katılma değişkeni 

açıcından Öz Yönetim [F(2-567)=18.63;p<.05], Öğrenme İstekliliği [F(2-567)=11.12;p<.05], Öz 

Kontrol Becerileri [F(2-567)=19.72;p<.05] ve toplam puan [F(2-567)=19.61;p<.05] boyutlarında 

anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Gruplar arasındaki farkın kaynağını belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda bütün boyutlarda üniversitede 

düzenlenen konferans, panel, sempozyum vb. gibi etkinliklere katılıp katılmama sorusuna 

“evet” diyen grup ile “hayır” şeklinde yanıt veren grup arasında “evet” grubu lehine; “hayır” 

şeklinde yanıt veren grup ile “bazen” şeklinde yanıt veren grup arasında “bazen” grubu lehine 

anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu durumdabu etkinliklere katılan öğrencilerin 

puanlarının bu etkinliklere katılmayan öğrenci puanlarına göre; bu etkinliklere bazen katılan 

öğrenci puanlarının ise hiç katılmayan öğrenci puanlarına göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri bilgisayar ve bilgi 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmedeğişkeninegöre karşılaştırıldığında Öz 

Yönetim [t(568)= -.61, p>0.05]; Öğrenme İstekliliği [t(568)= -1.3, p>0.05]; Öz Kontrol 

Becerileri [t(568)= -1.5,  p>0.05] boyutlarında ve toplam puanda [t(568)= -1.2, p>0.05]anlamlı 

farklar saptanmamıştır.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin öz 

yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri incelendiğinde, bütün boyutlardave toplam 
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puanda öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları “katılıyorum” düzeyine 

karşılık gelmektedir. Bu durumda öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Bu sonuç alanyazındaki bazı araştırma 

sonuçlarıyla (Tarhan ve Erözden, 2008; Yuan, Williams, Fang ve Pang, 201; El-Gilany ve 

Abusaad, 2013; Prabjandee ve Inthachot, 2013, Yang ve Jiang, 2014; Sahoo, 2016)benzerlik 

göstermektedir. Buna karşılıkHaron (2003) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin öz 

yönetimli öğrenme düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin alt boyutları 

incelendiğinde “Öz Yönetim” boyutunun ortalamasının “Öğrenme İstekliliği” ve “Öz Kontrol 

Becerileri” boyutlarından biraz daha yüksek olduğu sonucu ede edilmiştir. Başka bir anlatımla 

öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetme konusunda hazırbulunuşluk düzeylerinin 

daha yüksek olduğu görülmektedir.Ancak öğrencilerin puan ortalamalarının “kesinlikle 

katılıyorum” düzeyinde olmadığı da dikkate alınırsa öz yönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşluklarının daha üst düzeylere çıkartılması gerektiği düşünülebilir. 

Araştırmada üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşluk düzeyi cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırıldığında, “Öğrenme İstekliliği” 

ve “Öz Kontrol Becerileri” boyutları ile öz yönetimli öğrenme toplam puanlarındacinsiyet 

değişkeni açısından anlamlı farklar bulunmuştur. Bu farkların ise kadın öğrenciler lehine 

olduğu görülmüştür.  Bir başka ifade ile kadın öğrencilerin öğrenme istekliliği ve öz kontrol 

beceri düzeylerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu söylenebilir. Benzer şekilde 

Aşkın (2015:108) da araştırmasında kız öğrencilerin öz yönetimli öğrenme becerilerinin erkek 

öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Buna karşılık Kar ve 

diğerleri (2014:291) ileSherki ve diğerleri (2016:2613), erkek öğrencilerin öz yönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin kadın öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Araştırmada “Öz Yönetim” boyutunda cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir 

farklılık olmadığı belirlendiğinden, özyönetim konusunda kadın ve erkek öğrencilerin 

hazırbulunuşluk düzeylerinin benzer olduğu düşünülebilir. Hall-Johnsen (1985:128), Smedley  

(2007:373), Sahoo (2016:166) tarafından yapılan çalışmalarda ise kadın ve erkek öğrenciler 

arasında öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk açısından anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirtilmektedir. Cinsiyet değişkeni açısından araştırma sonuçlarında görülen bu farklılıklar 

öğrencilerin yetiştikleri ortamlarda onlara sunulan olanakların farklılığından kaynaklanmış 

olabilir. 

Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeyleri sınıf değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermektedir. “Öz Yönetim”, “Öğrenme 

İstekliliği” ve “Öz Kontrol Becerileri” boyutlarında 4. sınıf öğrencilerinin öz yönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin 1. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Buna bağlı olarak öğrenim basamağı ilerledikçe öğrencilerin öz yönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin de arttığı söylenebilir. Öğrencilerin yaşadıkları 

deneyimler ve okulda geçirdikleri yaşantılar bunun bir nedeni olabilir. Bu bulgu öğrencilerin 

öz yönetimli öğrenme becerilerini sınıf düzeyine göre inceleyen çeşitli çalışma bulguları ile 

benzerlik göstermektedir. Kar ve diğerleri (2014:291) ile Sherki ve diğerleri (2016:2613) 

tarafından yapılan çalışmada, 1. dönem öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşluk düzeyinin 5. dönem öğrencilerinden daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Buna 
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karşılık Aşkın (2015:108), çalışmasında üniversite öğrencilerin öz yönetimli öğrenme becerisi 

düzeylerinin sınıf değişkenine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi öğrenim gördükleri 

fakülteleri açısından incelendiğinde bütün boyutlarda anlamlı farklılıklarolduğu görülmüştür. 

İlgili boyutlarailişkin farkın kaynağı incelendiğinde Öz Yönetim ve Öğrenme İstekliliği 

boyutlarındaİİBFF öğrencilerinin aldıkları puanların MF ve FEF öğrencilerine göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Öz Kontrol Becerileri ve Öz Yönetimli Öğrenme toplam 

puanlarındaise FEF öğrencilerinin aldıkları puanların MF öğrencilerinden; İİBF öğrencilerinin 

aldıkları puanların ise MF öğrencilerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyal 

alanlarda öğrenim gören öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarının fen ve 

matematik alanlarda öğrenim görenlere göre daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu 

sonuçlara benzer şekilde Aşkın(2015:108) dagüzel sanatlar, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri 

konu alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme becerilerinin, 

fen bilimleri konu alanında öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine göre anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.Öğrencilerin fakültede aldıkları derslerin ve 

öğrenme ortamlarının farklılaşması öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerini farklılaştırmış 

olabilir. MF ve FEF öğrencilerinin bu becerilerinin daha üst düzeylere getirilmesi için özerk 

öğrenme ortamlarının düzenlenmesi ve öğrenen özerkliğinin desteklenmesi yararlı olabilir. 

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi puanları öğrencilerin 

üniversitede düzenlenen konferans, panel, sempozyum vb. gibi etkinliklere katılıma 

durumlarına göre karşılaştırıldığında bütün boyutlarda anlamlı olarak farklılaşma olduğu 

görülmektedir. Bu durumda üniversitede düzenlenen konferans, panel, sempozyumvb. gibi 

etkinliklere katılma öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk açısından önemli bir değişken 

olarak düşünülebilir. Bütün boyutlarda üniversitede düzenlenen konferans, panel, sempozyum 

vb. gibi etkinliklere katılan öğrencilerin puanlarının bu etkinliklere katılmayan öğrencilerin 

puanlarına göre; bu etkinliklere bazen katılan öğrencilerin puanlarının hiç katılmayan 

öğrencilerin puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin üniversitede 

düzenlenen konferans, panel, sempozyum vb. gibi etkinliklere katılma durumları arttıkça öz 

yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin de arttığı söylenebilir. Bu doğrultuda 

üniversitelerde bu tür kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve öğrencilerin bu tür etkinliklere 

daha fazla katılmalarının sağlanması gerekmektedir.  

Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi bilgisayar ve bilgi 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip etme durumuna göre karşılaştırıldığında ölçeğin 

alt boyutları arasında herhangi bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin bilgisayar ve bilgi iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeleri takip edip etmemeleri öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerini farklılaştırmamaktadır. Bu durumda bilgisayar ve bilgi teknolojilerindeki 

gelişmeleri takip eden ve etmeyen öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerinin benzer olduğu düşünülebilir. 

Sonuç olarak bu çalışmada üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşluk düzeylerinin iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak bunun çok iyi düzeyde 

olmadığı dikkate alınırsa, daha iyi düzeye getirilmesi gerektiği söylenebilir.Ayrıca 

öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerini; cinsiyet, sınıf, fakülte ve 
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üniversitede düzenlenen konferans, panel, sempozyum vb. gibi etkinliklere katılıma gibi 

çeşitli değişkenler etkilemektedir. Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarını 

etkileyen değişkenlerin öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde dikkate alınması 

gerekmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında yaşanan değişiklikler sonucunda bireylerin 

öğrenme şekillerinde de değişiklikler yaşanmaktadır. Bireylerin yaşamlarında daha etkin bir 

şekilde yer alabilmeleri için öz yönetimli öğrenme becerileri ile donanımlı olmaları oldukça 

önemlidir (Guglielmino ve Long, 2011:1). Ayrıca toplumlarda meydana gelen değişmelerle 

birlikte daha demokratik toplum yapılarının oluşabilmesi deöğretme öğrenme sürecinde 

öğrencilerin öz yönetimli öğrenme becerisine sahip olmalarınıgerektirmektedir (Bolhuis, 

2003:328). Bundan dolayı yükseköğretim sürecinde öğrenenlere daha fazla öğrenme 

sorumluluğuverilerek, etkin öğrenme ortamları düzenlenerek öz yönetimli öğrenme becerileri 

geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Bu çalışma üniversite öğrencileri ile sınırlı 

olduğundansonraki araştırmalarda, eğitim sisteminin daha alt kademelerindeöğrenim gören 

öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenebilir ve farklı 

kademeler arasında karşılaştırmalar yapılabilir. Ayrıca, gelecek araştırmalarda üniversite 

öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerininmotivasyon, öz yeterlik 

inancı gibi çeşitli değişkenlerle ilişkisi incelenebilir.  
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ALEVİ TOPLUMUNDA GÖNÜL EĞİTİMİ 

 

İbrahim Gül* 
 

Öz 

İnsan gönlü, Hakkın evidir. Bu bakımdaninsan yaşamında gönül eğitimi önemli yer tutmaktadır. Gönül eğitimi 

çocuklukta başlar, ölünceye kadar devam eder. Böyle bir eğitim sürecini herkes göze alamadığı gibi, başarıyla 

tamamlayanlar da oldukça azdır. Gönül eğitimini, ruh veya nefsin eğitimi olarak isimlendirenler de 

bulunmaktadır. Bu çalışmada gönül eğitimi konusuna girilmeden önce, nefsin çeşitli kavramlarla ilişkisine 

değinilmiştir. Nefsin eğitimiaşamalı şekilde ele alındıktan sonra, tasavvufta nefis konusuna değinilmiştir. Daha 

sonraSünni inançtan farklı olarak,Alevi-Bektaşitoplumunda nefsin eğitimine yardım eden kurumlardan 

bahsedilmiştir. İslam’ın farklı bir yorumu olan Alevi-Bektaşi inancında, gönül eğitiminin farklı yönleriele 

alınmış ve tartışılmıştır.Bu yönüyle araştırma, kuramsal bir çalışmadır. Alevi inancında gönül eğitimine yardım 

eden farklı kurumların bulunduğu, bunların Sünni inanç sisteminde bir karşılığı olmadığı gibi, hatta bazı 

uygulamaların mekruhbile sayılabileceği düşünülmektedir.İnsanın nefsi ile karşı karşıya bırakılmasının zor bir 

imtihan olduğu aşikârdır. İslamiyet’in farklı bir yorumu olan Alevi-Bektaşi inancındaki kurum ve uygulamaların 

gönül eğitimine önemli katkılar sağladığı anlaşılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Alevilik, toplum, nefs, gönül, eğitim, 

HEAERT EDUCATİON in ALEVİ SOCİETY 

Abstract 

Thehumanheart is yours. Inthisrespect, voluntaryeducation has an importantplace in human life. 

Voluntaryeducationbegins in childhoodandcontinuesuntildeath. Not everyone is abletoreceivesuch an 

educationalprocess, andfewhavesuccessfullycompleted it. Therearealsopeoplewhocallthespiritualeducation as 

spiritualor self-education. Beforeenteringintothesubject of voluntaryeducation in thisstudy, therelation of 

thenafswithvariousconceptswasmentioned. Afterthestudy of self-interestwasdealtwith in stages, 

theSufismwasreferredto as thenafs. Later, unliketheSunnibelief, the Alevi-

Bektashisocietymentionedinstitutionsthathelpedtoeducatethesoul.InAlevis-Bektashibelief, which is a 

differentinterpretation of Islam, differentaspects of spiritualeducationarediscussedanddiscussed. İn thisrespect, 

research is a theoreticalwork.It is thoughtthattherearenoinstitutions in the Alevi faiththathelp in theeducation of 

theheartsandminds, there is nocounterpart in theSunnibeliefsystem, andevensomeapplications can be regarded as 

makruh. Obviously, it is a difficult test for a persontofacewith his soul. It is 

understoodthattheinstitutionsandpractices of Alevi-Bektashibeliefwhich is a differentinterpretation of 

Islamprovideimportantcontributionstotheeducation of theheart. 

Keywords:Alevism, nafs, hearttraining, 

Giriş 

İnsan, dünyada yaratılmışların en üstünüdür. O, Cenabı Hakk’ın dilemesiyle var olmuştur. 

Allah ona kendi ruhundan üfürmüş ve onu yeryüzünün halifesi kılmıştır. Hak âdemin kalbine 

gizlenmiş ve bütün melekleri âdeme secde ettirmiştir. İnsanın yüceliği buradan ileri 

gelmektedir.Yani onun taşıdığı ruh, ilahi bir karakter taşımaktadır. Bütün âlemi var eden 

Allah, müminkulunun kalbini kendine yer edinmiştir. İnsan kalbi, Beytullahtır yani Allah’ın 
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evidir (Hulusi, 2013). Kâinatı “Ahsen-i Takvim” üzere yaratan Allah, kâinatınbütün 

özelliklerini de insanda toplamıştır. Hz. Ali,“en büyük âlem insanda gizlidir” buyurmuştur. 

Allah diğer canlılardan farklı olarak insana akıl ve nefis vermiştir (Kaval, 2011;  Şahiner, 

2014).  İnsan, aklı sayesinde iyiyi kötüden, yanlışı doğrudan ayrıt edebilir, ayrıca nefsin 

isteklerini dizginleyebilir (Günal, 2015). Bu durum farklı kaynaklarda, ruh veya nefsin 

eğitimi, dünya sınavı, gönül eğitimi gibi tabirlerle ifade edilmektedir. 

 “İnsan gönlü” kavramından ne anlaşılmaktadır? Bu konuda farklı yorumlar yapılabilir: 

İnsanın kalbi, ruhu, canı, nefsi bunlardan yalızca birkaçıdır. Belki de gönül bunların hepsinin 

toplamıdır.  Temelde felsefenin konusu olan bu kavramların aynı zamanda eğitsel bir yönü de 

bulunmaktadır. İnsan, üstün bir varlık olma yanında, aynı zamanda ebedi hayatın 

sınavınahazırlanan bir öğrenci konumundadır. Onun bu sınavda başarılı olması, nefsini 

eğitmesine yani iyibir gönül eğitimi almasına bağlıdır.Veysel Karâni, “Gönül evine Ali 

kapısından girin” buyurarak, bu eğitimin nasıl olacağı konusuna açıklık getirmiştir (yağmur, 

2012: 247). 

İslamiyet’te nefsin eğitimi olarak düşünülenkavram, Alevi inancında “gönül eğitimi” olarak 

nitelendirilmektedir. Nefsin eğitimine ilişkin yapılmış bazıçalışmalar bulunmaktadır. Bunların 

bir kısmı nefs, kalp, ruh ve akıl gibi kavramları açıklamaya yönelik çalışmalardır 

(Kapaklıkaya, 2003; Üçer, 2009; Günel, 2015; Süslü, 2016; Uyar, 2016). Mevlânâ, İbnî Sina, 

İmam Gazali, Kindî ve Farabi gibi kişilere göre, nefisle mücadeleyi konu alan (Şahiner, 2014; 

Yıldız, 2007; Mehmedoğlu ve Hazinoğlu, 2015; Seyhan, 2014; İslamoğlu, 2016; Uysal, 2004; 

Kaval, 2011) araştırmalar olduğu gibi, doğrudan nefis eğitimiyle ilgili çalışmalara da (Gani, 

2010; Aktaş, 2013; Özköse, 2014; Dorman, 2017) rastlanmaktadır. Tasavvufkavramı ve 

tasavvufta nefsin eğitimi konusunda (Peker, 1993; Ardıç, 2014; Çetinkaya, 1999; Aktürk ve 

Tuğrul, 21014; Çetin, 2012; Bayer ve Bayer, 2014; Sarıkaya ve Ünlüsoy, 2009; Özcan, 2002) 

bazı çalışmalar da bulunmaktadır. Alevi-Bektaşi toplumunda gönül eğitimini konu alan 

(Çelik, 2016), Türkiye’de az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın bu konuda bir 

boşluğu doldurması düşünülmüştür. 

Alevi toplumunda gönül eğitimi konusuna girmeden önce nefis ile ilgili bazı kavramlar 

incelenmiş ve nefsin eğitiminde aşamalar ele alınmıştır. Tasavvufta nefsin eğitimi konusu 

işlendikten sonra, Alevi inancının temel kavramlarının gönül eğitimiyle olan ilişkisine 

değinilmiştir. Bunların bir sentezi yapılarak konu tartışılmaya çalışılmıştır. 

Nefs Kavramı 

Nefs, sözcük itibariyle ruh, can, akıl, insanın şahsı, bir şeyin cevheri, arzu ve istek 

anlamlarına gelmektedir. Başka bir tanıma göre, kişi ve can anlamına gelmektedir. Nüfus, 

nefsin çoğulu olup, “şu kadar nüfus” dediğimizde, “o kadar insan var” anlamı çıkmaktadır 

(Yazır, 1992: 16). Kur’an-ı Kerim’de nefs, metafizik bir anlam ifade eder ve örtü terimi 

görevindedir (Aydın, 1976: 80). Nefs, psikolojik anlamda benlik veya içgüdü anlamında da 

kullanılmaktadır (Tarhan, 2009: 179).Tasavvufçular ittifakla nefsi, şerrin kaynağı kötülüğün 

temeli olarak görmektedirler (Hücvirî, 2010: 259; Kuşeyrî, 1990).Tasavvuf nefsin ne 

olduğundan öte, onun terbiyesi ve güzel ahlakla olan ilişkisi üzerinde durmuştur. Bazıları 

nefsin öldürülmesi kavramından bahsederken, tasavvufçular nefsin öldürülmesi yerine onun 
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eğitilmesini önerirler. Tasavvufta nefisle mücadele etme yollarından biri, dünyaya gönül 

vermemektir. Büyük sufîler Allah ile olmanın dışında başka bir şey istemezler. Nefisle 

mücadele etmek için Allah’tan başka her şeyi kalpten söküp atmak gerekir. 

Akıl Nefs İlişkisi 

Sözlükte akıl, düşünme, anlama ve kavrama gücü, us anlamına gelmektedir (TDK, 2018). 

Akıl ile nefs arasındaki ilişki farklı şekillerde açıklanmaktadır. Mevlânâ, aklın karşıtı ve 

düşmanı olan nefsin, iyi insan içinde kötü insan içinde elzem olduğunu ifade eder. (Kaval, 

2011: 150). Bu görüşe göre, insan farklı iki güç arasında savaşmaktadır. Ancak bu savaşta 

nefs daha avantajlı görülmektedir. Ziranefs bu dünyada kendi evinde hareket etmektedir ve 

yaptığı her işten büyük keyif ve haz duymaktadır. 

Haz, duyulara ve akla bağlı olarak nefiste hissedilmektedir. Bu bağlamda haz, duyusal bir 

idrak olabileceği gibi, akıl etmeye dayalı bir idrak de olabilir (Şahiner, 2014: 114). İnsan, süfli 

bedeni arzularının yaşam için gerekli olduğunu, gerçek saadetin ise akıl ile edileceği gerçeğini 

aklından çıkarmaması gerekir. Bu bakımdan insan hayatında ahlak öğretimi önemli yer tutar.  

İbni Sina’ya göre, nefsi natıkanın (insan nefsi) kendini ve Tanrı varlığını bilmesi için bil 

kuvve aklın bilfiil akıl haline gelmesi gerekir. Bu durumda nefs, cisimden farklı metafizik 

varlıkları kavrama melekesi kazanır (Mehmedoğlu ve Hazinoğlu, 2015: 17). Böylece insan 

kendini bir yaratanın olduğunu düşünür. Bu durumbir hadiste zikredildiği gibi, “Nefsini bilen 

Rabbini bilir” olarak özetlenir. İmam Cafer Buyruğunda da yer olan bu kutsi hadise, bazı 

tasavvufçuların da sıklıkla atıfta bulunduğu görülmektedir (Vaktidoldu, 2011: 163). 

Akıl-nefs ilişkisini Mevlana’ya benzer bir görüşle ele alan Tevhidi ’ye (1929) göre, insan 

tabiatından kaynaklanan fiiller süfli, aklı temele alarak yapılan eylemler iradidir. İnsan her iki 

tarafa da meyledebilir. İnsani gereksinimlerin etkisi iradeninkinden daha kolay anlaşılır (Akt. 

Günal, 2015: 555). Yani insan, çoğu zaman aklı sayesinde iyiye ve güzele doğru hareket eder. 

Öyleyse,insani nefsin eğitimi aklın doğru kullanılması bakımından gereklidir. 

Ruh-Nefs İlişkisi 

Din biliminde ruh,  kişinin ilahiliğe iştirak eden kısmı, bedenin ölümünden sonra kişinin 

varlığını sürdüren tarafı olarak ele alınır (Çelik, 2016). Yani bu görüşe göre, ruh ölümsüzdür. 

Bu durumda ruh ile nefs arasında bir ilişki olduğu muhakkaktır. Allah insana kendisinden bir 

parça yani ruh verirken, onu sınamak için nefis de vermiştir. Nefsin belli miktarda 

ihtiyaçlarını karşılamayı da helal saymıştır (Kıray, 2013). Ancak nefsin ihtiyaçlarına bir 

sınırlama getirilmiştir. Nefsin aşırıya gitmesi, haram kılınanları yapmaya yönelmesi günah 

olarak değerlendirilmektedir. 

Şehvet, hırs gibi canlılık faaliyetleri ile bedenin diğer ihtiyaçlarınınefis idare eder. Yani bu 

anlamda nefs hayvanlarda da bulunur. Nefsi-nâtıkaise sadece insana verilmiş bir ruhtur ki iki 

kuvveti vardır. Bunlar akıl ve vicdandır (Bağçeci, 1987: 179). İnsandaki ruh, Allah’ın verdiği 

maddi olmayan bir cevherken, nefis can kavramına karşılık gelmektedir. Allah ruh ve hayvani 

nefsarasında sevgi ve ülfet yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de, ''Şüphesiz nefsini tezkiye eden 
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kurtuldu(Şems/9)”buyrularak,Allah’ın rahmetini ve sevgisini kazanmak için nefsin 

eğitilmesinin gerekliliği kutsal kitabımızda da vurgulanmıştır. 

Tasavvufta da insan iki türlü ruhtan ibarettir. Birisi candır ki cesetle son bulur. Diğeri ise ruhi 

sultanidir ki ölümsüzdür. Yani bu insanlara Allah’ın üfürdüğü ruhtur (Nurefşan, 2011). Kâmil 

insan olmak için nefiste ölüp, ruhta dirilmeye gayret göstermelidir. Alevi söylemleri içinde 

yer alan ''ölmeden evvel ölünüz'' sırrının tecellisi bu cümle içinde yatmaktadır.  

Nefsin Dereceleri 

Nefsin dereceleri farklı şekillerde gruplanmıştır. Bunların bir karşılaştırılmasını yapmak 

yerine, Kur’an’daki nefs kavramı da dikkate alınarak yedili bir tasnif yapılmıştır. En alt 

basamaktan yukarıya doğru nefsin dereceleri;nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülhime, 

nefs-i mutmaine, nefs-i razıyye, nefs-i marzıyye ve nefs-i kâmile(Peker, 1993: 43) olarak 

sıralanabilir. Bunların kısa bir açıklaması yapılabilir. 

1. Nefs-i emmare: Bu nefs aklı ve kalbi aldatır. Değerli ve güzel şeyleri akla ve kalbe, 

değersiz gösterir. Bu nefsten kalbe geçen ilk hastalık şehvettir. Öfke, kibir, 

çekememezlik, zulüm ve tutku bunları takip eder.Nefs-i emmâre, fâsıklarda, 

münafıklarda vekâfirlerde bulunur (Eşrefoğlu Rûmî, 1971: 6).  

2. Nefs-i levvame: Bu nefs bir parça kalbin nuru ile aydınlanmıştır. Kötüleyici, kınayıcı 

olan bu nefs, kötülük yaptıktan sonra kendini ayıplar ve yaptıklarından pişmanlık 

duyar. Bu bir anlamda vicdanın ortaya çıkışı olarak görülür (Dodurgalı, 1998: 79). 

Salik, işlediği günahlarını sürekli pişmanlık duyar ve Allah’tan af diler.  

3. Nefs-i mülhime: Bu nefse yapılan ilham, kötü işleri öğrenip onlardan kaçınmayı ve iyi 

işleri öğrenip onları yapmayı telkin eder. Dini emirlerin yapılmasından mutluluk 

duyan nefs,  yapılmamasından da büyük üzüntü duyar. Bu ruh Allah’tan gayri her 

şeyden uzaklaşır. Ruhlar âlemindeki bu nefs ilmi sever, cömerttir, kanaatkâr ve 

mütevazıdır (Cebecioğlu, 1997: 548). Bu nefsin sahibi, kendini düşünür, ham sofudur. 

4. Nefs-i mutmaine: Böyle bir nefse sahip insan her şeyden çok Allah'ı sever. Bu 

mertebede nefis, günah kirlerinden uzaktır ve ibadete çok düşkündür. Bu nefsin sahibi 

insan, kötü ve çirkin alışkanlıkları bırakıp, değersiz bedensel şeylerden uzak durmayı 

tercih eder (Kâşâni, 2004: 558). İbrahim Hakkı Hazretlerine göre, bu makamdaki kişi, 

Allah'ın ilhamıyla üzüntüleri dinmiş, mutmain olmuştur (Peker,1993: 43). Tarikat 

mertebesidir. 

5. Nefs-i razıyye: Yalnız Allah ile meşgul olan ve kayıtsız şartsız herşeyden razı olan 

nefistir. Bir önceki mertebedeki nefs, artık Allah yolunda tereddütsüz ve korkusuz bir 

huzur içindedir (Kutub, 1991: 477). "Dön Rabbine Ondan razı olarak...(Fecr/28)" 

ayetinin nefs-i raziyeye işaret ettiği söylenir. Böyle bir nefs bu âlemde olan her şeyi 

gönül hoşluğu ile kabul eder, razı olur. 

6. Nefs-i marzıyye: Zihni ve kalbi tamamen Allah düşüncesi ve sevgisiyle dolu olan bir 

insanın sahip olduğu nefistir. Beşeri isteklerin terk edilip güzel ahlaka kavuşulan ruhi 

bir durumu ifade eder. İbrahim Hakkı’ya göre, bu makam sahibinden Allah razı olmuş 

ve kullar katında da kendisinden razı olunmuştur (İsmailoğlu, 2016: 73).  

7. Nefs-i kâmile: Nefs olgunlaşmış ve kemale ermiştir. Bu basamak manevi olgunluğun 

son basamağı olarak görülür. Nefsin bu mertebesinde vücut, akıl, nefs hep ruh 
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olmuştur (Kotku, 2013: 314). Yani nefs bu haliyle ruhun özelliklerine bürünmüştür. 

Bu mertebeye ulaşmış kişiler sırrı hakikate ermişlerdir. 

Tasavvufta Nefsin Eğitimi 

İslam dünyasında ortaya çıkan mistik fikir ve hareketlere tasavvuf adı verilir. Sözlükte, 

Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi 

akım; Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzı yaşama 

gayreti (TDK, 2018) olarak tanımlanmaktadır. Aslında tasavvuf bir ruh hayatı, bir duygu ve 

yaşayış hali olduğu için onu açıklamaya çalışanlar kendi anlayışlarına göre tanımlamışlardır.  

Tasavvufi düşüncenin birtakım özellikleri ve belli bir seyri vardır. Onları şöyle özetlemek 

mümkündür (Peker, 1993: 52): 1)İlahi bir istekle Allah’a yönelerek bir tarikata girme ve bir 

şeyhe bağlanma;2) Allah’ın rızasını kazanmak için zikretme, nefsin arzularını bastırma ve 

dünyadan elini, ayağını çekme; 3) Allah’tan başka hiçbir şeye değer vermeme, kalbi Allah 

aşkıyla doldurma; 4) Allah’tan başka bir şey düşünmeme; 5)Allah’ın iradesinde yok olma. 

Nefs, ruh ile bedenin birleşmesinden meydana gelmiş yarı lâtif bir varlıktır. Bu nedenle nefsin 

iki yüzü vardır. Bir yüzü toprağa (tabiata), diğer yüzü aslı olan ruha bakar. Güzel bir eğitim 

görürse, toprağa bağlı tabiatından kurtulur ve ruhaniyete ulaşır (Ardıç: 2014: 10). Böylece bir 

insan âşığın söylediği gibi, “ya tenini, can eyler gider, ya canını ten eyler gider.” Nefsin 

eğitimi bilmekten öte uygulamaya yani yapmaya dayalıdır, Bu yönüyle bilişsel olmaktan öte 

duyuşsal ve psiko-motor yönü ağır basan bir eğitimdir. 

Mevlânâ nefsi aklın karşıtı olarak görür. İnsan iç çekişmeler içinde yaşamını sürdürür. İnsan 

aklı, nefsin güdümünde olan duygulara galip gelirse, o zaman insan faziletli davranışlar 

sergiler. Nefsin kullandığı silahlarından birisi yeme hastalığıdır. Çok yemenin zararları farklı 

kaynaklarda dile getirilmiştir. Hz. Muhammed, “az yiyiniz sıhhat bulunuz” buyururken, Hz. 

Musa açlık sayesinde Kelimullah olmuştur. Hz. İsa’nın ümmetine benzer şekilde tavsiyeleri 

bulunmaktadır. Açlık sayesindedir ki Davut peygamber güzel bir sese sahip idi (Artıran, 

2012). Aç kalma eylemi şükür, fikir ve zikirle birleştirilirse, manevi amaca ulaşılır. 

Nefisle mücadele etmek kolay bir iş değildir. Hz. Muhammed,nefsin şerrinden Allah’a 

sığınmıştır. Yusuf peygamber kıssası ile ilgili bir ayette, “Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. 

Çünkü nefis daima kötülüğü emredicidir (Yusuf, 53)” buyurulmuştur. Nefsin birçok hileleri 

olabilir. Nefis hayırlı olanları kullanarak da kişiye hile kurabilir. Nefsin bir başka tuzağı 

şehvettir. O insan benliğinde oluşan kibrin kök salmasına neden olur. Bir başka kapısı da baş 

olma sevdasıdır ki daha çok yöneticileri ilgilendirir( Kaval, 2011: 154–158).  

Nesfin hastalıklarından bir başkası çok uyumaktır. Allah geceleri uyumayı insanlara dinlenme 

vesilesi kılmıştır. Ancak insanın bütün bir geceyi uyku ile geçirmesi doğru değildir. Ruh 

sağlığı az uyku ile elde edilir. Gece yarısından sonra, Hak Teâlâ şöyle seslenir: ““Bir şey 

isteyen yok mu? O’na istediğini vereyim. Yalvaran yok mu? Yalvarışını kabul edeyim. Bağış 

dileyen yok mu? Onu bağışlayayım.” Yine Cenabı Hâk, “Dostlar geceleri uyumazlar” 

buyurmaktadır (Artıran, 2012). Gerçek Allah âşıkları geceleri çok az uyurlar. 
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Mutasavvıflara göre nefs insanın putudur. O kendini beğenir, bencildir, kibirlidir. Bütün 

bunlara rağmen onu disiplin altına alıp, ondan faydalanmak da gerekir. Disiplin altına alınmış 

nefs güzel işler yapabilir. El Harakânî’ye (2013) göre, yüce mertebelere ulaşan kişiler çok 

yaptıklarından değil, nefislerinden arındıklarından bulundukları makama gelebilmişlerdir. 

Nefsini arındıran daha fazla mesafe kat eder. Benlik davası güden, hayvani nefsini 

arındıramayan iman ve irfana ulaşamaz. Kamil mümin, kerametleriyle bile imtihan edilir. 

Nefis tezkiyesi zordur ancak imkânsız değildir (Seyhan, 2014: 28 ). 

Nefsin başka bir hastalığı az konuşmaktır. Peygamberimiz bir hadisinde: “İnsanın selameti 

dilini tutmasındadır. Ya hayır söyle ya da sus” buyurmuşlardır. Susmanın yeri ve zamanı da 

önemlidir. Üç durumda susmak gerekir: Allah’ın ilahi takdiri karşısında, veli ve mürşitlerin 

huzurunda ve cahillerin olduğu yerde (Artıran, 2012). İlahi takdire karşı sessiz kalma, sabır ile 

mümkündür. Sabır etmenin tasavvufta önemli bir yeri vardır. Mürşit ve velilerin yani Allah 

dostlarının yanında da dilimizi tutmalıyız. Âlimin yanında dilimize, arifin yanında gönlümüze 

sahip olmamız gerekir. Cahilin yanında da çok konuşmak doğru değildir. Hz. Ali “Ben Hz. 

Peygamber’den duyduğum sırları size söyleseydim, Ali yalancıdır böyle şey olmaz derdiniz” 

buyurmuştur.  

Alevi İnanç Kurumlarında Nefs Eğitimi 

Alevi inancının temel felsefesi, gönül eğitimine dayanır. Gönül eğitiminin kaynağı ise Hacı 

Bektaş Veli öğretisidir.Bu öğretiyi açıklamadan önce, eğitimle ilgili bilgi, beceri ve 

duyguların kazanılmasında,bilimsel bir sınıflamadan bahsetmek yerinde olacaktır. Bir şeyi 

öğrenme söz konusu olduğunda, insan becerileri bilişsel, duygusal ve psiko-motor olmak 

üzere üç grupta toplanabilir (Bloomve Krathwoll, 1956). Ayrıca her alanla ilgili öğrenmeler 

de hiyerarşik bir sıra takip eder. Hacı Bektaş Veli öğretisi de birbirini izleyen Şeriat, Tarikat, 

Marifet ve Hakikat olmak üzere dört kapı ve her bir kapıda yer alan on makamdan 

oluşmaktadır. Bir kapıdan diğerine geçmek için bir önceki kapının makamlarının her birini 

başarı ile tamamlamak gerekir. Eğer kırk makamdan birisi eksik olursa, hakikat tamam olmaz, 

çünkü bir şartı eksik olmuş olur (Coşan, 1996: 18). 

a)Hacı Bektaş Veli öğretisinde nefsin eğitimi 

Bu öğretide, nefsin eğitimi Şeriat kapısıyla başlar. Şeriat kapısı İslam inancının temel 

prensiplerini içerir. İman getirmekle başlar. İman akıl üzeredir (Coşan, 1996: 8). İlimden 

maksat, Yunus’un dediği gibi “kişinin kendisini bilmesidir.” Şeriatta ibadet etmek, iyi amel 

işlemek gerekir (Seyhan, 2014: 28). “Allah alışverişi helal faizi haram kıldı(Bakara/275 

ayetine uyulmalıdır. İslamiyet nikâhlı yaşamaya yani evliliğe izin vermiş ancak kadınların 

özel günlerinde onlardan uzak durmayısalık vermiştir.Cemaat ile yapılan ibadet derece 

itibariyle yüksek sayılmıştır. Şefkatli olmak, temiz yemek, giyinmek, insanları iyiliğe davet 

etmek ve onları kötülükten alıkoymak, nefsin temel düzeyde eğitimini olarak görülür. Şeriat 

düzeyinde nefs eğitimi, nefsin ilk üç düzeyde eğitimine denk gelmektedir (nefs-ı emmare, 

nefs-i emmare ve nefs-i mühime).  

Tarikat kapısında nefsin eğitimi önemli bir aşamadır. Bir pirden el tutma ve tövbe etmeyle 

başlar. Mevlânâ’ya (1990) göre, nefsi, pirin gölgesinden başka hiçbir şey öldürmez. Nefsini 

eğitmeyi düşünen kişi mutlak mürit olmalıdır. Tarikatta saç kesme ve elbise değiştirmenin 
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mecaz bir anlamı vardır. Bâtıni anlamı, “yola baş koymak” ve “ilim elbisesi giymektir.” Bu 

kapının dördüncü makamı nefs ile mücadele etmektir (TDV, 2007: 30). Nefsini eğitenmürid 

(talip), hizmet etmeli, korku ile ümit arasında yaşamalıdır. Allah’ın rahmetinden ancak 

inkârcılar ümit keserler (Dorman, 2017: 126). Tarikat kapısındaki talip, “ilme’lyakîn” 

mertebesinde olup, azizdir. Onlar muhabbet sahibidir veözünü fakir görürler. Hırs ve kibir, 

nefsin özellikleri olup (Gani, 201: 19),böyle bir nefis mutlakaterbiyeye tabi tutulmalıdır. 

Nefsin tarikat düzeyindeki eğitimi dördüncü düzeye denk gelmektedir (nefs-i mutmaine). 

Hacı Bektaş Veli öğretisinin üçüncü kapısı marifettir. Bu kapının makamları: edep, korku, 

perhizkâr olmak, sabır ve kanaat, utanma, cömertlik, ilim, miskinlik, marifet ve kendini 

bilmektir (Coşan, 1996: 17; TDV, 2007: 31). Nefis, edepli olmaya zorlanarak terbiye 

edilebilir (Yıldız, 2007: 102). Tasavvufta az yemek, az uyumak ve az konuşmak esastır 

(Kuşeyri, 1990: 98). İkbal’e göre, insan önce kendi öz nefsini bilmelidir (Mehmedoğlu ve 

Hazinoğlu, 2015: 27). Bunu yapabilenkişiler Rabbini tanır.Diğer yandan iman, hayâ kisvesi 

içinde nefiste yerini alır, onunla iç içedir (Bayraklı, 1997: 254). İnsan elindekini başkalarına 

vermekle, karşısındakine bir yardımda bulunduğu gibi, cömertlik duygusunu da güçlendirmiş 

olur (Aktaş, 2013: 143). Marifet kapısında miskinlik, mistisizm ile ilgili bir kavramdır. 

Mistik, dünyaya ait olandan sıyrılıp Allah'a varma ve onda yok olma şuuruyla yaşayandır 

(Peker, 1993: 36). Nefsin marifet düzeyindeki eğitimi beşinci ve altıncı düzeyde bir eğitime 

karşılık gelmektedir (Nefs-i razıyye ve nefs-i marzıyye). 

Dördüncü kapı hakikattir. Bu kapının makamları, mütevazı olma (toprak olma), herkese aynı 

gözle bakma, elinden geleniesirgememe,yaratılmışları sevme, sohbette hakikat sırlarını 

söyleme, seyri sülük, sır saklama, münâcât (Hakk’a yalvarma) ve Çalap Tanrı’ya ulaşmaktır 

(Coşan, 1996: 18; TDV, 2007: 31). Nefis eğitiminde alçak gönüllü olmak önemlidir. Hz. 

Ali’nin lakabının “Ebu Turab” olması bir tesadüf değildir. Sufî, insan ayırt etmeyen, yetmiş 

iki millete bir gözle bakan, Şatıroğlu’nun (2018) buyurduğu gibi, kimseyi hor görmeyendir: 

Topraktandır cümle beden 

Nefsini öldür, ölmeden 

Böyle emretmiş Yaradan 

Sen kalemsin ben uç muyum? 

 

Hacı Bektaş Veli’ye göre kâmil insan, her şeyden önce iç dünyası kirlerden arıtmış insandır. 

O, insana ve insanlığa bakışında dar ve peşin fikir kalıplarının üstüne çıkmış, bütün insanları 

sevmeyi, başkalarını ayıplamamayı insan olmanın ilk koşulu saymıştır(Çetinkaya, 

1999).Ayrıca Hacı Bektaş Veli, “İncinsen de incitme” ve “Hiçbir insan ve ulusu 

ayıplamayınız” sözleriyle yaratılanlar arasında ayrıma karşı çıkmıştır (Güzel, 2009: 41). Hz. 

Ali’nin, Malik Eşter’e yazdığı mektupta, “Malik halk iki sınıftır. Bir kısmı dinde kardeştir, 

öbür kısmı yaratılışta eştir sana” cümlesi benzer anlamı taşımaktadır (Özbay ve Reca, 2010: 

166).Kalbi, ilahi hitaba muhatap kılan Gâzzalî,  Allah’tan başkasına muhabbet duymayan, 

huzur bulan bir kalpten bahseder (Yıldız, 2007: 83). İşte bu,hakikat ehlinin kalbidir. Bu kişiler 

hakikatin sırlarına ermişlerdir. Ancak onlar bu sırrı ehli olmayan kişilerle paylaşmak 

istemezler. Onların anlatacakları, hakikatin sırrına ermeyen kişilerin anlayacağı şeyler de 

değildir. Seyr-i sülük, tasavvufta manevibir yolculuğun adıdır (Korukcu 2010: 826). Bu 

makama erişmek için çetin yollardan geçmek gerekir. Son makamdasufiAllah’a ulaşır ve 
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kendisini Hakk’a teslim eder. O’nun buyruğundan başka bir şey düşünmez. Nefsin tarikat 

düzeyindeki eğitimi yedinci basamağa karşılık gelmektedir (nefs-i kâmile). 

 

 b)Cem ibadetlerinde nefsin eğitimi 

Alevi inancında cem bir ibadet biçimidir. Başka bir anlatımla zikir meclisidir. Cem, insanların 

manevi olarak temizlendiği ve arındığı bir yerdir. Cem, Alevi nazenin (latif, hoş) tarikatına 

uygun olarak yürütülür. Hacı Bektaş Veli’nin mürşidi, Ahmet Yesevi’nin Horasan’da kurduğu 

nazenin tarikatının bir devamıdır. Tarikat bir nevi disiplin ve nefsi ıslah yoludur (Varlık, 

1996: 18). Cem ibadeti bazı yönleriyle diğer ibadet biçimlerinden ayrılır. Bunları şöyle 

özetlemek mümkündür: Ceme katılacak kişi nazenin tarikatını kabul etmiş, ikrar vermiş birisi 

olmalıdır (Arslanoğlu, 1999). Yani bir ocağı, piri, mürşidi bulunmalıdır. Düşkün olmamalı, 

eline, diline, beline sahip olmalıdır. Bazı Alevi süreklerinde (topluluklarında), ceme 

girebilmek için musahip olma koşulu da aranmaktadır (Güvenç Abdal Ocağı gibi). Yani 

musahip olmayanlar ceme alınmamaktadırlar. Ancak bu uygulama her sürekte görülmez. 

Cem yapmak için ayrı bir ibadet yerine ihtiyaç duyulmaz. Eskiden köylerde büyük bir oda 

veya salonda yapılan cemler, günümüzde cemevi adı verilen mekânlarda yapılmaktadır. 

Özellikle şehirde, mutlaka böyle bir mekâna ihtiyaç duyulmaktadır. Zira böyle bir ibadetin bir 

apartman dairesinde yapılması sıkıntılara sebep olabilir. Onlarca insanın Allah’a yalvarırken 

çıkardığı ses ve gürültü, Zâkirlerin sesli olarak söylediği deyişler, apartman sakinlerini 

rahatsız edebilir. 

Nefsin eğitiminde en önemli görev talibe düşmektedir. Zira nefsini eğitecek olan odur. Pir ona 

bu konuda rehberlik eder, yol gösterir. Musahip kişiye, yol kardeşi manevi destek verir. Ceme 

katılan canlar birbirlerinden etkilenerek kâmil insan olmaya gayret gösterirler. Cemde 

söylenen deyiş ve duazlar da bireyin arınmasına ve düşünmesine vesile olur. Hz. Hüseyin için 

söylenen mersiyelere gözyaşı döken canlar, ruhsal yönden olgunlaşırlar. Ehlibeyte muhabbet 

duyma,peygamber aşkı, Allah sevgisicem erenlerinin kalplerini yumuşatır. Cemde yapılan 

hizmetlerinher birisi, nefsin eğitiminde talibe bir mesaj verir, onun gönlünü arıtmasına ve 

temizlemesine yardım eder. 

 c)Musahiplik kurumunda nefsin eğitimi 

Musahiplik, Alevi toplumunda yol kardeşliği anlamına gelir. Farklı anne ve babadan doğmuş 

olan bir başkasıyla kardeş olma arzusu, nefsin terbiyesinde önemli bir aşama olarak 

görülür.Kurumun ilk gayesi, mensuplarını dinî ve ahlaki açıdan denetlemek ve bir kardeşin 

diğerinin eksiklerini gidermesine yardımcı olmaktır (Bulut, 2013: 114). Yol kardeşi olmak 

için önce pir huzurunda ikrar vermek gerekir. Bu bir dini törenle yapılır ve Fetih suresinin 10. 

ayeti okunur. Allah bu ayette, Hz. Muhammed’e “Habibim sana el vermiş olanlar bana el 

vermiş sayılır” buyurmaktadır. Alevi inancında pir, peygamber soyundan olup peygamber 

vekili olarak görülür (Vaktidoldu, 2011: 32).Musahiplik kavline girenler ölünceye kadar bu 

ahitlerine sadık kalırlar. Musahip kişinin birisi düşkün kaldığında (toplumdan dışlanma) 

diğeri de kalır. Bu bakımdan nefsin terbiyesi konusunda, bunların birlikte çaba sarf etmeleri 

gerekir.Musahip kişiler, namus dışında her şeylerini birbiriyle paylaşır. Birbirinin derdine 

derman, yarasına merhem olacak şekilde, mallarının yanında acılarını da paylaşırlar (Bayrak, 

2015: 32). Musahip kişilerin çocukları birbiriyle evlenemezler. Musahip musahibin evine 
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destursuz girip çıkabilir. Zira musahip kardeşinin hanımı bacısı, onun çocukları kendi 

çocukları sayılır. Muhasip olmak, nefsin eğitiminde önemli bir aşamadır.Musahiplik, 

ortaklaşa üretip-tüketen, eşitlikçi ve sevgi birliğinde temellendirilmiş paylaşımcı bir düzeni 

işaret eden bir kurumudur (Kaygusuz, 2018). Bu aşama, nefsin kâmile düzeyinde eğitilmesi 

anlamına gelir. Dördüncü kapı içinde, Hakikat mertebesine ulaşmayı gerektirir. Diğer taraftan 

musahip olmak, “Alevilikte Yedi Farz” içinde beşinci farzdan birisi olarak değerlendirilir 

(Gül, 1969).   

 d)Alevisosyal yaşamında nefsin eğitimi 

Alevi sosyal yaşamında;üç sünnet-yedi farz, eline-diline-beline sahip olma, görülme-sorulma, 

rızalık, düşkünlük, tecella-temenna gibi kavramların önemli bir yeri vardır.Bunlar sosyal 

hayatın bir parçası, yaşam biçiminin ana unsurlarıdırlar. Üç sünnet ve yedi farz hem yolu-

erkânı koruma hem de talibin nefsini temizleme amacı güder (Gül, 2014:123). Üç sünnete 

uyan talip, her zaman Allah’ı zikreder. Kalbinde kin-kibir barındırmaz ve Hak sohbetini can 

kulağı ile dinler. Bir anlamda üç sünnete uyan nefsini mutmaine düzeyinde eğitmiş olur. Yedi 

farza uygun yaşayan birisi, ibadetini gizli yapar, Haktan canını esirgemez ve bu dünyaya 

değer vermez. Pirini bilir ve onun huzurunda verdiği tövbesine sadık kalır. Musahip olma 

ahdinin gerekleri yerine getirir ve büyüğünü bilir. Büyüğüne saygılı olankendini yüksekte 

görmez, yani özünü fakir görür. Mürşitten taç giyinmenin batınibir manası vardır.Bazı 

tarikatlarda tâc, hırka ile birlikte giyilir. Pirin mürşide tâc giydirmesinden maksat ona bütün 

iyi huyları aktarmasıdır (Pakalın, 2004: 371, Atasoy, 2005: 154; Maden, 2011: 66). Bu 

manada üç sünnet ve yedi farz, nefsin son aşamaya kadar eğitimini gerektirir. 

Alevi toplumunda eline, diline ve beline sahip olma kuralı ana düsturdur. Pirin huzuruna 

gelen talip bunlardan sorguya çekilir. Aynı zamanda görülme-sorulma işleminden sonra dede, 

talibe telkinlerde bulunurken; elin ile koymadığını alma, gözün ile görmediğini söyleme, 

gıybet eyleme, nam-ı harama bakma gibi nasihatlerde bulunur. Bunlara uyulmamış ise, kişi 

düşkün kalır. Yani bu kişi toplumun dışına itilir. Her Alevi birey yılda bir defa bu görgü ve 

sorgudan geçer. Bulunduğu çevredeki insanların ondan razı olup olmadığı sorgulanır. 

Başkalarının hakkını gasp etmiş ise, bunları iade etmesi istenir. Aksi halde bu kişi düşkün 

bırakılır. Görülme ve sorulma işi bir dini törenle yapılır. Pir önünde secdeye varan talip, 

günahlarının bir muhasebesini yapar. Yani kendi özünü dara çeker. Aynaya bakıp kedisini 

seyrettiği gibikusurlarını görür. Hadis-i Şerifte belirtildiği gibi, “ölmeden önce ölür.” Onlar 

nefsî arzularını hayatta iken terk etmeyi başaran, Allah'ın küllî iradesine tâbi olanlardır 

(Başar, 2006). Alevi sosyal hayatında yer alan bu uygulamalar, nefisle mücadele konusunda 

bireye önemli kazanımlar sağlar.Tecellâ(Hakk’ı insanda görme) ve temennâ (insanın cemaline 

bakarak selamlama) kavramlarının da Alevi toplumunda önemli bir yeri vardır. Ceme giren 

bir kişi, cemde bulunan canları selamlar ve onlarla birebir görüşür. Bu görüşme sonucunda 

anlaşılır ki cem erenleri birbirinden razıdırlar. 

 e)Âşıkların sözlerinde nefsin eğitimi 

Alevi toplumunda âşıkların sözleri, nasihat niteliği taşır. Bu deyiş ve nefesler yazılı kaynak 

olarak kabul edilir. Alevilikte, “Gökten yüz dört kitap indi. Bunların dördüaşikâr oldu (Tevrat, 

zebur, İncil Kur’an), yüzü iseâşıklara sır olarak verildi” inancıvardır.Âşıklardeyişlerinde bu 

yüz kitabın içindeki sırları zikrederler.Ancak her âşığın sözüne itibar edilmez. Âşığın 
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kelamına bir sınırlama getirilmiştir. İmam Cafer Buyruğunda, “Ey arif, bir âşığın kelamını 

işitince, eğer Kur’an’a mutabık gelirse ol âşık hakikidir. Eğer tamam gelmezse mecazdır. 

Sözüne amel yoktur”denilmektedir (Vaktidoldu, 2011: 43). 

Alevi inanç sisteminde, Hacı Bektaş Veli ve Yedi Ulu Ozanın önemli bir yeri vardır. Bu 

çalışmada Hacı Bektaş Veli ve yedi ulu ozandan bazı örnekler verilmiştir  (Antoloji, 2017).  

Yalan söyler kov gıybetten geçmezsin 

Yersin haram, hiç helali seçmezsin 

Kesilir nefesin su da içmezsin 

Akan çaylar senin olsa ne fayda   

Pir Sultan Abdal 

 

Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma 

Gerçek erenlerin sözünden çıkma 

Eğer insan isen ölmezsin korkma 

Aşığı kurt yemez uçta değildir 

     Hacı Bektaş Veli 

 

Hatây’ı ümidim kesmezim Hak’tan 

Bizi var eyledi o demde yoktan 

Balçığınız yoğurmuştur topraktan 

Türabıyım yerde bittim ezelden 

     Şah Hatâyı 

 

Nefsin idrâk etmeyen Rahman’ı bilmez kim durur? 

Nakş-ı zatın bilmeyen insanı bilmez kim durur? 

     Virani 

 

Canım gideli besî zamandır 

Cismimdeki şimdi özge candır 

     Fuzuli 

Sofu oldur gördüğünü kotara 

Nefs-i emmare’den kendin kurtara 

Hayır, hizmet edip Hakka yetire 

Müminler, Kur'an ezber-i Ali'dir 

    Kul Himmet 

Alevi-Bektaşi edebiyatında nefis ve gönül eğitimine ilişkin birçok örnekler bulmak 

mümkündür. Alevilerin bağlamaya “Telli Kur’an” demelerinin altında yatan gerçekbu 

anlayıştan kaynaklanmaktadır. Gerçek âşıklar Hakkın kelamından başka bir şey söylemek 

istemezler. Yedi ulu ozanın kendi divanlarında konuyla ilgili başka nefesler bulunmaktadır. 

Sonuç 
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Alevi toplumunda gönül eğitimi konusuyla ilgili kaynaklar incelendiğinde, Sünni İslam’a 

göre bazı farklı uygulamaların hayata geçirildiği görülmektedir. İslam inancına inanan 

insanlar arasında, itikatta benzerlik olmasına rağmen ibadet ve toplumsal yaşayış (ahlak) 

konusunda bazı farklılıkların olduğu bir gerçektir(Gül, 2014). Sünni inançta“nefsin terbiyesi” 

olarak zikredilen eğitim, Alevi inancında daha çok “gönül eğitimi” olarak algılanmakta ve 

gönül eğitiminde farklı bir çizgi ve yaklaşım izlenmektedir. Bu yaklaşımların birçoğu, Sünni 

inancın(Ehli Sünnetin) kabul etmediği ve mekruh saydığı uygulamalardır. Sünni inanca göre, 

Ehli Sünnet dışındaki uygulamalargenellikle sapkınlık olarak 

nitelendirmektedir.Hâlbukiİslam dini içinde yer alandiğer mezheplerin,ameli ve ahlaki 

konularda farklı yorumlarının da dikkate alınmasıgerekir. İslam dininin bir hoşgörü dini 

olduğu unutulmamalıdır. 

Alevi toplumunda gönül eğitimine kaynaklık eden kurumların başında, Hacı Bektaş Veli 

öğretisi, üç sünnet-yedi farz, düşkünlük, görülme-sorulma, rızalık (insanların birbirinden razı 

olması), tecellâ-temennâ gibi kavramlar gelmektedir. Ayrıca cem ibadeti ve burada söylenen 

deyiş ve duazlar, dedelerin yapmış olduğu nasihatler, gönül eğitimine zenginlik katan 

uygulamalardır. Bu manada, söz konusu kurumlara etkililik kazandırmanın vebu kurumların 

işlevsel olarak görevlerini devam ettirmesinin gönül eğitimine ve dolaylı olarak toplumsal 

hayatımızane kadar önemli katkılar sağlayacağıçok daha iyi anlaşılmaktadır. 

Alevi inanç sistemini düzenleyen, başta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim olmak üzere, 

Makâlât, İmam Cafer Buyruğu, Yedi ulu ozanın deyişleri gibi yazılı kaynakların da gönül 

eğitimineönemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Bundan başka, bazı ocakların kendi talipleri 

için hazırlamış olduğu erkân-namelergönül eğitiminde önemli yer tutar. Ancak gönül eğitimi, 

kişinin kendi kendisinidisipline etmesine yönelik bir eğitim olup, nefsin sıkı kontrolünü 

gerektirir.  Böyle bir eğitimi başarıyla tamamlayabilmek için Allah’ın veli kullarına uymak 

gerekir. Bir yüksek lisans veya doktora öğrencisinin “Danışman” olmadan lisansüstü 

eğitimini başarı ile tamamlaması ne kadarzor olursa, bir talibin de pirsiz ve mürşitsizsırrı 

hakikate ermesi o kadar zor olacaktır. 

Bu açıklamalara dayanarak,insanın nefsi ile karşı karşıya bırakılmasının zor bir imtihan 

olduğu aşikârdır.Her sınava şüphesiziyi bir hazırlık yapmak gerekir. Herkes böyle bir sınava 

farklı biçimde hazırlık yapabileceği gibi, farklı çözüm yolları da izleyebilir. Bu teorik 

çalışma, İslâm inancına mensup kişilerin, İslamiyet’in farklı bir yorumu olan Alevi-Bektaşi 

inancında yer alan kurum ve uygulamaların gönül eğitimine ne kadar önemli katkılar 

sağladığını anlaması bakımından önemlidir.İnançlarıeleştirir ve sorgularken,onların sadece 

ibadet yönüne bakmak yerine, toplumsal hayatımıza sağladığı katkılarınıda ele almak ve 

onları bu yönüyle de değerlendirmek yararlı olacaktır. Zira ibadet kul ile Allah arasındadır ve 

onun sevabını tartmak ve değerlendirmek Allah’a mahsustur. Diğer taraftan gönlü zengin 

insanlarla bir arada yaşamak ise,toplumsal hayatımıza bu dünyada önemli katkılar sağlar. Bu 

yönüyle daha önceliklidir. Her ne hikmetse bir kısırdöngü içinde, insanlardaha çok ameli 

yönden değerlendirilmekte, gönül eğitimi ise son sıralara bırakılmaktadır. 
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OSMANLI DEVLETI’NDE EĞITIM SISTEMI VE KURUMLARI 

Nurettin GEMİCİ* 

ÖZET 

Osmanlı döneminde klasik eğitim kurumlardan Medreselerin programlarında ağırlığı zamanla Dini 

ilimler oluşturmuştur. Dini İlimler ve akli ilimler 17. Yüzyıla kadar beraber götürdükleri 

görülmektedir. Osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri 

doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur. Devlet ve çoğunlukla 

vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu 

müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz: 1. Örgün Eğitim Müesseseleri 2. Yaygın Eğitim Müesseseleri. 

Tanzimat’tan sonra batı tarzında okullaşmaların başladığı görülmektedir. Tanzimat ve sonrasında 

oluşturulan eğitim kurumlarında Din eğitimi olarak değerlendirilebilecek öğretim faaliyeti sürekli en 

önde yer almıştır. Osmanlı’da medreselerin zaman içinde Kuran-ı kerim kıraati, Hadis eğitimi ve Tıp 

eğitimi veren kurumları da içinde çıkarmıştır. Cumhuriyet’teki tevhit-i tedrisat kanunuyla resmen 

kaldırılmışlardır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Medreseler, Eğitim, Türkiye Cumhuriyeti 

Education systemand educational institutions in Ottoman Empire 

 

ABSTRACT 

In the classical educational institutionsat the madrasas of the Ottoman period, there had been a gradual focus on 

religious sciences. It can be observed, that religious sciences and spiritual sciences were put together until the 

17th century. The Ottoman Empire, as other states as well, established educational institutions to bring up their 

nationals adequate to ist own thoughts. These institutions, which were founded by the stateand foundations and 

which increased and became more and more diverse from the founding of the stateto ist down fall, can be 

divided into two main groups: 1. Formal educational institutions. 2. Non-formal educational institutions. After 

the Tanzimat, the distribution of Western style education can be observed. In the educational institutions founded 

during the time of Tanzimatand thereafter, the educational activities which can be seen as religious education, 

took consistenly place at the forefront. Quranrecitation, hadith education and medical education were given 

gradually in the madrasas of the Ottoman. These institutions were officially abolished by the law of tevhit-i 

tedrisat (unification of the education) in the Turkish Republic. 

 

Key words: Ottoman Empire, Madrasah, Education, Turkish Republic 

 

GİRİŞ 

Choosing as a sub-heading of the symposium “View of Islamic Religious Education from the 

Past to Present” it was very appropriate to decide to select “As a problematic area Islamic 

Religious Education in the modern world in terms of European context and that to do for 

opening new horizons”. In this study, as the historical background of education in Islamic 

society, “education system and institutions in the Ottoman Empire” will be discussed.  

As long as it is possible, the topic will be discussed by taking some concrete informations.  

Primary resources will be given priority when discussing Ottoman Education and establishing 

a point of view. Thus, information obtained will be checked with utmost care and be 
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integrated into a common base.  To achieve this properly, current Ottoman Period Education 

System researches from oldest to newest will be benefited. Relevant data related to the 

Ottoman Education System will also be shown in the context systematically.  

 

View of Islamic Religious Education from the Day to Today 

Like other goverments, Ottoman Empire also established educational institutions to educate 

and train their citizen in accordance with its goverment’s ideology. These foundations which 

were established with assistance from goverment and mostly charity organization, varied and 

grew along goverment until its down and these institutions are mainly discriminated into two 

groups. (Baltacı, 1976, s. 8-24). 

During Ottoman era, main education point was based on religion at Madrasahs.  In the 17th 

Century both religious and positive studies were carried out at Madrasah. (Sarıkaya, 95, s.7-

10). 

 Education system which supported by government and charities varied within years. We can 

separate them two main group. 

These education institutions assisted by foundations and government emerged in different 

kinds. With that being said we can classify these into two main parts. (Somel, 1992, s. 24-29). 

A. Formal Education Institutions 

B.  General Education Institutions. 

A. Formal Education Institutions 

These institutions were established to educate people who had a certain level of knowledge 

and discipline at a specified age. These institutions are grouped into two such as military and 

civil institutions. (Uzunçarşılı, 1965, s. 1-17), (Somel, 2010, s. 38-44) 

1. Civil Education Institutions 

a) Primary schools (Sıbyan School) 

These schools which gave first training, taught children at age of 5-6 years old how to read 

and write, some religious information and maths which consisted of four arithmetical 

operations. Seen in Hire furing pre-islamic era with a name of “Küttab”, these schools have 

also been come across older Turkic states and also in Ottoman time and were named 

differently. (Daru’tTalim, Mektep, MahalleMektebi “local school”)  ottomans named teachers 

at these school as “muallim” or “shakird” and students as “tilmiz” respectively. (Somel, 2010, 

s. 72-73), (Koçkuzu, 2008) 

In 1846 the Sıbyan school which last four year of education, taught students the Arabic 

alphabet, Qur'an, ilmihal (a concise manual of Islamic faith, worship and ethics) tajweed 
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(pronunciation during recitation of the Qur'an), Ottoman Turkish, morals of 

muhtasarmemduha booklet, sülüs (a kind of writing style with Arabic letters) and nesih 

writings (a style of writing in Ottoman Turkish). After Tanzimat they named it as Iptidai 

school and and their education period was 3 years. Girls also attended these schools along 

with boy during ottoman period there were still schools which girls and boys were trained 

separately. Teaching officers were among the graduates from madrasahs at first and later this 

did not continue due to the reason ignorance or some other, thus some officers who were not 

graduated from madrasah started to be employed at these schools consequently.  At schools 

for girls were old ladies were employed.  

b) Madrasahs 

Madrasah is the common name of institution which enables education of mid and high level in 

the Islamic history. Similar to the early period of Ottomans, the teachers at madrasahs were 

named “muderris” and associates or assistants to tthem were named “muid”. Students of 

madrasah were called as danişmend, tilmiz, softa (suhte) or talebe. (Somel, 2010, 73). 

Ottomans established first of madrasahs during reing of Orhan Ghazi in İznik, 1331. First 

radical changes were carried out by Fatih Sultan Mehmet. When the Conqueror prepared his 

“kanunname” a bunch of laws written to be followed and obeyed by the followers, ordered to 

form an education council by Ali Kuşcu and MollaHüsrev, alieanetscienticts of their time, 

made them prepate the law known as ‘’the Kanun i Talebe i Ulum’’, thus Ottoman madrash 

system were ready. The madrasahs can be divided into public and private madrasah. (Tekeli, 

İlkin,1993, s. 11-23), (Baltacı, 1976, s. 46-48) 

Public Madrasahs (Umumi Madrasah) 

1.Haşiye-i Tecrit (Yirmili) Madrasahs: The name these madrasas was inspired from the 

name of a book by author SeyyidŞerifCürcani;  “Haşiye i Tecrit”. Fiqh( islamic law) books 

mostly studied in these Madrasas. 

2. Miftah (Otuzlu)  Madrasahs: These madrasahs were named according to the scholar 

Sa’duddinMesud b. Omar al-Taftâzânî (1322-1398), who wrote a book about rhetoric with the 

title”Şerhu’l-miftâ”. The teaching staff were paid on daily basis with a wage 30 Akçe. The 

expression for ‘thirty’ is ‘otuz’, that’s the reason for the name of the madrasah. 

3. Telvih (Kırklı) Madrasahs: This madrasah received its name from the abovementioned 

scholar Sa’duddinMesud b. Omar al-Taftâzânî, who wrote a book about the methodic of the 

Islamic Fiqh with the title “telvih”. The teaching staff were paid on daily basis with a wage 40 

Akçe and number 40 which stands for the amount of payment to madrasah officers, were 

described as the name of the madrasah. 

4. Ellili Madrasahs: These madrasahs were built by the Ottoman sultans, their wives, sons 

and daughters. They also got their names according to the amount of payment daily to 

teaching staff, 50 (elli=fifty) Akçe. 
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5.Sahn-ı Semân MadrasahsMadrasahs: These eight madrasahs are a bunch of building 

complex, Külliye (an Ottoman Islamic social complex) which was established by Fatih Sultan 

Mehmet in Istanbul. In these madrasahs lectures such asfiqh, principles of Islamic 

jurisprudence, hadith, tafsir, astronomy, geometry, and medicine were studied. 

 

6.Atmışlı Madrasah: The chambers of spiritual scholars were builed into madrasahs too, 

which were adjacent to Hagia Sophia (Ayasofya). The reason of calling these madrasah 

“madrashas of 60” was the amount of payment of 60 akçe per day labor.  

 

Private madrasahs 

a.Darulkurra-Madrasas: They were one of the most prominent and important education 

instutions of the ottoman empire. These were built next to the mosques where scholars were 

centered in and around of. (Baltacı, 1976, s. 518-534). 

b.Darulhadith Madrasahs:These were special education instutions, which were 

concentrated in the scholars the word hadith refers to the record of Prophet Mohammed'd 

words, actions and his approval in silence. this silent aproval of prophet's means the  

confirmation of  any deeds or actions by his companions(sahabah). Here they extanted as a 

daily wage of 100 (yüz=hundred) Akcha. 

c. Daruşşifa Madrasahs: These were the educational establishments for medicine, where at 

the same time therapy and care were completed. These establishments were writen of history 

as Daru’t-tıbb, Bimâristan or Maristan. 

1.4. Development of Madrasahs 

The second important development in Ottoman madrasah system occured in the reign of 

Sultan Süleyman the Magnicifent. As all the  figures pointed out, in education system the 

empire were at its peak too. After Süleyman the Magnicifent had built the 

SüleymaniyeKülliyesi, he planed to establish madrasah muchmore superior than Sahn-ı 

Seman madrasah of Sultan Mehmet, on the other hand he rearranged the degree of ottoman 

madrasahs. 

Thus Ottoman madrasahs took the following forms by time accordingly.  

1. İbtida-i hariç Madrasahs 

2. Hareket-i Hariç Madrasahs 

3. İptida-i Dahil Madrasahs 

4. Hareket-i Dahil Madrasahs 

5. Musile-i Sahn Madrasahs 

6. Sahn-ı Seman Madrasahs 
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7. İbtida-i Altmışlı Madrasahs 

8. Hareket-i Altmışlı Madrasahs 

9. Musile-i Süleymaniye Madrasahs 

10. Süleymaniye Madrasahs 

11. Darulhadis Madrasahs 

15. and 16. Century ottomans madrasa which achived to reach to its highest level, started to 

decline from the 17. and 18. Century. In 18 century Musile-i Süleymaniye and later a new one 

named Hamis-i Süleymaniye added to Süleymaniye madrasahs and new lectures added to 

programme but this could not prevent madrasahs from continuing to decline. (Fleischer, 1986, 

s. 24-33). 

The reasons of deterioration of the madrasahs are generally listed as follows: 

-a. emerge of favoritism 

-b. sons of high level scholars were unfairly appointed to high level madrasahs  

-c. ignorance of mudarris and kadıs.  

-d. inability to differentiate between wisdom and ignorance  

Many regulations and precations have been carried out to prevent from declining.  Especially 

during the reign of Sultan Mahmut II. New styles of educational institurions were established 

due to the impossibility of rehabilitation of declining madrasah system.  He declares a ferman 

and stated that primary edutaion would be compulsory and also free of charge. When the I. 

constitutional monarchy begins, necessary reforms have been made in the madrasahs and such 

lectures as riyaziye, nativity, history, geograpy, persian and ottoman language. When it came 

to 1914, Islah-i Medaris was passed and the Istanbul madrasahs were gathered under the name 

of Daru’l-hilafeti’l-aliyye. These medresses are divided into three sections, each of which 

lasts  4 years  and 12  years of education as total. In all three sections, lectures of religious 

sciences, Arabic, Turkish, Persian, History, Riyaziye and Natural Sciences were studied.  

2. MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

- Classical Educational Institutions 

a. School of Novice Boys 

The children gathered with the penchik and the devsirme methods are given to the Turkish 

families to be raised according to the Turkish-Islamic decency and the recruited boys are 

taken to the camp followingly. Here, on the one hand was conducted military training, on the 

other hand was take preliminary training for Enderun. This school which was founded by the 

advice of Çandarlı Kara Halil Pasha and MollaRustem during the reign of Murat I. continued 

its activities until the shutting of Janissary Junior in 1826. (Beydilli, 1995, s. 23.) 
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b. Janissaries 

After the recruitment of the novice boys, the skilled young ones selected by a meticulous trial, 

and taken the EnderunMektebine, while the others were taken to the Janissary school to be 

trained as soldiers. These forces, consisted of 61 troops, were dependent upon the janissary 

master. 

c. Enderun School 

Enderun school was a high-level educational institution in the Topkapi Palace that raised 

high-ranking soldiers in the army. Unique to ottomans, these schools were first founded in 

Edirne by Sultan Murat II. In the time of Sultan Mehmet, it became a school where only the 

military administrative staff and were trained. Inevitably weakening Enderun School was 

abolished on July 1, 1909.(Tekeli, İlkin 1993, s. 18-20) 

High Level Soldier madrasahs 

a. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun 

It is the first gate to the west for the Ottoman Empire. This madrasah was opened It was 

opened in The Haliç Shipyard with the recommendation of Baron De Tott and with the efforts 

of CezayirliHasan Pasha in 1773.Naval officers were trained in this school and artillery drill 

training was also conducted.  

b. Mühendishane-i Berr-i Hümayun 

It was a high level school established during the Selim III’s period. It was established to train 

artillery officer, by separating from Bahr-i Hümayun. The period of training was four 

years.(Beydilli 1995, s. 23-59), (Sarıkaya 1995, s. 26). 

c.Tıbhane-i Âmire and Cerrahhane-i Ma’mure It was established as continuation of 

Darüşşifa to educate Muslim medical scientists and the period of training was four years. 

(Sarıkaya 1995, s. 26). 

d.Mekteb-i Fünun-i Harbiye 

It was established to meet requirements of military schools’ need.  The period of training was 

four years.Ergin 1977, s.343-348).  

e. Common Public Education 

This education was given to people at any age and any level. This educational institutions 

could lined up as mosques, lodges, palace scholar’s house, darü’lhikmet-i İslamiyye, libraries, 

bibliopole, guilds and coffee houses.Akgündüz 1997, s. 213-231). 

Education System in Tanzimat Era (1839) 

In this period, on the one hand classical Ottoman education and training institutions 

continued, one the other hand European educational institutions started to be opened at every 
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level. At the beginning European schools became common in military field and  then they 

also stepped into civil field. (Somel 2010, 35), (Sarıkaya 1995, s.29-30).   

I. Primary schools 

a. İbtidai schools: They were Ottomans classic Sıbyan Schools. After the Rüştiye school 

opened, the schools which prepared the students to Rüştiye schools were called as ibtidai 

schools. These schools gained a new form with the regulation of 8th April 1847. Education 

period of these schools was four years. In these schools, which have a period of four years of 

education, were given education and training at primary level for girls and boys who reached 

the age of seven. In 6th October 1913 with the Tedrisat-ı iptidaiye laws by adopting French 

education system, the Rüştiye and İbtidai schools were combined and formed to Mekteb-i 

İbtidai which had six years education period. In these schools Ottomans history and 

geography, civics, art, music and physical education lectures were on the programme. It 

continued on until 1924. In that period İptidai school were obligatory for children who were 

seven years old and bastinado was forbidden as punisment. (Somel 2011, s. 311) 

II. Secondary education 

A. RüştiyeSchoolsIn the period of II. Mahmud, it was seen that Sibyan Schools were 

insufficient. These schools opened as sınıf-ı sani. They were a step for İdadi Schools so they 

were considered as secondary schools. These schools’ study period was 4 years. Later, it 

became 6 years. First of Rüşdiye schools was Mekteb-i Maarif-i Adliyye. In 1874-75 numbers 

of rüştiye were nearly 400. Untill 1867 these schools only accepted Muslims,and after this 

date they also accepted non-Muslim children. They were tested with Turkish exams. In these 

schools religious science, maths, geography, calculations, geometry, art, music lectures were 

studied. (Somel 2010, s. 322-331). 

B. İdadi Schools 

These schools were as a second step of a secondary school. According to Maarif-i Ummumiye 

Regulations in 1869 İdadi schools were the schools in which Muslim and Non-Muslim 

students, who graduated from Rüştiye, took education together. İdadi schools were 

established at places which had more  than 1000 households and their costs were paid by the 

province education box. Their education periods were three years and these lessons were 

studied there: Turkish literature, composition, logic, rules and laws of Ottomans, geograpy, 

history, mathcalculations, chemistry and art lessons.(Davison 1963, 249), (Cihan 2004, 220-

224).  

C.Sultani Schools 

These were the schools which enabled  education in French and Turkish languages and they 

had the same level with İdadi schools. These schools' education period was 9 years. The 

opening of this school is stemmed from  the visit of Sultan Abdülaziz in 1867 to Paris. , In 

Sultani Turkish, French, Greek, Latin language, history, geograpy, maths, cosmograpy, 

mecanics, physics, chemistry, economy, rhetoric lectures were taught. Later, Arabic and 
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Persian languages were also inclued into teaching. Darüşşafaka and Robert College are also 

schools in Sultani Type.(Cihan 2004,s. 224-228). 

Higher Education 

These were schools at the same status of todays’ universities. 

a. Darulfunun 

Darulfunun which was first opened in 1863 and followingly closed and opened several times. 

In 1912 its name was changed to İstanbul Daru’l-funun and it was reorganized. In 1912 

sections of it turned to a faculty and with the breakout of World War I, 20 professors from 

Germany were invited to strength of education board of university in fields of science, 

literature and law.İhsanoğlu 2010, s. 415-420) 

b. High School/College/Academy 

1. Mekteb-i Mülkiye-yiŞahane 

It was the first civil school. Its aim was to grow up officers like prefecture and headship to 

civil administration. Its study period was 2 years, later it was expanded to four years. In 1915 

it became a part of DarulFunun's law shoool.(Cihan 2004, s. 236-238). 

2. Mekteb-i Tıbbiye-yiMülkiye 

Its aim was to educate civil doctors. In the beginning, its education period was 5 years. Later 

it was changed to 6 years. In 1915 it became a part of a medical faculty of the university. 

3. Mekteb-i Hukuk-i Şahane 

It was opened after the Tanzimat to grow up staff according to Western style law court. In 

1909 it turned to DarulFunun's Law Faculty.(Cihan 2004, s. 236-238). 

4. Hendese-yiMülkiye School 

It was open to provide civil engineers. In the Republican Period, it continued to educate as 

YüksekMühendisMektebi (Higher Engineering School). 

5. HalkalıZiraatveBaytar School(halkalı agriculture and veterinaey school) 

It was a school which education period was four year with the aim to educate people in 

agriculture and veterinary. 

Madrasah Officers 

a. Müderris 

They were people who gave education in madrasahs after a certain education with permission 

and diploma. (Uzunçarşılı 1965, s. 55)  In a single-sectioned madrasah the methow was alike 

Sahn-iSeman whereas to multi-sectioned madrashs, one muderris was assigned to each of the 
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sections. Students which graduated from the Ottoman madrasah participate to the 

AnadoluKadıaskeri Council and if his duty is on Anatolia and to RumeliKadıaskeri council 

providing that his mission is on Rumeli and they were registered as Mülazim to 

MatlabDefteri, thus they need to wait till their turn for their mission commence. It was named 

as nevbet (turn). The Müderris who took his turn, was appointed into Yirmili Madrasa later 

according to his performance he could be appointed into kırklı, altmışlı or a higher madrasah. 

During each Sultan’s reign, madrasahs undergone several changes. After a müderris has 

proved his ability progress, he could be appointed to any madrasah he wants, if there wasn't 

any other volunteer. 

If there were other volunteers, they were selected upon some tests. The exam was carried out 

in two section: written and oral examination.(Uzunçarşılı 1965, s. 54-81).  

b. Muid: It was the officer who revised the lessons that were taught by amüderris and 

explained it in a more detailed way. Themüid who was chosen among the 

Danişmends’ most talented, repeated the lessons and maintained the discipline inside 

the classroom. Period of duty was two years. After II. Meşrutiyet the institution of 

muid was abolished.(Kudun 2103, 18) 

c. Danişmend: Literally meaning student, it was an expression that stands for madrasah 

students. Danismends attended madrasah and following they had finished a special 

education in a Sıbyan school or a school which had same level with Sıbyan School. In 

that way a danişmend who had his education in Haşiye-i Tecrid Madrasa, with 

ratification of his teacher, could continue his education in Kırklı, later Ellili schools 

and in the end he could go to Sahn-ı Seman or Süleymaniye. After he finished 

education, he waited to finish his internship. Even in the greatest of madrasah, the 

number of student could not be able to reach 20 students.  

Result 

The Ottoman education system evolved by time and entered into the Republican period. 

In pre-Republican period, in 1839, Tanzimat regulations lead to the Republican period’s 

regulations. Tanzimat 1839, Islahat, 1856,Meşrutiyet 1876 and 1908 periods made it easier to 

transform into Republican regime’s practices. 

Education activities in the Ottoman period at least from XV. to XVII. Century showed big 

achievements at least.  Due to the political and military failures Ottoman State closed in itself 

and naturally same happened to its education system. Though some attempts were made for 

renovation during centuries, it was not able to achieve necessary output and some invidual 

trials remained local only. Except religious studies, there has not been a leap in other fields of 

science. Shortly we can say that these political failures and successes cause ups and downs 

and similar reflections can be seen in the education system. 
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In 1908 after II. Meşrutiyet with the reform of Islah-ı medaris (redesign of madrasah) little 

progress was made but the intended result could not be achieved. In 1914 the outbreak of 

World War I. and later the Independence War destroyed all savings. 

After the declaration of the Republican regime in Turkey, it was decided to close madrasahs 

and Ottoman education institutions were transformed. Lectures that were taught in Ottomans 

education system were tried to keep going on as private lessons informally. We can say that 

imam hatip high schools which were opened in 1951 and later high İslam institute and faculty 

of Islamic theology saved some lessons until today and in a sense lead to their revival. 

The Ottoman education system is a good example to show that how education institutions are 

related with political structure. It is a vital importance to properly scrutinize and examine 

these institutions which are nothing other than history. Data obtained so far can open new 

horizons for our today’scontemporary education system. 
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İBNÜ’L-VEZÎR’DE AKIL-NAKİL İLİŞKİSİ 

                                            İbrahim BAYRAM 

Öz 

Zeydiyye fırkasına mensup iken Selefiyye mezhebine geçen ve eserlerini bu anlayış 

üzerinden kaleme alan İbnü’l-Vezîr, itikadi görüşleri arasında akıl-nakil ilişkisi meselesine de yer 

vermiştir. Bu konudaki düşüncelerini, daha çok kelam ilmine ve onun ehlinin benimsediği tavra 

yönelttiği eleştiriler üzerinden şekillendiren müellif,bu yoldan aklın nakil karşısında takınması 

gereken tutuma işaret etmiştir.Bu meselede, nazar ve istidlal yoluna başvurarak 

dininziyadeleşmesine, tevile yönelerek dinin noksanlaşmasına sebep olduğunu düşündüğü iki 

yaklaşımı reddetmiştir.Bu iki anlayışın, naslara hak ettiği değeri vermediğini ve akla nakil 

karşısında geniş bir alan bıraktığını ima etmiş,onlara yönelik cevabını genelde Kur’an ve sünnet 

üzerinden şekillendirmiştir. Bu meseleyle alakalı olarak akıl-nakil çatışması mevzuunu de ele alan 

müellif, Selefiyye anlayışı doğrultusunda sarih ve sahih olmaları halinde onların birbirini 

nakzetmeyeceğini belirtmiştir. Böyle bir çatışmanın kabulüne neden olan ihtimalleri ise,zanni 

olduğu halde kati olduğu düşünülen akli delilden hareket, sem῾îalandaki derinliğe karşın aklî 

sahadaki zayıflık ve şer῾î ilimlerdeki geniş malumata karşın aklî ilimlerdeki cehalet gibi maddeler 

üzerinden sıralamıştır.   

Anahtar Kelimeler: İbnü’l-Vezîr, akıl, nakil, Selefiyye, kelam 

RELATIONSHIP BETWEEN REASON AND REVELATION INIBNU’L-VEZIR 

Abstract 

Ibnu’l-Vezir who passed to the sect of Salafiyya when he was a member of the Zaydiyya 

and wrote his works on this understanding, also included the issue of the relation between reason 

and revelation among his views on faith.The author who shaped his thoughts on this subject mainly 

through the criticisms of the science of kalam and the attitude of his followers, pointed out to the 

attitude that the mind should take in the face of revelation. Ibnu’l-Vezir rejected two approaches in 

this matter, which he thought led to the increase of religion by referring to the path of reflection and 

reasoning and decrease in religion by turning to ta’wil. He implied that these two concepts did not 

give the religious texts the value they deserve and left a large area to mind in the face of revelation, 

usually shaped his answer to them through the Qur'an and the Sunnah. The author who deals with 

the conflict of mind and revelation in relation to this issue, stated that if they are clear and valid in 

line with the understanding of Salafiyya, they will not dissafirm each other.He listed the possibility 

of accepting such a conflict through such items as act on mental evidence which is thought to be 

definite, even though it is suspect, in spite of the depth of sharial area, weakness in the field of 

mental and despite extensive knowledge in sharial sciences ignorance of mental sciences. 

Key Words: Ibnu’l-Vezir, reason, revelation, Salafiyya, kalam 
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GİRİŞ 

İbnü’l-Vezîr künyesiyle tanınan Ebû Abdullah İzzüddin Muhammed b. İbrahim b. Ali b. 

el-Murteza el-Yemenî es-San‛anî kimi rivayetlere göre 775 (Müeyyedbillah, 1421: II, 896-897; 

Şevkânî, 1348: II, 81), kimisine göre ise 765 yılında (Sehâvî, 1412: VI, 272)dünyaya gelmiştir. 

Sanʽa,Saʽde ve Mekke’de Muhammed b. Hamza b. Muzaffer, Ali b. Abdullah b. Ebu’l-Hayr, 

Abdullah b. Hasan ed-Devvâri (Müeyyedbillah, 1421: II, 897; Şevkânî, 1348: II, 81-82),Ali b. 

Muhammed b. Ebu’l-Kasım, Muhammed b. Abdullah b. Zuhayregibi ulemadan kelam, usûl-ı fıkıh, 

tefsir ve hadis dersleri almıştır.Bütün ilim dallarında uzmanlaşan müellif, Şevkânî’nin (ö. 

1250/1834) ifadesiyle mutlak müçtehit seviyesine çıkmış (Şevkânî, 1348:II, 81-82), hem akli hem 

de nakli ilimlerde konumu tarif edilemeyecek bir mertebeyeulaşmıştır (Şevkânî, 1348: II, 

90).Başlangıçta Zeydiyye fırkasına mensup iken, sonradan Selefiyye mezhebine geçmiştir 

(Özervarlı, 2000: XXI, 240).Bunda Zeydî ulemanın dışında diğer mezheplere mensup ilim 

adamlarından ders alması ve kelam ehli arasında tekfire varacak derecede yaşanan tartışmaların 

mizacına aykırı olması gibi nedenlerin etkili olduğu savunulmuştur (Subhî, 1991, s. 348). Mekke’de 

bulunduğu zaman diliminde Yemen’deki hocalarından Ali b. Muhammed ile tartışmalara girişmiş, 

ona reddiye mahiyetinde el-Avâsım ve’l-kavâsımadlı eserini yazmıştır. Ömrünün sonlarına doğru 

Yemen’e dönmüş,ancak burada sert tenkitlere ve bir kısım iftiralara maruz kalınca (Özervarlı, 2000: 

XXI, 240), ücra yerlerde inzivaya çekilip kendini ibadete vermiş ve altmış beş yaşında iken 

840/1436 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur (Müeyyedbillah, 1421: II, 902).     

Şevkânî, hangi ilim dalında kelam etse artık onun hakkında başka bir araştırmayapmaya 

ihtiyaç bırakmayacak derecede doyurucu bilgiler sunduğunu söylediğiİbnü’l-Vezîr’i,İbn Hazm ve 

İbn Teymiyye kategorisine yerleştirmiş, Yemen’den ona denkbir kimsenin çıkmadığınısöylemiştir 

(Şevkânî, 1348: II, 91-92). Çocukluk çağından itibaren hayatını ilmeve ulemanın eserlerini takibe 

adamış olanmüellif (Hacer, 1404: 26)arkasında temel olarak el-Burhânü’l-kâtıʽ fî isbâti maʽrifeti’s-

sâni, Tercîhu esâlîbi’l-Kur’ân ʽalâ esâlîbi’l-Yûnân, Îsârü’l-hak, el-ʽAvâsım ve’l-kavâsım fi’z-zeb 

ʽan sünneti Ebi’l-Kâsım, er-Ravzü’l-bâsim ve Tenkîhu’l-enzâr fî ʽulûmi’l-âsâr gibi eserler 

bırakmıştır (Özervarlı, 2000: XXI, 241-242). 

Selefiyye mezhebinin sistemleştiricisi olan İbn Teymiyye’nin başlattığı Kur’an ve sünnet 

merkezli dinî akılcılık yolunu benimsemiş olan İbnü’l-Vezîr (Özervarlı, 2009: XXXVI, 400), 

eserlerini duruma ve muhatabının konumunagöre şekillendirmiş, nispeten önce telif ettiği el-

Burhânü’l-kâtıʽ, Tercîhu esâlîbi’l-Kur’ân ve el-ʽAvâsım ve’l-kavâsımgibi çalışmalarında 

cedeltarzını benimserken, ömrünün sonlarına doğru kaleme aldığı Îsârü’l-hak’ta ılımlı bir dil 

kullanmayı tercih etmiştir (Emirdağı, 2009: 48-50). Daha çok kelamcı kimliğine sahip olan 

müellif,bu meyanda serdettiği görüşlerinin arasında müstakil bir şekilde değilse de, akıl-nakil 

ilişkisi olarak okunabilecek fikirlere de yer vermiştir. Onun bu konudaki düşüncelerine geçmeden 

önce kısaca Selefiyye mezhebinin akıl-nakil ilişkisine dair görüşlerini kısaca aktarmak yararlı 

olacaktır. 

Selefiyye’de Akıl-Nakil İlişkisi 

Selefiyye’nin akıl-nakil ilişkisinde öne çıkan konuların başında onların kelam ilmine ve 

ulemasına karşı olumsuz bakışları gelmektedir. Bu çerçevede İbnü’l-Vezîr’in vurguladığı hususları 

Selefiyye’nin önde gelen zevatının ifadelerinde de bulmak mümkündür. Örneğin bu ekolün önemli 
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simalarından olan Ebû Abdullah İbn Batta (ö. 387/997) kelam ilmine yönelik olumsuz bakış açısını 

yansıtırken, iki kelamcının bile birbiriyle uzlaşamaması ve genel anlamda birbirlerini tekfir etmeleri 

gibi noktalara değinerek onları İslam’ın içerisine tefrika sokmakla itham etmekte,Allah ve 

resülünden başka kimsenin hakikatini bilemeyeceği konuları kendi ilim, kıyas ve hevasına irca 

etmekle suçlamaktadır (İbn Batta, 1415: II, 554-556).Ebû Süleyman el-Hattâbî de (ö. 388/998) bu 

ilim dalını, bilinmeyen hakkında söz söyleme, müminleri ilgilendirmeyen şeylere dalma, Kur’an’ı 

keyfi şekilde tevil edip sünneti zannî olarak yorumlamave selefin gitmediğibir yolutakip etme gibi 

niteliklerle anmaktadır (Hattâbî, 1425: 5-9).Bu ilmin kişiyi zındıklığa, bidate ve kötü akıbete 

sürükleyeceğini belirten İbn Kudâme de (ö. 620/1223) (İbn Kudâme 1410: 42), onunla uğraşan 

kişilerle beraber olma, onların sözüne kulak verme, eserlerindeki nazar yolunauyma, cedel ve dinde 

muhasamaya kalkışma gibi davranışların terkedilmesi gerektiğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, 

1395: 42).Ayrıca bu ilme dalmanın çirkin, ondan uzak durmanın ise iyi bir tavır olduğunu 

belirtenmüellif,kelamcıların bidate boğulmuş kimseler olduğunu ileri sürmektedir(İbn Kudâme 

1410: 70).  

Kelam ilmine yönelik böylesi olumsuz bir tavır almaları üzerine kelamcılar tarafından akli 

delilleri kullanmama ithamınamaruz kalan Selefiyye, bu tür kanıtları kullandıklarını, ancak bunu 

âlemin hüdûsu ile Allah’ın varlığını ispat etme amacıyla zikredilen araz-cevher vb. gibi konular 

üzerinden ortaya koymadıklarını, bu tarz bir akli delil yolunu seçmediklerini ifadeederler. Bu tür 

delillerin risalete inanmayan filozofların yoluna uyularak kullanıldığını, peygamberleri kabul eden 

kimsenin bunlara ihtiyacı olmadığını belirtirler(Hattâbî, 1425: 10-11). Yine Kur’an ve sünnette 

gelen hususlara teslimiyet gösterilip onların tevil edilmemesi gerektiğini savunan Selefiyye, sıkıntı 

görülen lafızların bu konumunu ispat ile yetinip onların manasını keşfe kalkışılmamasını ve ilgili 

anlamları Allah ile resulünün bilgisine havale edip işin içinden çıkılmasını tavsiye ederler (İbn 

Kudâme, 1395: 4).Tevilin, bilmediği bir şey üzerinden Allah adına hüküm vermek olduğunu, 

ashabın uygulamadığı bir yöntem olup sonradan ortaya çıkmasıitibariyle bidat konumunda 

bulunduğunu söylerler. Yine onun bir zorlama, cahilane edilmiş bir söz, ihtiyaç olmayan şeye 

yönelim ve Kur’an ile sünnet lafızları üzerinde indi olarak söylenmiş bir kelamolduğunu ilave 

ederler (İbn Kudâme 1410: 51).  

Selefiyye, akıl-nakil çatışması hakkında da görüş beyan eder. Bu konuda onların da 

içerisinde yer aldığı bir tasnife yer veren Gazzâlî (ö. 505/1111), insanları beş gruba ayırdıktan sonra 

ilkini, tamamen nakil üzerinden gidip, bunun akılla bağına hiç dikkat etmeyenler, ikincisini sadece 

aklı ölçü alıp nakli itibara almayanlar şeklinde aktarır ve bunları ifrat ve tefrite düşmüş ekoller 

olarak niteler. Bunların arasında orta yolu takip edenler şeklinde aktardığı üç grubun ilkiniaklı asıl, 

nakli ona tabi kılanlar, ikincisini nakli esas, aklı ona tabi tutanlar ve nihayet üçüncüsünü ise iki 

kaynağı da asıl kabul edip, onları birbiriyle uzlaştırmaya çalışanlar şeklinde nakleder(Gazzâlî, 1413: 

15). Gazzâlî, dördüncü grup ile kastettiği Selefiyye’nin tavrını açıklarken, onların makulat alanına 

dalmadıklarını ve muhalin alanını çok geniş tutmadıkları içinasla tevilebaşvurmadıklarını söyler 

(Gazzâlî, 1413: 19).  

İlahi vahiy ile salim akıl ve selim fıtrat arasında uyum olduğu görüşünü savunan Selefiyye, 

şüphe ve hevadan korunmuş olan aklın sahih nakil ile çatışmasının mümkün olmadığını belirtir ve 

gündeme getirilecek herhangi bir çatışmada ya naklin yahut da aklın sıhhati hususunda bir sıkıntı 

olduğuna hükmederler (Ali Emir, 1419: I, 6). Nitekim İbn Teymiyye (ö. 728/1328) sahih nakil ile 

akıl arasında bir çatışma olmadığını, birilerinin zannına göre böyle bir durum ortaya çıktığında ya 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019 Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-

Dergisi ISSN:1694528X İktisat ve Girişimcilik  Üniversitesi, Türk Dünyası   

Kırgız –Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –KIRGIZİSTAN 

http://www.akademikbakis.org 

 

 

61 

 

nakli delil ya da akli delilden elde edilen manada bir problem olduğunu söyler. İlkinde ya masum 

bir zattan gelmediği yahut da ilgili manayı elde eden kişinin ulaştığı anlamda yanıldığı, ikincisinde 

ise ilgili şahsın kullandığı kıyasın bütün veya bazı öncüllerinde hata yaptığı içinböyle bir yanlış 

yargıya varıldığını belirtir (İbn Teymiyye 1976: 373). 

İbnü’l-Vezîr’de Akıl-Nakil İlişkisi 

Temel itikadi konularda Selefiyye anlayışını benimseyen ve eserlerini bu zaviyeden 

kaleme alan İbnü’l-Vezîr, müstakil bir mesele tarzında olmasa da akıl-nakil ilişkisine de 

temaseder.Konu hakkındaki fikirlerini daha çok eleştirel bir üslup üzerindenortaya koyan müellif, 

genelde kelamcıların bu hususta aldığı tavra yönelttiği tenkitler esnasındakanaatini açıklar. Bu 

meyanda onun akıl-nakil ilişkisi hakkındaki görüşlerini, kelamcılara yönelttiği kimi eleştirilerden 

bağımsız bir şekilde ele almakzor gözükmektedir.  

İbnü’l-Vezîr akıl-nakil ilişkisi hakkındaki görüşlerinidaha ziyade Îsârü'l-hak 'ale'l-halk 

adlı eserinde insanların naslar karşısında aldığı pozisyonu değerlendirdiği bir bölümde ele almakla 

birlikte diğer bazı eserlerinde de konuya bakışını yansıtan açıklamalara yer verir. Bu konuda 

kelamcıların yaklaşımını yahut düşüncesini, ya da daha doğru bir ifadeyle onlara izafe ettiği 

birtakım görüşlerinakledip sonrasındabunları çürütmeye çalışırken kendi fikrinede yer verir. 

Bumeselede temel olarak dinde ziyadeleştirme ve noksanlaştırma şeklinde bidat olarak nitelediği iki 

tavırdan bahseder.İbnü’l-Vezîr akıl-nakil ilişkisi hakkındaki görüşlerini aslında nakil karşısında akla 

önemli bir alan açmak hususunda birleşen bu iki anlayışı reddedip cevaplandırmakve değerinin 

düşürüldüğünü düşündüğü naklin sahip olması gereken itibarı ilgili yaklaşım sahiplerine hatırlatmak 

üzerine bina eder.  

İşbu makalede müellifin söz konusu bakış açısını daha iyi yansıtabilmek adına onun 

konuyla ilgili görüşleri, kendisinin çizdiği tablo üzerinden ortaya konulacak, başlıklarda meseleyi 

izah ettiği biçim üzerinden şekillendirilecektir.Ayrıca akıl-nakil çatışmasına dair görüşleri önemine 

binaen müstakil bir başlık halinde ele alınacak, böylece konuyla ilgili temel düşünceleri daha net bir 

perspektif içinde sunulacaktır. Ancak müellif, diğer Selefiyye mezhebine mensup zevatta 

örneklerine rastlanıldığı üzere, eserlerinde hatta aynı eserinde tekrara düştüğü, bir konudaki 

görüşünü teyit amaçlı getirdiği açıklamaları, başka bir meselenin izahında da benzer şekilde 

kullandığı için bu makalede tam olarak bazı tekrarlardanazade kalınamayacağını belirtmek gerekir. 

 

1. Dinde Ziyadeleştirme 

İbnü’l-Vezîr nasslar karşısında sergilenen ilk tavrı dinin ziyadeleşmesine hizmet 

edenyaklaşım olarak aktardıktan sonrabu anlayışın temsilcisi olarak gördüğükelamcıların dinin, bazı 

önemli hususları aklın idrak alanına bıraktığı düşüncesiyle, Kur’an ve sünnetin bu sahada hüküm 

bildirmemesinin mümkün olduğu yönündeki bir fikrin savunusunu yaptıklarını söyler. Böylece 

onların nakil karşısında akla bir alan açtıklarını ima eden müellif bu yolla onların dini 

ziyadeleştirdiklerini veya onun kapsamını genişlettiklerini belirtir (İbnü’l-Vezîr, 1407: 103). 

Selefiyye’nin bu yolu bidat, hatta Hz. Peygamber’den alınan mirasa muhalefet ve ona eksiklik 

nispet eden bir yaklaşım olarak değerlendiklerini ilave eder (İbnü’l-Vezîr, 1412: IV, 75). 

Müellif, bir diğer eserinde doğrudan kelamcılar olduğunu belirtmese de dinde 

ziyadeleştirme tavrının bir yansıması olacak şekilde Kur’an’da yer alan delillerle yetinmeyi eksik 

görme ve Yunan felsefesi menşeli birtakım kurallara dönmeye teşvik etme şeklindeki bir 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019 Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-

Dergisi ISSN:1694528X İktisat ve Girişimcilik  Üniversitesi, Türk Dünyası   

Kırgız –Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –KIRGIZİSTAN 

http://www.akademikbakis.org 

 

 

62 

 

yaklaşımdan bahsedip onuda tenkit eder. Kur’an’ın tevhit, rubûbiyyet ve nübüvvete delalet 

hususunda eksik olduğu şeklinde bir anlam barındırdığınıdüşündüğü bu iddianın hem akılhem nakil 

hem de icmaya aykırı olduğunu savunur. Kur’an’daki delillerin bırakılıp da kimi insanların 

eserlerine ve cedel yöntemlerine güvenilmesini hayretengizbir durum olarak niteler (İbnü’l-Vezîr, 

1349a: 8-10).Bu noktada kendisinin de mensubu olduğu Ehl-i hadisin bazı fikirlerine yer veren 

müellif onların kendi görüşlerini birilerini taklit yoluna gitmeksizin Allah’ın, peygamberlerine ve 

diğer kullarına öğrettiği deliller ve istidlal şekillerinden hareketle savunduklarını ve sadece akli 

istidlalin emredildiği yerlerde bu yola başvurduklarını söyler.Onların felsefi metot üzerinden 

yapılan izahların kişiyi şaşkınlığa sevk edip bidate yönelteceği, bunların fıtrî akıl ve sahih nakle 

aykırılık içeren bazı kaideler teşkil edilmesine sebebiyet vereceği gibi eleştiriler getirdiklerini de 

ilave eder (İbnü’l-Vezîr, 1412: III, 332-333). 

Bu konuyla alakalıolarak gençlik yıllarınadair bir anekdot da aktaran İbnü’l-Vezîr, 

kendisinin o dönemde taklidin küfür, nazar ve istidlal yolunun ise vacip olduğu telakkisiyle tüm 

gayretini kelam ve cedel ilmine sarf ettiğini,kelamcıları sakatdüşünceleri düzelten kişiler olarak 

gördüğünüsöyler. Sonrasında bir şekilde bu yol üzerinden bir sonuca ulaşılamadığını fark edince, 

içerisinde çeşitli deliller, İslam muhaliflerini reddedici ifadeler bulunacağı düşüncesi ile Kur’an ve 

sünnete yöneldiğini,gerçekten de bunun neticesinde selamete eripferaha kavuştuğunu (İbnü’l-Vezîr, 

1412: I, 201-202) ve bu iki kaynağın nuruyladoğruya ulaştığını kaydeder.1 

Genel anlamda çizdiği tablo ilekelam ilmi ve onun ehlinin dinin ziyadeleştirilmesi şeklinde 

sergiledikleri yaklaşımınnakle en azından hak ettiği itibarıvermediği ve ona akıl karşısında zayıf bir 

rol biçtiği düşüncesine sahip olduğu anlaşılan İbnü’l-Vezîr, bu yaklaşımı reddetmek amacıyla çeşitli 

deliller getirir.ÖncelikleKur’an’ın kimilerine yetmemesinin eleştirildiği (Ankebût 29/51), ondan 

sonra hangi söze inanılacağının sorulduğu (Mürselât 77/50) ve (İbnü’l-Vezîr, 1349a: 10)dinin 

tamamlandığı (Mâide 5/3)bilgisinin verildiği ayetleri aktaran müellifilgili kelami tavrındinin kimi 

önemli hususları atıl bıraktığı, bunu tamamlamak için naklin tevile tabi tutulması gereken yerlerde 

bazı kaideler tespit etmenin lüzumlu olduğu gibi bir anlam ihsas ettiğini söyler. Bu noktada ilahi 

sıfatlar ve esmâ-i hüsnâ gibi hakkında birbirinden oldukça farklı görüşler beyan edilen meselelere 

dikkat çeken müellif, dinin kati biçimde nehyettiği tefrikayı kelamcıların bir nevi tetikleyerek ilgili 

yasağa aykırı durumlarınoluşmasına neden olduklarını savunur (İbnü’l-Vezîr, 1407: 103-104).İlgili 

ayette yasaklanan tefrikanın(Âl-i İmrân, 3/103), ona sebep oluşturacak işlerden nehiy anlamına 

geldiğinihatırlatır (İbnü’l-Vezîr, 1412. IV, 86). 

Doğrudan kelamcıları hedeflemediği bir diğer ifadesinde ise İbnü’l-Vezîr, nice ilim 

erbabının kimi görüşlerinde tek başına kaldığını, daha önce kimsenin dile getirmediği bir fikir 

ortaya atıp onda karar kıldığını belirtir. Bu ihtilafların tevatür haberin konumu ve hüsün-kubuh gibi 

aslında bedihi olan meselelerde dahivuku bulduğunu söyler (İbnü’l-Vezîr, 1349b: 52). İlk meselede 

Sümeniyye, ikincisinde Eş῾ariyye’nin zaruri bilgiyi inkâr konumuna düştüğünü kaydeder. Bu 

manada insanların sahili olmayan bir umman gibi olduğunu belirterek onların bir görüş üzerine 

toplanmalarını beklemenin hayal olduğunu ima eder (İbnü’l-Vezîr, 1349: 68). Zaten her türlü şüphe 

ve şekten uzak olan Kur’an’ın ifade ettiği kimi şeyler hakkında tereddüdekapılan kişilerin, onda yer 

                                                                 

1 İbnü’l-Vezîr, el-Avâsım ve'l-kavâsım, I, 214. Müellif gençlik döneminde yaşadığı değişimi bu şekilde aktarmakla birlikte mutlak 

manada cedelin kötü bir iş olduğunu da kabul etmez ve bir tahsise gider. Tartışma odaklı, sadece hasmını zor duruma düşürmeyi  

hedefleyen, muhatabının doğruya ulaşması gibi bir gaye gütmeyen cedelin çirkin ise de, ihtiyaca mebni, güzel bir niyetle yapılan 

cedel veya mücadelenin ise kötü olmadığını söyler. Bkz. İbnü’l-Vezîr, el-Avâsım ve'l-kavâsım, III, 338. 
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almayan konular hakkında şek girdabına sürüklenmelerinin kaçınılmaz olduğunu savunur (İbnü’l-

Vezîr, 1349a: 12).Böylece kelamcıların birbirleriyle ihtilafa düşüp farklı bir kanaat izhar etme, 

dolayısıyla da müslümanlar arasında bir tefrikaya neden olmalarının doğal olduğunu ihsas eder. 

Aynı yaklaşıma cevap vermeye devam eden İbnü’l-Vezîr, ikinci olarak idrak alanı dışında 

kalan konularda aklın şeriata yönelik bir ziyadelik oluşturamayacağı hususunda bir ihtilaf 

olmadığını, asıl tartışmanın Allah’a çocuk isnadı ve ikinci bir ilahın varlığı gibi aklın da imkânsız 

gördüğü alanlarda cereyan ettiğini kaydettikten sonra görüldüğü kadarıyla ilahi kitaplarda bu gibi 

konularatemas edildiğini söyler. Bu mevzulara dair zikrettiği bir kısım ayetlerden yola çıkarak 

semavi kitapların ve nebevi sünnetlerin, dinin akli olarak bilinecek bu tür mühim hususları ihmal 

etmediği sonucuna ulaşır.Böylece kelamcılara nispet ettiği dinde ziyadeleştirme görüşünü bu açıdan 

da çürüttüğünü düşünür. Yine Kur’an’ın insanlara ihtilaf ettikleri gerçekleri açıklamak için indiğini 

bildiren ayetten (Nahl, 16/64) de dinin mühim mevzuları ihmal etmediği neticesi çıkaran 

müellifayrıca peygamberlerin, ümmetlerini aklen imkansızlığı malum olduğu halde tanrılık 

iddiasınakalkışacak kişilere karşı uyarmasını kendi düşüncesini teyit eden bir delil olarak kullanır. 

Bu konuda Hz. Peygamberin ümmetini, bir gözü kör, iki kaşı arasında kâfir yazısı bulunacak bir kişi 

hakkındaki uyarısını (Buhârî, “Fiten”, 25, 27) gündeme taşır.Şayet dinde bir şey ihmal edilecekse 

bunun işte bu tip teferruat kabilindenkabul edilecek hususlara dair olması gerekirken, bunlara 

biletemas edildiğinikaydeder. Allah’ın misli gibi bile bulunmadığı(Şûrâ 42/11)beyan edilmişken 

aklın ilah olamayacağını rahatlıkla anlayabileceği bir varlığadair Hz. Peygamber’inböyle bir izah 

getirmesinin dinde önemli alanın ihmal edilmediğininkanıtı olduğunu savunur(İbnü’l-Vezîr, 1407: 

104-105).  

Üçüncü olarak peygamber göndermenin bir şeyleri açıklama gayesine matuf olup böyle bir 

amacıngüdülmediği yerde dilsiz bir nebi göndermenin de sahih olduğunu belirten İbnü’l-Vezîr, 

bunu da Kur’an ve sünnette dinin önemli bir kısım konularının yer almamış olabileceği görüşünü 

izafe ettiği kelamcılara karşı delil olarak kullanır. Zaten nübüvvet asrında beyan edilmeyen bir 

hükmün itikadi bir mesele olamayacağını, o tip bir konuya girme ve buradan bir cedel ortamına 

zemin hazırlamanın anlamı olmadığını ilave eder. Aksi bir düşüncenin nassın vacip kılmadığını 

vacip kılma manasına geleceğini, hatta bu durumun nassı, haram kıldığı tefrikaya ortam oluşturur 

bir konuma getireceğini, bunun da ilgili fikrin bozukluğuna işaret ettiğini kaydeder (İbnü’l-Vezîr, 

1407, s. 105). Selefin de insanları Allah’ın haram kıldığı tefrikadan korumakiçin onlara Kur’an’ın 

zahirini yeterli gördüğünü,bu yüzden sonraki müslümanların da bu yolauyması gerektiğini ifade 

eder(İbnü’l-Vezîr, 1349: 29). Diğer bir selefi âlim İbn Kudâme de onların insanları Allah, O’nun 

sıfatları ve isimleri hususunda mücadeleye girmekten alıkoyduğunu belirtir (İbn Kudâme, 1410: 

71).  

İbnü’l-Vezîr akli alanlardabu kaynağın yeterli olup, ayrıca onun için şer῾î bir nassa ihtiyaç 

bulunmadığı şeklinde muhaliflerine isnat ettiği görüşü başka bir açıdan daha ele alır. Şayet bununla 

benzerinde kimsenin ihtilafa düşmeyeceği veya dinen bilinmesine ihtiyacınolmadığı yahut ahmak 

bir kimsenin dahi zeki bir kişinin izahına ihtiyaç hissetmeyeceği ya dahataya düşenin günaha 

girmeyeceği konular kastediliyorsa,onda bir sıkıntı olmayacağını belirtir. Matematik ile bedî ve 

beyan ilimlerini bu tarz bir alana örnek verir. Ancak dini anlamda bilinmesine ihtiyaç olup bütün 

Müslümanlara farz kılınan, benzerinde bir kapalılık olup tartışmaya açık bulunan ve hata yapanı 

günaha sokan bir işin kastedilmesi halinde bunun doğru olmayacağını söyler. Böyle bir meselenin 

akıl sahiplerine bırakıldığı ve peygamberlerin bunun izahınagirmediği şeklindeki düşüncenin kabul 
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edilemeyeceğini ileri sürer. Allah’ın peygamber göndermedikçe azap etmeyeceğini bildirdiği 

ayetten (İsrâ 17/15) hareketle Cenâb-ı Hakk’ın,Kendisinin varlığı, ortağının nefyi gibi apaçık bilgi 

alanında dahi işi akıl deliline bırakmadığını belirtir ve bunu kendi düşüncesine kanıt olarak kullanır 

(İbnü’l-Vezîr, 1407: 105-106). 

İbnü’l-Vezîr dördüncü olarak Kur’an’ın her şeyi açıkladığı (Nahl 16/89), onda hiçbir şeyin 

eksik bırakılmadığı (En‛âm 6/38),her ümmetin kendi kitabına çağrıldığı (Câsiye, 45/28), kitap ve 

mizanın hak olarak indirildiği (Şûrâ 42/17) mealindeki ayetleri de nasların itikadi alandaki önemli 

mevzuları ihmal etmeyeceğine delil yapar (İbnü’l-Vezîr, 1407, s. 106).Levh-i mahfuzda yüce ve 

şerefli (mecîd) (Burûc 85/21-22), değerli (kerîm) (Vâkıa 56/77), aziz (Fussilet 41/41), nur (Nisâ 

4/174) ve şifa (İsrâ 17/82) olduğu bildirilen bir kitaba noksanlık isnat etmenin bir izahı 

olamayacağını savunur (İbnü’l-Vezîr, 1349a:14-15).Burada peygamberin verdiğini alıp 

nehyettiğinden sakınılması (Haşr, 59/7) ve benzer muhtevadaki ayet ve hadislerden hareketle bu 

alanın içerisine sünnetin verdiğibilgiyi de dâhil eder(İbnü’l-Vezîr, 1407: 107). Böylece, 

muhaliflerinin bu ikinci kısımda yer alan bilgiyeyokmuş gibi bir tavır sergileyemeyeceklerine işaret 

etmişolur. Müellifin bu konuda getirdiği ayetler ve onlardan çıkardığı yorumların benzerini 

Selefiyye’nin ilk dönem simalarından İbn Batta’nın ifadelerinde de görmek mümkündür. O da Hz. 

Peygamber’in emrinin Allah’ın emri gibi kılındığınıve Allah’a itaat ile ona itaatin yan yana 

zikredildiğini belirtir (İbn Batta, 1415: I, 221).    

İbnü’l-Vezîr beşinci ve altıncıcevabını bidat kavramı üzerine şekillendirir. Dinde bidatin 

haram olduğu hususunda icma bulunduğunu, sahabe ve tabiinin de bu konuda insanları 

sakındırdığını, böylece genel anlamda aşırı gidenleri de dâhil, kelamcıların kabul ettiği üzere 

nimetin (dinin) tamamlanıp hüccetin ikame edildiğini söyler. Bu konuda Mu‛tezili âlim Muhtar b. 

Mahmud el-Ucalî’nin (VII/XIII. yüzyıl) diğer kimi kelamcılar hakkında kullandığı birtakım 

ifadeleriaktararak, naslarda dinin önemli bazı kısımlarının yer bulamayabileceği şeklinde 

mütekellimine isnat ettiği görüşüçürütmeye çalışır. Ayrıca hadislerde ümmetin bidatlerden 

sakındırıldığına işaretle bunu dakelamcılarakarşı kullanır (İbnü’l-Vezîr, 1407: 107-109). 

Yedinci olarak Hz. Peygamber’in, ashabını kendilerine emir ve nehiyde bulunmadığı 

müddetçe şahsını kendi haline bırakmaları ve önceki ümmetlerin çok soru sormaktan helak 

oldukları yönündeki ifadesine (Buhârî, “İ‛tisâm”, 2; Müslim, “Hac”, 412) yer veren müellif, bu 

mealde başka hadislerin de olduğunu belirttikten sonra bunların şeriatın farz ve haramları 

kapsamına aldığı ve hakkında hüküm bulunmayan bir mevzuyadair soru sormanın haramlığı 

hususunda bilgi oluşturduğunu ifadeeder (İbnü’l-Vezîr, 1407: 109). Başka bir eserinde yine bazı 

ayetlerden hareketle kimi konularda bilgiyi çoğaltmanın azabın artmasına neden olup, ondan 

kaçınmak gerektiğinisöyler. İnsana dönük faydayı ve zararı ondan daha iyi bilen Allah’ın kitabına 

dönmenin diğer kitaplara başvurmaktan daha değerli olduğunu kaydeder (İbnü’l-Vezîr, 1349a: 15-

16). Bunun akait alanı dışında olması gerektiğineyönelikitirazı kabul etmeyen müellif, itikadi 

sahada bu durumun hayli hayli geçerli olduğunu savunur. Zira ona göre fürû konulardan farklı 

olarak bu alanda selefe vacip olmayan bir şeyin daha sonra değişerek halefe vacip olması söz 

konusu olamazken fıkhi sahada öncekilere vacip olmayan bir şeyindeğişimlere bağlı olarak sonraki 

kişilere vücubiyeti gündeme gelebilir (İbnü’l-Vezîr, 1407: 109). 

İbnü’l-Vezîr sekizinci olarak Hz. Peygamber’in ümmetine ihtilafa düştüklerinde Kur’an ve 

sünnete başvurmalarınadönük yaptığı vasiyetin yanı sıra Cenâb-ı Hakk’ın, müminlere çekiştikleri 

konuyu Allah ve resulüne bırakmalarını emreden (Nisâ 4/59),münafıkların O’nun indirdiğine ve 
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peygambere gelme davetineyanaşmadıklarını (Nisâ 4/61)ve aralarında çekiştikleri işlerde Hz. 

Peygamber’in hakemliğine razı olmayan kimselerin gerçekten iman etmiş olmayacaklarını (Nisâ 

4/65)bildiren ifadelerini de kelamcılara nispet ettiği görüşe karşı delil olarak kullanır. Aynı manayı 

teyit edecek şekilde Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyen kişiler hakkında ayetlerde zikredilen kâfir, 

zalim ve fasık (Mâide 5/44-47) gibi nitelemelere de atıf yapan müellif, bunu hadis ve sahabe sözü 

ile de desteklemeye çalışır (İbnü’l-Vezîr, 1407: 109-111). İbnü’l-Vezîr anlayışının önemli 

takipçilerinden Şevkânî de ihtilafa düşülen konunun Allah’a ve resulüne bırakılmasına dönük 

emirden Kur’an ve sünnetin maksut olduğuna dair Müslümanlar arasında ittifak olduğunu 

vurgulayarak (Şevkânî, 1432: 5-6), İbnü’l-Vezîr’i teyit eder. 

İbnü’l-Vezîr ayrıca Kur’an’a dönülüponun içerisinde yer alan bilgilerin diğer kitaplara 

tercih edilmesihususunda Hz. Peygamber dışında onun ehl-i beytinden aktarılmış sözlerolduğunu 

ifade ederek bunu da kelamcılara karşı kullanmaya çalışır(İbnü’l-Vezîr, 1349a: 16-17). Böylece 

Kur’an ve hadisin her zaman için yeterli olup, kelamcıların iddia ettiklerininaksine akli başka 

birtakım desteklere ihtiyaç hissettirmeyeceğini ortaya koymuş olur.Selefiyye’nin en önemli 

temsilcilerinden olan İbn Teymiyye de aktardığı bir kısım ayetlerden sonra bu ilahi ifadelerin, 

Kur’an ve sünnetin dışında başka bir şeye hükümranlık veren kişilerin,velev ki nakil ile akıl 

arasında uzlaştırma yaptıklarını iddia etseler bile,dalalete düştüklerinedönük bazı 

delaletleriçerdiğini belirtir (İbn Teymiyye, 1411: I, 58). 

Öte yandan Hz. Peygamber’in dini tebliğ ederken asla kelami cevaplar vermediğine de 

işaret eden İbnü’l-Vezîr o devirde kelam ilminin zaten olmadığı yönünde akla gelebilecek 

muhtemel soruya da cevap verir. O dönemde kendisiyle konuşan ve tartışmaya girişen Yahudi ve 

Hristiyanların felsefe ile iştigalleri olduğunu, ancak kendisinin onlara bu yönde kelamîmahiyette 

cevaplar vermediğini, örneğin ruhun durumu soruduğunda onun melekler cinsinden bir şey olduğu 

yolunda bir karşılıkta bulunmadığını söyler. Böylesi bir karşılığın delilsiz tevil mahiyetinde olacağı 

için bu tarz bircevaba başvurmadığını kaydeder. Yine onun kelamcılar gibi birakli delil manzumesi 

halinde kanıtlar getirmediğini, örneğin rüyetullahı aklîvecheden cevaplandırma yolunagitmediğini, 

mucizelerine sihir diyenlere karşı, onun ile sihir arasındaki farkları izahakalkışmadığını,yeri gelince 

ihtiyaç olur düşüncesiyle sahabelerine bu tarz bir cevap talim ve telkinine girişmediğini söyler 

(İbnü’l-Vezîr, 1349b: 54-55). Hz. Peygamber’in başvurmadığı bir yola onun varisi olan, ancak onun 

kadar tebliğ konusunda başarılı olması söz konusu olmayan ilim ehlinin hiç yönelmemesi 

gerektiğini ilave eder (İbnü’l-Vezîr, 1412: IV, 75; İbnü’l-Vezîr, (t.y.): 576).  

Bu konuda fikirlerini aktarmaya devam eden müellif, şayet nazar ve istidlalin ihmal 

edilmesi söz konusu olamayacak bir yol olduğu fikri doğru olsa peygamberlerden buna dönük 

mütevatir haberlerin gelmesi gerekirken,bu hususta ahad tarikiyle dahi bir haber gelmediğini söyler. 

Örneğin onlardan arazın cisimden farklı olduğu ve cisimde ortaya çıktığı gibi bir bilgi 

nakledilmediğini kaydeder (İbnü’l-Vezîr, 1349b: 55-56).Yine kelam yolunun nübüvvet makamına 

uygun olsa, Kur’an gibi ilahi kitapların, arazın varlığı gibi konular ile dolu olması gerekirken böyle 

bir durumun da mevzu bahis olmadığını söyler. Bu konuda kelamcıların örneğin hudûs deliline 

kanıt olarak kullandıkları ayetlerden yaptıkları istidlallerin ise zayıf olduğunu belirtir (İbnü’l-Vezîr, 

1349b: 57-58). Hz. Peygamber’in ikrarda bulunan müminlerden ayrıca bir delil talep etmediği 

bilgisini deilave eder (İbnü’l-Vezîr, 1412: IV, 76).  

Dokuzuncu olarak Hz. Peygamber’in getirdiği dinin tamamlanmasından sonra artık 

filozoflar gibi nazar ve tefekkür yoluyla ondan bir kısım hükümler çıkarmaya değil, o dine bağlılık 
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gösterilmeye bakılması gerektiğini söyleyen İbnü’l-Vezîr selefin de bu yoldan gittiğini ifade eder. 

Müellif, bu manada dinin tamamlandığı vurgusunu yapan bazı sahabe ve tabiin sözleri üzerinden 

ilgili düşüncesini teyit yoluna gittikten sonra nazar yöntemiyle kendisine ulaşılan din olgusunun 

doğru kabul edilmesihalinde bundan daha önce İslam’ın ne olduğunun bilinmemesi ve onun 

insanlarca üretilmesi gibi bir mananın ortaya çıkacağını, doğal olarak da bunun batıl bir iddia 

olduğunu dile getirir (İbnü’l-Vezîr, 1407: 111-112). Bu yol ile uğraşmamış sahabelerin itikatlarının 

sıhhati hususunda ümmetin icması bulunduğunu da hatırlatır (İbnü’l-Vezîr, 1412: IV, 5).  

Müellif, artık tamamlandığı için dinin nazari kısmının insanlarca keşfi gerektiği gibi bir 

durumun söz konusu olmadığını teyit babından getirdiği bir izahta ise meşhur, hatta mütevatir 

hadisler yoluyla iman ve İslam’ın rükünlerinin belirlendiğini, sahabelerin de bunları kendilerinden 

sonra gelen kimselere aktardığını belirtir. Ayetlerde işaret edilen dosdoğru ve sağlam din (Beyyine 

98/59) ifadesinin dışında O’nun katında hak dinin İslam olduğu (Âl-i İmrân 3/19) şeklindeki 

vurgunun da kendisinin ortaya koyduğu bu düşünceyi desteklediğini söyler. Sınırları belli olan bu 

dine muhalefet eden kişinin tekfiri hususunda varılan icmanın da aynı manayı teyit ettiğini 

belirtenmüellif, halbuki nazar yoluyla kendisine ulaşılan dini inkar edenin kafir olmadığını, bunun 

da Hz. Peygamber’in getirdiği dinin tamamlanmış ve kamil bir din olduğu hususunu gösterdiğini ve 

artık kimsenin onu ikmal edecek bir konumu bulunmadığını kaydeder.2Bir diğer eserinde benzer 

şekilde bir mukayese yapan müellif, öğle namazının sabah namazından daha az rekatlı olduğunu 

söyleyen kişi kafir olurken, zarurilik dahi bildirse akli delili inkar edenin küfre düşmeyeceğini 

belirtir (İbnü’l-Vezîr, 1412: IV, 178).Sonuç itibariyle İbnü’l-Vezîr’in temsil ettiği anlayışta Kur’an 

ve sünnet; usulû’d-dini ve ona dair delillerle birliktediğer semi ve akli kanıtları da kapsamakta, Hz. 

Peygamber’in getirdikleri, tamamlanması gereken bir noksanameydan bırakmamaktadır(Efendi, 

1428. 207). 

İbnü’l-Vezîr, her ne kadar dini ziyadeleştirdiğini düşündüğü kimselerin kullandığı nazar ve 

istidlal yoluna sık sık eleştiriler yöneltse de aslında doğrudan buna değil, Kur’an’da var olan 

delillerindışındaki bir tertip ile ortaya konulan istidlal şekline karşı çıkar. Nitekim düşünen bir 

toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan pek çok delilin bulunduğunu bildiren ayeti 

(Bakara 2/164) yorumlarken burada bir nazar ve tefekkür emrinin olduğunu, selefinmantıkçı zevat 

gibi belirli birtakım öncüller ile bir tertibe sokarakdelil getirme yoluna başvurmaksızınbu emri 

uyguladıklarını ifade eder. Böylece hem mana hem de kalıp olarak Kur’an’a muvafık olan nazar 

yolu ile bir problemleri olmadığını ihsas eder(İbnü’l-Vezîr, 1407: 52).Zaten nazar ve istidlali 

tümüyle inkar etmenin mümkün olmadığını söyleyen müellif(İbnü’l-Vezîr, 1412: IV, 93), bu 

kabulünü iki durum üzerinden izahyoluna gider. Kişinin âlemdeki düzen ve hikmete bağlı olarak 

yaptığı tefekkür neticesinde, onun hakîm, kadîr, alîm ve yaratıcı bir varlık tarafından meydana 

getirildiği bilgisine ulaştıran nazar yolunun elbette bir değeri olduğunu söyler ve Kur’an’da bu 

mealde pek çok ayetin bulunduğuna işaret eder. İkinci olarak peygamber kıssalarından alınması 

gereken derslere de nazar yoluyla ulaşıldığını, bunun da nazarın bir ilim yöntemi olduğu hususunu 

gösterdiğini kaydeder (İbnü’l-Vezîr, 1349b: 67-68). Diğer bir selefî âlim İbnü’l-Cevzî de (ö. 

597/1201)Allah’ın varlığına ulaşma, peygamberlerin risaletini tasdik hususunda aklın fonksiyonuna 
                                                                 
2İbnü’l-Vezîr, Îsârü'l-hak 'ale'l-halk, 111-112. İbnü’l-Vezîr gibi önceleri akli ilimlerle uğraşıp daha sonra yine onun gibi Kur’an ve 

sünnet esaslı bir anlayışa yönelen Şâtıbî de (ö. 790/1388) Allah’ın kulları üzerindeki hükmünün sadece peygamberlerin dilinde 

indirdiği şeriata göre şekilleneceğini, teşrîî alanda aklın bir rolü bulunmadığını, böylesi bir iddianın dinde yeri olmayan bir bidat 

olduğunu ifade eder. Bkz. Ebû İshak İbrâhim b. Musa b. Muhammed el-Gırnati Şâtıbî, el-İ’tisâm, tlk, Ebu Ubeyde Meşhur b.  Hasan 

Al-ü Selman, [y.y.]: Mektebetü’t-Tevhid, (t.y.), II, 357.  
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işaret edipnazar yolunun tamamen göz ardı edilemeyeceğini savunur (İbnü’l-Cevzî, (t.y.): 

5).Selefiyye’nin önemli simalarından İbn Kayyim de Kur’an’da nazarın emredildiği yerde ona karşı 

çıkılmasının mümkün olmadığınıihsas eder şekilde Cenâb-ı Hakk’ın, yaratılışı ve kendisine verilen 

rızıklar hususunda insana tefekkürü emrettiğini belirtir(İbn Kayyim, 1423: II, 264-267). 

İbnü’l-Vezîr yinenazar yoluna tamamen karşı çıkmadığı hususuyla alakalı olarak bir diğer 

eserinde kendisiyle peygamberlerin nübüvvetinin anlaşıldığı mucizelerin bu delaletinin bir akli 

istidlali gerekli kıldığı hususunda müminler arasında bir ihtilafın düşünülemeyeceğini, ancak sadece 

bu Kur’anî delillerle yetinmenin kabih olduğunusavunacak kadar bu yöntemde aşırı gidenlerin 

ayıplanması ve onlara karşı çıkılması gerektiğini söyler (İbnü’l-Vezîr, 1412: III, 437). Böylece 

Allah ve resulünün, hakkında tefekküremriverdiği,uygulayanı övdüğü nazara(İbnü’l-Vezîr, (t.y.): 

593)veya kendisine fıtri akıl yoluyla ulaşılan (İbnü’l-Vezîr, 1412: IV, 71)ya da peygamberlerin 

risaletinin anlaşılmasını sağlayan fayda içerikliistidlaledeğil (İbnü’l-Vezîr, 1412: IV, 93), naslara 

tam anlamıyla bağımlıolmadığını düşündüğü felsefi nazar yoluna tepki gösterdiğini ortaya 

koyar.Nitekim kendisinin de mensubu olduğu Selefiyye mezhebinin yaklaşımını anlatırken onların 

Kur’an ve sünnete dönülmesi şeklindeki görüşleriyle nazar ve istidlal yolunun nefyi ve aklın 

terkigibi bir mana kastetmediklerini belirtir.Burada onların Allah’ın tefekkürü emrettiği yerlerde 

yapılan nazarın bir ilim ifade etmeyip, bilgiye ulaşmak için onun kelamcıların yolu üzerine tertip 

edilmesi gerektiği şeklindeki nazar anlayışına ve bunu yapmayanların cahillikle suçlanmasına karşı 

çıktıklarını söyler (İbnü’l-Vezîr, 1412: III, 333-335). 

Onuncu olarak Allah’ın İslam’dan önce gönderdiği peygamberler ve kitaplardan sonra 

insanların tefrikaya düşmesini kötülemesinden hareket eden müellif, bu durumu da naslarda kim 

hususların ihmal edilmiş olabileceği şeklinde beyan edilen görüş aleyhine kullanır. Ona göre şayet 

Allah’ın gönderdiği ve indirdiği şeyler, insanlar arasında birliktelik sağlamaktan uzak olsaydı, 

O’nun sonradan oluşan bu tefrikayı zemmetmesi söz konusu olmazdı. Cenâb-ı Hakk’ın bu durumu 

kınaması, öncesinde dinin birliktelik oluşturduğunaişaret etmektedir. Müellif burada naslarda kimi 

hususların ihmal edilmiş olduğu kabulünün, doğal olarak onu tamamlamak adına ortaya atılacak 

farklı görüşlerin çıkmasına ve bunun da müslümanların içerisine ayrılık tohumları ekmesine neden 

olacağınıyeniden hatırlatır. Bu konuda “Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık 

delil geldikten sonra ayrılığa düştüler” (Beyyine 98/4) ve “Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim 

geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler” (Âl-i İmrân 3/19) 

gibi ayetlerden istidlalde bulunur(İbnü’l-Vezîr, 1407: s. 112). Bir diğer eserinde bu konuda ayetler 

üzerinden getirdiği istidlalleri çoğaltır.3 Onun ilgili ayetlerden çıkardığı yorumların benzerini İbn 

Batta’da da bulmak mümkündür (İbn Batta, 1415: I, 270-273, 276). 

 

2. Dinde Noksanlaştırma 

İbnü’l-Vezîr, kelamcıların bir bölümünü, dinin bazı önemli kısımlarının akla havale 

edildiği için Kur’an ve sünnette yer almamış olabileceği görüşünü ileri sürdükleri iddiasıyla dini 

                                                                 
3İbnü’l-Vezîr, el-Avâsım ve'l-kavâsım, I, 215-216. Bu tür bidat sergileyen kimselere karşı yapılan itirazların tefrikayı daha da 

artıracağı endişesiyle sükûtun daha iyi bir yol olabileceği şeklindeki itirazı kabul etmeyen müellif, bu bidatleri beyan etmenin yerine 

göre vacip yerine göre müstehab olduğunu, Hz. Ali’nin Hariciler’i doğru yola getirmek için sarfettiği gayretin bu minvalde okunması 

gerektiğini söyler. Bkz. İbnü’l-Vezîr, el-Avâsım ve'l-kavâsım, I, 220.  
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ziyadeleştirmek ile suçlarken, kimi zevatı ise semî konularda ileri düzeyde daraltmaya gitmekle 

eleştirir. Bunun tevili gerektiren zorunlu bir neden olmaksızın sadece üzerinde ittifak bulunmayan 

bazı kaideleri taklit üzerinden nasların zahiri anlamını mecaza hamledip onları gerçek manasından 

soyutlamak suretiyle gerçekleştiğini söyler. Bu tavrın en meşhur ve çirkin örneğini esma-i hüsnâ 

üzerinde yaptıkları tevil veya O’nu bir kısım temel niteliklerinden tenzih anlayışı ile ortaya koyan 

Karmatîler’in sergilediğini belirtir. Örneğin onların tevhidin zahiri anlamının teşbihi gerektirdiği 

iddiasıyla O’na ne mevcut ne de maʽdum denilemeyeceği gibi bir fikir ürettiklerini kaydeder. Bu 

konu hakkında başka bilgiler de aktaran İbnü’l-Vezîr böylesi tevili gerektiren hiçbir sebep yokken 

yapılan yorumların küfür olduğunu savunur. Müellif bu noktada aynı düzeyde olmasa da benzer 

şekilde kimi kelamcıların semî, basîr, rahman ve rahim gibi Allah’ın medhi sadedinde zikredilen 

esma-i hüsnâ hakkında yaptıkları tevil veya yorumları da eleştirir.Bu isimlerin zahirinin eksiklik, 

yergi ve teşbihe neden olduğu şeklinde üretilen görüşü anlamlandıramadığını ifade ederek ilgili 

düşünceyi reddeder (İbnü’l-Vezîr, 1407: 123-127).  

İbnü’l-Vezîr, rahmetin hakiki anlamının Allah’a izafesinin sıkıntılı olduğuna dair 

Muʽtezile ve Eşʽariyye mezhebine nispet ettiği görüşe uzun uzadıya cevaplar verir.Bunlardan 

birinde konuya ilahi muhabbeti ve Allah’ın Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed’i dost edinmesi 

meselesini de dahil eden müellifkulda da ilim bulunmasına rağmen bu sıfatıninsandaki bütün 

eksikliklerinden uzak tutularak Allah’a nispet edilmesine benzer şekilde ilahi muhabbet ve 

dostluğun da kuldaki tüm eksikliklerinden azade bir şekilde O’na izafe edilmekteyken bu iki 

mezhebin ortaya çıkıp bir bidat ihdas ettiklerini söyler. Onların yaydıkları bu bidat ile rahmet, 

muhabbet ve dostluğun Allah’a isnadını çirkin bir iş olarak gördüklerini söyler. Ellerinde bir karine 

olmadığı halde bunların kullanımını kabul için aslında onların hakiki manalarını Allah’tan 

nefyedecek bir tevil geliştirdiklerini kaydeder. Fıtri olarak bir müminin ortaya konulan bu anlayışı 

kabul edemeyeceğini, sahabenin ve ehl-i hadisin de bu yaklaşımdan tıpkı bu iki kelam ekolünün 

birbirinden beri olması gibi uzak olduğunu ilave eder. Bu kelimelerin zahiri anlamlarının Allah’a 

nispetinin küfür veya dalalet olmadığına en büyük delilin ise sahabe ve selefin bunları anlamadığı 

veya anlasa da anlatmak suretiyle üzerlerine vacip olan nasihat görevini yerine getirmedikleri gibi 

bir fikir üretilemeyecek olması hususunun teşkil ettiğini söyler (İbnü’l-Vezîr, 1407: 129-130). 

Ashabın ilgili tevilleribenimsediği kabulünün, onların buna dönük ifadeleri bulunmadığı göz önüne 

alındığında, ihtiyaç anında yapılması gereken bildirimi öteleme ve müslümanları uyarmama 

anlamına geldiğini söyler (İbnü’l-Vezîr, 1349a: 145). Onların tuvalet adabı da dahil dini meseleleri 

öğrenmeye teşvik ederken, İslâm’ın esası olan ve kendisinin bilinmemesi Allah’ın bilinmemesine 

sebebiyet veren delilleri öğretme hususunda ihmalkarlık gösterdiğini düşünmenin kabul 

edilemeyeceğini belirtir. Şayet onların nazar ile meşgul olmaları söz konusu olsa bu durumun ve 

istidlal şekillerinin bize mutlaka intikal edeceğini kaydeder(İbnü’l-Vezîr, 1349b: 52-53). 

İbnü’l-Vezîr bu şekilde genel anlamda tevile karşı çıkınca Kur’an’da müteşabih ayetlerin 

varlığına dair icma olduğu, onların zahiri anlamının batıl olması itibariyletevileihtiyaçbulunduğu 

şeklindeki muhtemel bir itirazı da ele alıp cevaplandırır. Bu tarz ayetlerin Kur’an’da varit olduğu 

hususu doğru ise de, onların zahirinin batıl olup mutlaka tefsir edilmesi gerektiği şeklindeki bilginin 

yanlış olduğunu belirtir. Bu görüşüne ilgili ayette ilimde derinleşenlerin müteşabih ayetlere “iman 

ettikleri” yönünde kelam etmeleri ile onun teviline kalkışanların kalplerinde eğrilik bulunduğu 

ifadesiyle zemmedilmelerini gerekçe gösterir. Dolayısıyla bu ayetlerin zahirinin kabih olduğu 

görüşüne katılmadıklarını belirtir (İbnü’l-Vezîr, 1407: 131). Her zaman işaret ettiği üzere, akli 
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olarak bu zahiri anlamları kabih görmenin neticesinde kelamcıların onlara bir mana bulmak 

durumunda kaldıklarını ve semî alana dayanmadan farklı farklı görüşler ortaya attıklarını ilave eder 

(İbnü’l-Vezîr, 1349a: 145). 

Müellif müteşabih ayetlerle akıl arasında kurduğu ilişkiye ışık tutan açıklamasında ise 

onların temel olarak iki kısımda incelenebileceğini söyler. İlkini, zahiri olmayan, kendisinden bir 

şey anlaşılmayan ve kimseyi dalalete sürüklemeyen müteşabih şeklinde aktarıp buna huruf-ı 

mukattaayı örnek verir. Hükmünü belirttikten sonra, sadece Hz. Peygamber özelinde bile bir 

kısmının manasının anlaşılması caiz olduğu için onun hikmetinin olmadığı gibi bir fikir 

üretilemeyeceğini(İbnü’l-Vezîr, 1407: 132), belki de hikmetinin manasının anlaşılmaması üzerine 

temerküz ettiğini belirtir. Kulların bunlarla mükellef olduğuna dair hiçbir delil bulunmadığını 

söyler.4 İkinci kısmı ise zahiri bir manası olan, ancak hikmeti akıllara kapalı bulunan ayetler olarak 

aktarır. Bütün ilahi kitaplarda geçtiği üzere af ve merhamet Allah katında daha hoş ve müreccah 

iken O’nun müşrikleri ve kimi günahkârları affetmeyecek olmasını bu duruma örnek verir. Bu tarz 

ayetlerin zahiri üzerinden ilgili manaları batıl göremeyeceklerini, sadece buradaki hikmetin 

kendilerine kapalı olup, şayet onu bilecek olsalar bu işin güzelliğinin de farkına varacakları gibi bir 

kanaat izhar edeceklerini söyler. İlahi hükümleredönük bütün hikmetleri bilmekten aciz olduklarını 

itiraftan kaçınmamaları gerektiğinedikkat çeker (İbnü’l-Vezîr, 1407: 132).    

Müellif dinin noksanlaştırılmasına ana neden olarak gördüğü kimi nasların içerisinin 

boşaltılıp tevile başvurulmasını eleştiri sadedindekısaca müteşabih ayetlere temas ettiği gibi, 

mecaza da değinir. “Onlara merhamet ile tevazu kanadını indir” (İsrâ, 17/24)ve “Ama yalnız gözler 

kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir” (Hacc, 22/46) gibi ayetlerde yer alan mecaz 

ifadelerin bütün Araplarca manasının bilinmesi ve bir ihtilafa neden olmaması itibarı ile müteşabih 

kabul edilemeyeceğini belirtir ve manalarını kısaca açıklar (İbnü’l-Vezîr, 1407: 132-133). Mecazi 

ifadelerde asıl olanın muhataplarını zihin karışıklığına düşürmeyen ve fıtri olarak anlaşılması 

mümkün olan kullanım olduğuna dikkat çeker (İbnü’l-Vezîr, 1349a: 190). Böylece bu tip ayetlerden 

yola çıkarak kimi ayetlerde tevile başvurulmasının bir makuliyeti bulunduğu gibi bir fikir 

üretilmesinin önüne geçmeye çalışır.  

Müellif, kimi nasların bildirdiği hakikatlerin fıtri ve selim bir akılla düşünülmemesi 

neticesinde hemen muhal addedilip mecaz olarak değerlendirilmesine kuşların (Nûr 24/41) ve yer, 

gök ile bunların içindeki her şeyin Allah’ı tespih etmesine (İsrâ 17/44) dönük ifadelerin tevil 

edilmesini örnek gösterir. Bunlara içinde bu ifadelerin aklen imkânsız olmadığı vurgusunun da 

yapıldığı çeşitli cevaplar verir (İbnü’l-Vezîr, 1349a: 12-14). 

Sonuç olarak İbnü’l-Vezîr selim ve fıtrî olan bir akıl üzerinden incelenecek olsa mecaza 

hamletmeye gerek olmayan, üstelik Arapça’da misli bulunmayan yerlerde kimilerinin kendince 

belirlediği akli ilkelere muhalefet nedeni ile hemen tevile başvurduklarını söyler (İbnü’l-Vezîr, 

1349a: 12). Müslümanların üzerinde icma ettiği kati bir delil olmadan sadece istihsani olarak bir 

nassı hakiki manasından çıkartıp mecaza hamletmenin caiz olması halinde Bâtınilerin veya 

meselelere aynı şekilde yaklaşan kişilerin tevilini de doğru kabul etmek gerektiğini söyler (İbnü’l-

Vezîr, 1349a: 175). Kimsenin bilmediğini bilen, kimsenin kadir olmadığı şeylere güç yetiren 

                                                                 
4İbnü’l-Vezîr, Tercihu esâlibi’l-Kur’ân, s. 147; İbnü’l-Vezîr, Îsârü'l-hak 'ale'l-halk, s. 132. İbnü’l-Vezîr, Zeydî imamlardan Yahya b. 

Hamza’nın bir eserine atıf yaparak bir manayı adeta şifreli şekilde gizleyip de ilgili harfleri okuyan kişiden onu anlamasını isteme 

şeklindeki bir talebi kimsenin güzel karşılamayacağını, Arap edebiyatında da böyle bir tavrın olmadığını söyler. Bunu huruf-ı 

mukatta ile kulun mükellef olmadığı manasını teyit için aktarır. Bkz. İbnü’l-Vezîr,Tercihu esâlibi’l-Kur’ân, s. 147. 
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Cenâb-ı Hakk’ın kelamının, mümkinattan olan bütün işlerde hakikate yorulması gerektiğinin altını 

çizer (İbnü’l-Vezîr, 1349a: 178).   

3. Akıl-Nakil Çatışması 

Akıl nakil ilişkisinde bu iki kaynağın çatışma ihtimalimeselesini daha çok dinin 

ziyadeleştirilmesi şeklinde nitelediği yaklaşımı eleştirirken ele alan İbnü’l-Vezîr, önce bu 

konudakihükmünü verirve görüşlerine katıldığını ihsas eder şekilde nice âkil ve zeki tahkik ehlinin 

sahih nakil ile gerçek akıl arasında bir çatışma olmayacağı hususunda ittifak ettiğini belirtir (İbnü’l-

Vezîr, 1407: 112).Müellifin burada zeki muhakkikler diye bahsettiği zevat arasında yer alması 

muhtemel olan İbn Teymiyye’nin sarih ve sahih niteliklerinehaiz olan akıl ile naklin çatışmasının 

imkânsız olduğunu kaydettiği görülür (İbn Teymiyye, 1425: IX, 279). 

İbnü’l-Vezîr, bu konuda şeriatın akılla bilindiği, ikincinin asıl olduğu, onun ortadan 

kalkması halinde şeriatın da ortadan kalkacağı iddiasıyla ikili arasındaki olası bir çatışmada aklın 

tercih edilmesi gerektiği şeklinde kelamcılara isnat ettiği düşünceyi açıkça reddeder (İbnü’l-Vezîr, 

1407: 117). Müellifin, kendisinden istifade ettiği anlaşılan İbn Teymiyye de bu konu hakkında 

yazılmış en önemli eserlerin başında gelen Der'ü te’âruzi'l-akl ve'n-nakl adlı kapsamlı çalışmasının 

girişinde bu görüşü Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1209) üzerinden kelamcılara nispet eder. Burada 

onun iki kaynak arasında zuhur eden bir çatışmada asıl olan aklın nakil karşısında öne 

geçirilmemesi durumunda bundan önce akıl, buna bağlı olarak ona tabi konumunda olan nakle bir 

yergi anlamı çıkacağı şeklindeki bir mütalaasına yer verir (İbn Teymiyye, 1411: I, 4; Râzî, 1323: 

31). 

İbnü’l-Vezîr bu yaklaşıma cevap verirken akıl ve şeriatın birbiriyle çatışmasının muhal 

olduğunu, akıl şeriatın sıhhatine hükmettikten sonra şayet şeriat (herhangi bir ifadesi üzerinden) 

batıl oluyorsa, burada ikisinin birden batıl konumuna düşeceğini söyler. Aklın, sıhhatine 

hükmettikten sonra kalkıp da bir yerde şeriatın batıllığına hükmettiğinde onun (akıl) kendisinin 

verdiği hükümde de batıl olduğunun anlaşılacağını kaydeder (İbnü’l-Vezîr, 1407: 117-118). 

Dolayısıyla böyle bir konumda olan aklın aslında kendi hükümleri üzerinden de sorgulanır bir 

konuma geleceğini ihsas eder. Kelamcıların dinin mühim meselelerinde gerçek kıstas veya ölçütlere 

sahip olsalar apaçık bir şekilde hakkın batıldan ayrılacağını savunan müellif bu durumda varsayılan 

hilafın ortadan kalkıp gönüllerin huzura kavuşacağını söyler (İbnü’l-Vezîr, 1407: 18).  

İbnü’l-Vezîr, eserlerinde kimi itikadi meseleler üzerinden sarih akılla sahih naklin 

çatışmadığı şeklindeki kabulüne kanıt mahiyetinde ayetlerden örnekler de getirir ve bu iki kaynağın 

uzlaşısına işaret eder. Bu doğrultuda “her şeyde, Allah’ın bir olduğunu gösteren işaretler olduğu” 

anlamına gelen bir şiiri paylaştıktan sonra O’nun vahdaniyetini hem ayetlerin hem de akli kanıtların 

ispat ettiğini söyler. Müellif, konuyla ilgili aktaracağı ayetleri takdim etmeden önce Allah’ın 

varlığına delil mahiyetinde olan bu ilahi kelam örneklerinin aynı zamanda burhan hüviyetinde bir 

kanıt konumuna da sahip olduğunu belirtir. Sonrasında konuyla ilgili olduğunu düşündüğü pek çok 

ayeti delil olarak sıralar(İbnü’l-Vezîr, 1349a.81-83). Müellif, “Delilinizi getirin. İşte bu, benimle 

birlikte olanların da zikridir, benden öncekilerin de zikridir” (Enbiyâ 21/24) ayetini yorumlarken de 

bu ilahi kelamın, dini alanda Kur’an’ın pek çok burhana sahip olduğu hususuna işaret içerdiğini 

söyler (İbnü’l-Vezîr, 1407: 11). Yine aktaracağı bazı ayetleri zikretmeden önce Kur’an’ın en açık 

ve fasih ifadelerle, çok sayıda güzel akli delil getirdiğini belirterek onun akli kanıtlara sahip 
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olduğunu ihsas edip bu ilahi kitabın en sahih burhanlarla donatıldığını kaydeder(İbnü’l-Vezîr, 1412: 

IV, 111-113). 

Müellif kimi zamanda Selefiyye’ye muhalif yaklaşımlara yönelik cevabını akıl ile nakil 

birlikteliği üzerinden vererek de aslında bir nevi bu iki kaynak arasında çatışma olmayacağını ihsas 

eder. Bunlardan birinde “Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: İsteyerek veya 

istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de «İsteyerek geldik» dediler” (Fussilet 41/11) ayetinde yer alan 

“ister-istemez” ifadesinin insan fiillerinin arasını ayırmayıp hepsinin zorunlu olarak gerçekleştiğini 

iddia eden Cebriyye aleyhine kanıt teşkil ettiğini söyler. Fiillerin bir kısmının ihtiyari bir 

bölümünün ise cebri, dolayısıyla birbirinden farklı olduğu bilgisinin aynı zamanda aklın zaruri 

bilgileri arasında yer aldığını belirtir (İbnü’l-Vezîr, 1349a: 179-180). Müellif kimi zamanda genel 

anlamda savunduğu bir görüşün teyidini akıl-nakil birlikteliği üzerinden ortaya koyar. Örneğin 

dinin temel yedi konusunu sayıp bunların altısına muhalefetin küfür olduğunu belirttikten sonra 

bidatleri terk şeklinde zikrettiği yedinci madde hakkında daha ihtiyatlı bir ifade kullanır, ancak 

sonuç itibariyle muhalefet halinde hepsinde de bir azap ihtimalinin bulunduğunu söyler. İşte bu 

noktada zarar ihtimali bulunan yerde onu bertaraf etme gayretinin güzelliği, zararın erişeceği yerde 

bunu defetmenin ve genel anlamda bu tip yerlerde ihtiyatlı bir tutum takınmanın zorunluluğu 

hususunda akıl ve naklin birleştiğini ifade eder (İbnü’l-Vezîr, 1407: 21-22).  

İbnü’l-Vezîr, yine bir vesileyle hakkında açıklama getirdiği ictihad meselesinde bu işin 

batıl olduğuna dair ortaya atılan iddianın aklın zaruri ve istidlali yoldan sağladığı bilgiye de şeriatın 

verdiği malumata da aykırı olduğunu belirterek ikilinin uzlaşısına dikkat çeker (İbnü’l-Vezîr, 1412: 

I, 351). Yine Hz. Peygamber’in nübüvvet aşamasında kendi durumuyla ilgili ortaya çıkan pek çok 

karinenin zaruri olarak onun doğruluğuna işaret ettiğini belirtirken de bunun delilinin hem semî 

hem de akli yoldan ortaya konulabileceğini söyler. Bir kısım ayetler üzerinden olayın şer῾î boyutuna 

dair delil getirdiği gibi, çocuğunun hastalığı bilinen, evinden feryat işitilen, hanesinden cenaze 

çıkan ve kendisine taziyeyegidilen güvenilir bir adamın evladının ölümüne dair verdiği haberin, 

ilgili karinelerden hareketle doğruluğunu zaruri olarak bilinmesini de akli bir delil olarak sunar. Bu 

yoldan nakil ve aklın aynı hususu teyit ettiğinin bir diğer örneğini verir (İbnü’l-Vezîr, 1349b: 43-

46).  

Genel anlamda akıl-nakil arasındaki çatışmayı vehim olarak niteleyen İbnü’l-Vezîr 

butipbir algının neden kaynaklanmış olabileceğine dair birtakım ihtimaller üzerinden açıklamalar da 

getirir.Bunlardan biri olarak akli ilimlerle meşgul olan bazı zevatın, kati olmadığı halde kesin 

olduğunu zannettiği kimi akli delillerden hareketle böyle bir vehmekapıldığını ifade eder. Nitekim 

kati olduğu ileri sürülenkimi akli delillerin kabulü ve şartları hususunda mantıkçılar ve kelamcılar 

arasında ihtilaflarınbulunduğunu söyler. Dolayısıyla kimilerinin kesin olduğunu iddia ettiği bir 

delili, başka birileri zannîolarak değerlendirdiği için böyle bir akli delilden hareketle onunla nakil 

arasında çelişki varmış gibi fikir üretmenin doğru olmadığını ima eder. Bu konuda vücud-mahiyet, 

cisimler ve ona bağlı olanbütün cevherlerin hepsinin özünde birbirinin misli olması, Vacibü’l-vucûd 

olan varlığın çoğu şeyde mümkün varlığa mukayese edilmesi ve halâ (boşluk) meselesi gibi 

mevzularda kaide olarak kabul edilmiş düsturlara yönelik diğer bazı zevatın itirazlarına yer verir. 

Öte yandan delilin zaruri veya nefsi itminana kavuşturan bir hüküm üzerine bina edilmesinin 

zorunluluğu hususunda da ihtilaflar olduğunu söyleyen müellif, kişinin delilinin kati olduğunu iddia 

ettiği bir yerde diğer zeki bir muhakkikin muhalefetiyle karşı karşıya kalıyorken, akli delilin 

katiliğine hükmetmenin yanlış olacağına işaret eder(İbnü’l-Vezîr, 1407: 112-114). 
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Kimi girift meselelerde ehlinin uzun müddet araştırma ve değerlendirme yapmasına 

rağmen aralarındaki ihtilafın hiç bitmemesinin onların bu konuda bir yakine ulaşmadıklarının işareti 

sayan müellif bunu, konunun karışıklığına değil sağlam temel üzere bina edilmemesine 

bağlamamanın daha doğru olacağını savunur. Feraizin ince hesapları, ay-güneş tutulmasının 

zamanınıbelirleme gibi karmaşık konularda ilimehli birliktelik içerisindeyken diğer bir kısım akli 

konularda erbabının bir uzlaşma sağlayamamasının,konunun temelinde işin incelik veya zorluğu 

değil, kaide eksikliğininbulunduğu hususunu gösterdiğini söyler. Nitekim beyan ve meanî ilminin 

uzmanlarının da mesele ne kadar girift olursa olsun öncüllerinin sağlam olduğu yerde ittifak 

ederken, zanni olduğu durumlarda ihtilafa düştüklerini belirtir. Buradan konuyu kelama ve 

kelamcılara getiren müellif, aslında mütekellimînin de bilinmesi için kelam ilmine ihtiyaç 

duyulmayan yerlerde müttefik iken sonradan kendi ilim dallarına bağlı bazı zanni konularda katilik 

iddiasında bulunarak birbirlerini günah ve küfre nispet ettiklerini kaydeder. Bundan sadece ilgili 

meselelerde aklı son raddesine kadar kullandığı halde yine de zanniyatın ötesine geçmediğinin 

farkına varıp teslimiyet gösteren kişilerin kurtulduğunu söyler (İbnü’l-Vezîr, 1407: 17-18).Zaten 

kelamdakiince meselelerinin son noktasına ulaşılsada bir tatmine ermenin mümkün olmadığı 

yönünde doğrudan bu meselelerle uğraşan kelamcıların itirafları bulunduğunu ilave eder (İbnü’l-

Vezîr, 1349b: 53-54).  

Zanni olduğu halde kati olarak değerlendirdikleri kimi delillerinden hareketle nasslar ile 

akıl arasında bir çatışma olduğu vehmine kapılan bu kişilere cevap mahiyetinde müellif Kur’an 

delillerinin bildirdiği kesinlik ile kelamcıların ortaya koyduğu kanıtların taşıdığı sıkıntılara da temas 

eder. İlki hiçbir taklit ve zanna meydan bırakmazken, ikinciyle iştigal eden kimselerin konuyla 

ilgileri delilleri öğrenmek için tamamen taklit yoluyla önceki zevatın kitaplarında yer alan bilgileri 

alıp kullandıklarını söyler. Kur’an’ı inceleyen bir kişinin başka kimseyi taklit etme ihtiyacına 

girmeden ilgili delilleri öğrenebileceğini, aslında kelamcıların da nazar yolunu bu ilahi kitaptan 

talim ettiklerini, ancak bu hususta aşırı gidip, durmaları gereken yeribilmediklerini kaydeder.5 

Kur’an’dan kati delil arayışına giren kişilerin, tatminkarve kalbe şifa verir tarzda bu kanıtlara 

ulaşabileceğini savunur (İbnü’l-Vezîr, 1412: I, 206).Buna karşılık nazar ve istidlalin ise her an bir 

şüpheyemaruz kalıp herhangi bir vakit diliminde butlanı ortaya çıkabilecek bir konumda 

bulunduğunu ifade ederek böyle bir bilginin kati ve kesin bir ilim hüviyetinde olamayacağını ve 

zann-ı galibin ötesine geçecek bir mevki elde edemeyeceğini belirtir (İbnü’l-Vezîr, 1412: I, 

209).Yine akli delillerin öğrenilmesinin uzun bir zaman dilimine bağlı olduğunu ifade ederek de 

Kur’anî delillerin daha tercih edilir olduğunu ima eder (İbnü’l-Vezîr, (t.y.): 577).   

Kur’anî kanıtların güçlülüğüne karşın kelamî delillerin zayıflığını teorik olarak bu şekilde 

ele alan İbnü’l-Vezîr bazı konular üzerinden bunun adeta pratik yansımasınıaksettirir. Bunlardan 

birinde aklın peygamberlerin doğruluğu hususunda kesin bilgi sağlayamayacak iken bunu nassların 

tespit ettiğini, yine her ne kadar Mu῾tezile aksi görüş bildirse de Allah’ı bilmenin vücubiyetinin akıl 

ile değil, şeriat ile gerçekleştiğini söyler. Onların lütfun Allah’a zorunlu olduğu şeklindeki 

görüşlerinin ise tamamen zayıf olduğunu belirtir. Aynı şekilde nübüvvetin tasdiki için mucizenin 

zorunlu olduğu bilgisini aklın değil şeriatın tespit ettiğini, nitekim bu manada mucizesi olmayan 
                                                                 
5Nitekim, pek çok mezhepler tarihi bilgininin, muhtelif görüşleri dercettikleri eserlerinin dışında bunları farklı zaman, mekan, soy ve 

maksat üzere bulunup da okuyan insanların, aynı mezhep veya gaye etrafında birleşememelerinin de bu durumu ispat ettiğini söyler. 

Bkz. İbnü’l-Vezîr, Tercihu esâlibi’l-Kur’ân, s. 17. İbnü’l-Vezîr’in bu yorumunun bir benzerini, akıl, görüş, heva, irade ve şehvetleri 

itibariyle birbirinden ayrılmış insanların içerisinden iki kişinin dahi her şeyde aynı şekilde iradelerini şekillendirmelerinin imkânsız 

olduğunu vurgulayan İbn Batta’da da görmek mümkündür. Bkz. İbn Batta, el-İbane an şeriati'l-firkati'n-naciye, I, 386.   
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kişinin peygamberlik iddiasında yalancı olduğu hususunda varılan icmanın bu anlayış üzerine tesis 

edildiğini söyler (İbnü’l-Vezîr, 1349b: 40).     

İbnü’l-Vezîr, akli ilimlerle uğraşan nice zevatın kendi kanıtlarında sıkıntı olabileceği 

ihtimalini hesaba katmadan hemen onlara zıt olduğunudüşündükleriilgili nassı tevile yeltendiklerini 

söyler. Bunun netameli bir tavır olduğunu söyleyen müellif eğer bu tehlikenin farkına varılamıyorsa 

hiç değilse akli ölçüler içerisinde Hızır’ın yaptıklarının çirkinliğine hükmedip sonradan ulaştığı 

yargının yanlışlığını farkeden Hz. Musa’ya veya kendi aile üyesi olduğu için oğlunun kurtarılmasını 

bekleyip sonrabunun yanlışlığınıidrak eden Hz. Nuh’a bakılması gerektiğini belirtir. Onlarda bile 

kabul edilmeyen bir tavrın diğer insanlarda hiç itibara alınmayacağını savunarak, kurtuluşu ümit 

eden kişinin bu duruma dikkat etmesi gerektiğini hatırlatır (İbnü’l-Vezîr, 1407: 114).Başka bir 

eserinde yine bu konuya değinen müellif başlangıçta Hz. Musa’nın Hızır’ın yaptığı şeylerden 

hoşlanmadığını, sonradankendisine açıklanacak hususlara ihtimal vermediğini belirterek,aklın 

eksikliğine çarpıcı bir şekilde dikkat çeker (İbnü’l-Vezîr, 1349a: 145). Böylece eksikliklerle malul 

olan aklın ürettiği delillerden hareketle onunla arasında çatışma olduğunu iddia ettiği nassı tevile 

kalkışmanın yanlışlığınaişaret etmiş olur. Hızır ile Hz. Musa arasında gerçekleşen konuşmayı 

benzer şekilde yorumlayan İbnü’l-Cevzî de, bu konuda akla teslimiyet tavsiye eder (İbnü’l-Cevzî, 

1412: 274-275).   

İbnü’l-Vezîr kati olduğu vehmedilen zanni delilden hareketle nasları tevil etme anlayışına, 

birtakım endişelerle Allah’ın fiilinde hikmet bulunduğunu nefyeden Eş῾ariyye’nin gulat kesimi ile 

O’na zahiren eksiklik izafe anlamı taşıdığı için Zatını, semî, basîr ve mürîd şeklinde nitelemeyen 

Mu῾tezileyiörnek verir. Yine bu iki mezhep mensuplarınınrahman ve rahim gibi isimlerin hakikatini 

teşkil eden rahmetin O’na hakiki anlamda izafesinin çirkin olduğu düşüncesiyle onu mecaza 

hamletmelerinide aynı yaklaşımın bir yansıması olarak değerlendirir (İbnü’l-Vezîr, 1407: 114-

115).Bu isimleri tevil eden Eşʽariyye ve Muʽtezile’nin, birbirlerinin tevilini çirkin görürken 

Selefiyye’nin her iki ekolün tevilini kabih addettiğini, ayrıca bu üç mezhebin her birinin Batınilerin 

tevillerini yakışıksız gördüklerini söyler. İşin içerisine tekfir girip de Eş῾ariyye ve Muʽtezile’nin, 

esma-i hüsnayı inkâr ettikleri gerekçesiyle Batınileri küfre nispet edince onların da bir inkar değil, 

sadece tevillerinin söz konusu olup, kendilerinin tıpkı bu suçlamayı onlara yönelten kişilerin 

rahman ve rahim isimlerine yaptıklarıgibi tevil dışında bir şeye başvurmadıkları yolunda cevap 

verdiklerini kaydeder (İbnü’l-Vezîr, 1407: 128). 

İhtilafın merkezinde kati olan akli delile aykırılık iddiasıyla tevile başvurulmasının 

zorunluluğu hususunun bulunduğuna işaret eden İbnü’l-Vezîr konunun izahına önem verir. Söz 

konusu katilik iddiasının akıl yahut şeriat ya da her ikisiyle birlikte batıl olduğunu bilen kişiye 

düşenin hakka tabi olup bunu açıklamak ve nakil ile çatıştığı iddia edilen akli delilin bir katilik 

bildirmediğini izah etmek olduğunu belirtir. Şayet bu akli delilin batıllığına dair bir bilgiye 

ulaşamazsa bu tip ince meselelerde nice zeki kimselerin katiliğine inandıkları yerlerde hataya 

düştüklerini ve bu konulara dalmanın tehlikeli olduğunu hatırına getirmesi gerektiğini söyler. Bu 

hükmünü teyit için de şeriat ile bir bağı olmadığı müddetçe zaruri bir akli bilgiye muhalefetin küfür 

veya fısk olmadığı hususundaki icmayı hatırlatır. Buna karşılık semi olarak inanılması zaruri bir 

hususa muhalefetin küfür olduğu noktasında da icma bulunduğunu ifade eder.Bu manada rahman, 

rahim, semî ve basîr gibi Cenâb-ı Hakk’ın kendisine izafe ettiği isimleritevili zorunlu isimler olarak 

görmenin imani anlamda hiçbir sıkıntı taşımadığını iddiaetmenin mümkün olmadığını söyler. 

Burada ilgili ifadeleri doğrudan övgü olarak görüp onların herhangi bir şekilde teviline 
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başvurmayan selefin kelamcıların da itiraf ettiği gibi salim olan yolu tercih ettiklerini, doğrusunun 

da bu tavır olduğunu belirtir.6 

İbnü’l-Vezîr akıl nakil çatışması olduğu vehmine kapılan kimseler bağlamında ele aldığı 

bir diğer grubun ise sıhhatine çok güvendiği kimi akli delillerden hareketle uzmanı olmadığı ya da 

çokça eksikliği bulunduğu semî alandaki kusuruna bakmadan, şeriatın birkısım temel akli ilkelerle 

çeliştiğini iddia ile açık bir küfre düştüğünü söyler. Başta İbnü’r-Ravendî ve diğer bazı filozoflar 

olmak üzere Berahime’nin çoğunluğunu bu konumayerleştiren İbnü’l-Vezîr, onların bazı ortak 

kanaatlerine yer verir. Bu kişilerin, cehennem azabının bir maslahat ve hikmet içermediği, bunu 

ilim, hikmet ve ihtiyar sahibi bir varlığın gerçekleştiremeyeceği hususunda fikir birliği ettiklerini 

söyler. Onların alîm ve hakîm bir varlığın hikmetsiz şekilde insanları azaba uğratmasının caiz 

olmadığı şeklindeki ifadelerinin aslında doğru olduğunu, ancak şer῾î hususta eksik malumata sahip 

oldukları için bu azabın hikmetsiz olduğu vehmine kapıldıklarını belirtir. Şeriata isnat edilen bu 

hikmetsizlik iddialarının batıl olduğunu söyleyen müellif konu dışı olduğu için meselenin izahını 

ilahi hikmet mevzuuna bırakır (İbnü’l-Vezîr, 1407: 118).  

İbnü’l-Vezîr yine akıl nakil çatışması olduğunu düşünen kimseler bağlamında bir gruba 

daha yer verir. Bu kişilerin nasların kimi zaman lafızları kimi zaman manası noktasında bilgilerinin 

çok kısıtlı olduğunu, bazen de zıt gibi görünen ayetleri birleştirme hususunda cehaletlerinin ortaya 

çıkıp umumilik bildireni hususilik ifade edene “zahir”i, “nass”a takdim ettiklerini söyler. Hatta kimi 

zaman hakkında şer῾î bir ifade bulunmayan yerde ilgili semi hükmün zaruri veya kati olduğuna dair 

açıklamalar getirdiklerini, sonra da bunların akli veya semi yahut her iki türden delillerle çatıştığını 

iddia ettiklerini kaydeder. Râfızîleri, Hâricîlerin çoğunluk kesimini ve tekfirde aşırı gidenleri bu 

grubun içerisine dahil eden müellif, halku’l-Kur’an meselesi üzerinden meramını anlatmaya çalışır. 

Bu konuda nice zevatın kendilerine muhalefet eden kimseleri bir delile dayanmaksızın tekfire 

yeltendiğini, kimi muhaddislerin okuyucuyu ve onun dilini yaratılmışkabul ettiği halde okuyuşunun 

hudusünü inkar ettiğini söyler. Bunların, naslarda, Allah’ın kelamının namazda okunup Mushaf’ta 

yazılan şey olduğu ve bunu inkar edenin küfre düştüğü gibi bir bilginin yer aldığı düşüncesiyle 

böyle bir görüş serdettiklerini belirtir. Bu kişilerin taklit ile yetinen, cehalet veya inat ile hareket 

eden ve bilmediklerini bilmeyen kimseler olduğunu söyler, bu noktada selefin bu grubun içerisine 

dahil olmadığının altını ısrarla çizer. Müellif, tevatür iddiasıyla gerçek tevatür arasındaki farkı 

görmeyen ve bu yüzden tüm haberleri geçersiz addeden zevatın tavrını da aynı yaklaşımın bir 

tezahürü olarak aktarır (İbnü’l-Vezîr, 1407: 118-120). 

İbnü’l-Vezîr’in akıl-nakil çatışmasını kabul eden insanlar özelinde dile getirdiği 

ihtimallerden biri de semî alanda büyük birikimi olup ömrünü bu konudaki bilgileri öğrenmek için 

harcayan kişinin,şer῾î alanda zayıf lakin akli ilimlerdeotorite olan bilginlerle tartıştığında akli 

ilimlerin semî konularla çatışma içerisinde olduğuna yönelik bir düşünce geliştirmesidir. Burada 

semî alanda zayıf, ancak akli sahada derin müktesebatı olan kişiyi müminler için şefaati reddedip 

                                                                 
6 İbnü’l-Vezîr, Îsârü'l-hak 'ale'l-halk, 116. Müellif, bir eserinde ise tevil ehlinden hadis rivayet edilmesi meselesini incelerken önce 

onları iki gruba ayırır. Yaptıklarını bidat olarak nitelemekle birlikte ilkini küfre ve fıska nispet edilmeyen; ikincisini ise küfrüne değil 

fasıklığına hüküm olunan kimseler olarak nakleder ve genel anlamda onların hadis rivayetinde sıkıntı olmadığını belirtir. Ebû 

Abdillâh İzzüddîn Muhammed b. İbrâhîm b. Alî Yemânî İbnü’l-Vezîr, Tenkîhü’l-enzâr fi ma’rifeti ulûmi’l-âsâr, thk. Muhammed 

Subhi b. Hasan Hallak-Amir Hüseyin, Beyrut: Daru İbn Hazm, 1420/1999, s. 205-206. Ancak burada da Bâtınileri ayrı bir yere 

koyarak genel anlamda ulemanın kıble ehlini tekfir etmediği için bu tevil erbabına yönelik bir tekfirden bahsetmediğini, ancak 

Bâtıniler gibi dinin zaruriyyat kısmında tehlikeli görüşler serdeden kimselerin ise farklı bir durumda olduğunu söyler. Bkz. İbnü’l-

Vezîr, Tenkîhü’l-enzâr,s. 212. 
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günahkârların ebedi azaba duçar olacağını iddia eden Mu῾tezilî zat üzerinden örneklendiren müellif, 

onun karşısındaki kişinin akli delilin nassa zıt olduğu gibi bir vehme kapılmasınımuhatabının akli 

alanda tahkik ehli olduğunayönelik iddiasınındoğurduğu psikolojiye bağlar.Halbuki semiyyatta 

güçlü olan bu şahısların olayın gerçek sebebine vâkıf olsalar, muhataplarının bu iddialarının şer῾î 

alandaki eksiklikleri ve olayın şer῾î boyutunu araştırma noktasındaki zafiyetleri olduğubilgisine 

ulaşacaklarını ve akla beri olduğu bir nakil çatışması isnat ettiklerininfarkına varacaklarını kaydeder 

(İbnü’l-Vezîr, 1407: 121). 

İbnü’l-Vezîr akıl-nakil ilişkisi hususunda tehlikeli sularda yüzdüğünü düşündüğü bu 

kişilere dair görüşlerini aktardıktan sonra bu meseledeiki tavır sahibinin kendisini korumuş 

olacağını belirtir. Bunların ilkini bütün bidatleri, mezhebi bağları ve taklidi terk eden, taassuptan 

uzak durup Kur’an ve sünnete yapışan, Allah’tan yardım dileyen, zahiri olarak çatışma gördüğü 

yerlerde tevakkuf eden ve bilmediği şeyleri bildiği iddiasına kalkışmayan kişi olarak tavsif eder ve 

İmâm Buhârî ile diğer Ehl-i Sünnet imamlarını bu mevkie yerleştirir. İkincisini ise hem akli hem de 

şer῾î ilimlerde derinliği olup bu alanların imamı kabul edilenve daha çok akli ilimde uzman 

olanlarıda şer῾î alanda daha derin müktesabatıbulunanları da, iyi niyet ve takvasıyla kendisine çeken 

ve onların müşküllerini çözen kimse olarak tavsif eder. Bu şekilde olmayıp da iki ilim dalından 

veya onların ehlinden birine zıt düşen, bildiğini uygulayıp bilmediğiniterketme yoluna gitmeyen 

kişilerin ise bir şekilde bidat veya bir yanlışa düşmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeder(İbnü’l-

Vezîr, 1407: 122). 

Müellif akıl-nakil çatışması konusunun dışında akıl ile ilahi fiil arasındakiilişkiyede 

değinir. İlahi fiilin akla muhalif bir surette vuku bulmasında bir sıkıntı görmediklerini, ancak 

gerçekleşen bütün ilahi fiillerde, aklın onun zıddını; terkedilenlerde ise aklın onun işlenmesini 

tercih ettiği gibi bir fikre de kapılmadıklarını söyler. Eğer yapılan veya terkedilen ilahi fiil ile akıl 

arasında zahiri itibariyle bir sıkıntı görülürse, bunun Allah’ın hükmünü anlamaktaki eksikliğe 

yorulması gerektiğini belirtir. Bu hükmünü ispat amacıyla Hz. Musa’nın bilmediğini bilen Hızır’ın, 

onun tercih etmediği bir işi yapmasına atıfta bulunur. Burada asıl ölçüye de dikkat çekerek akıl ile 

ilahi fiil arasındaki çatışmanın ilim miktarından kaynaklandığını belirtir. Bu farklılığın olağanlığına 

da değinen müellif, insanoğluyla Allah’ın hükümleri ve yaptıkları arasında tam bir uzlaşı olsa ve 

naslarda beşer adına hiçbir müteşabih, yani anlamı karışık bir ifade olmasa, asıl sıkıntının bu 

husustan kaynaklanacağını ifade eder. Zira böyle bir uzlaşının, cehalet, şehvet, heva, vehim ve 

hatalar ile malul olan insanın, gaybı bilen ve bütün bu eksikliklerden münezzeh olan Allah ile 

eşitliğini gerektireceğinibelirtir (İbnü’l-Vezîr, 1349b: 41).  

Akıl-nakil ilişkisi ve çatışmasıyla bağlantılı olarak hüsün ve kubuhun akli mi yoksa şer῾î 

mi olduğu hususundaki açıklamalarına da kısaca yer verilmesi gereken İbnü’l-Vezîr, bir şeyin aklî 

olarak güzelliğine ulaşıldığında yapılacak böyle bir tespitin dini anlamda sıkıntı teşkil etmeyeceğini 

söyler. Şeriatın bulunmadığı, dolayısıyla hüküm koymadığı bir zaman diliminde ortaya çıkan bir 

konuda kişinin Yaratıcının kabih bir fiil işlemeyeceğine inanması gerektiğini, hali hazırda var olan 

din ekseninde zaten O’nun böyle bir iş yapmadığı ve ne geçmişte ne de gelecekte yapmasının caiz 

olmadığı hususunun semî olarak bilindiğini kaydeder. Öte yandan Allah hakkında hüsün ve 

kubuhun gündeme getirilmesinin caiz olduğu hususunun da semî olarak bilindiğini savunan müellif 

bunu insanın yaratılmasının illetini soran meleklere Cenâb-ı Hakk’ın, “Ben şüphesiz sizin 

bilmediklerinizi bilirim” (Bakara 2/30) şeklinde verdiği cevap üzerinden teyit eder. Bu durumu iki 

vecihle açıklayan müellif öncelikle meleklerin O’nun hakkında bir hüsün durumunun olmadığına 
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inanmış olsalar, böyle bir soru sormalarının anlamı kalmayacağına işaret eder. İkinci olarak 

Allah’ın bu durumu şeylerin kendi varlıkları üzerinden değil, ona dair ilmi üzerinden izah ettiğine 

dikkat çeker. Bu meselede delilini ilgili ayetten getiren kişinin artık hüsün ve kubuhun akli 

olduğunu ispat etmekle uğraşmasına gerek kalmayacağını, onun semî olarak tespit edildiğinin 

ortaya çıkacağını ilave eder (İbnü’l-Vezîr, 1349b: 42-43). Ancak bu ifadeleriyleşeriat olmadan aklın 

hiçbir iyiyi ve kötüyü tespit edemediğiniileri sürmüş olmaz. Zira o, eserlerinde aklın Allah’ın bazı 

güzel sıfatlara sahip bulunduğu, diriliş ve cezanın güzel olduğu hususunu icmali olarak bileceğini 

savunur(Efendi, 1428: 262). 

 

SONUÇ 

 

Zeydiyye fırkasına mensup bir zat iken birtakım saiklerle Selefiyye mezhebine geçen ve 

görüşlerini bu muhafazakâr anlayış üzerinden ortaya koyan İbnü’l-Vezîr, akıl-nakil ilişkisi 

meselesinde de bu bağlılığını sürdürmüş, konuyla ilgili aktardığı görüşlerinde her koşulda Kur’an 

ve sünnete teslimiyet göstermek, kelam ilmineve onun ehlinin benimsediği yaklaşıma karşı çıkmak 

ile simgeleşen Selefî anlayışıncanlı bir örneğini sunmuştur. Bu meselede daha çok eleştirel bir üslup 

benimseyen müellif şeriatın, aklın alanına girdiği için bazı önemli dini hususlarayer vermediği 

düşüncesini isnat ettiği kelamcıları dini ziyadeleştirmek; akli bir zorunluluk olmadığı ve kati bir 

delil bulunmadığı halde hemen nasları tevil eden zevatı ise dini noksanlaştırmak ile itham etmiştir. 

Akıl-nakil ilişkisinde kendince böylesine yanlış iki tavır olduğu için, nakle yeterince değer 

vermediğive akla büyük alan açtığını düşündüğübu iki yaklaşımaadeta fikri bir savaş 

açmıştır.Aslında geçmişi nedeniyle kelam ilmine de hakim olan müellif, eleştirilerinde bu yöntemi 

kullanmamış, sonradan benimsediği tavra uygun ve doğal olarak Kur’an-sünnet odaklı bir 

dilgeliştirmiştir. 

İbnü’l-Vezîr, takındıkları tutumla dini ziyadeleştirdiğini söylediği kelamcılara cevap 

verirken, onların tavrının ayet ve hadislerin mantukuna aykırı olduğunu savunmuş ve buradan 

hareketle onların aksi bir yöntemi benimseyen Selefiyye düşüncesinin doğru olduğunu ihsas 

etmiştir. Bu konuda özellikle kelamcıların naslarda açıkça nehyedilen tefrikaya neden oldukları 

iddiasını öne çıkarmış, bu ithamını temellendirmek adına aklın zaruri olarak bileceği konularda dahi 

onların ihtilafadüştüklerini belirtmiştir. Kelamcıların benimsedikleri bu tavrınhem dinin 

tamamlandığı, her şeyin açıklandığı ve hak dinin İslam olduğu mealindeki ayetlere muhalefet hem 

de ihtilaf edilen yerlerde Kur’an ve sünnete sarılma emrineve dini ahkamı artıracak şekilde Hz. 

Peygamber’e çok soru sorulmasınayönelik yasağa itaatsizlik olduğunudile getirmiştir.Dini anlamda 

önemli hususların akıl gibi kaynaklara bırakılmadığının altını ısrarla çizen müellif, ilah 

olamayacağını aklın zaruri olarak bileceği bir varlığa yönelik hadislerde yapılan ikazı dinin teferruat 

kabilinden olan bilgileri dahi ihmal etmediğinin bir kanıtı olarak sunmuştur.Ayrıca nakil karşısında 

yeterli teslimiyet göstermediğini düşündüğü kelamcıların yanlış, selefin ise doğru bir yol takip 

ettiğini ispat amacıyla ilk grubun Hz. Peygamber’in kullanmadığı,ashabın benimsemediği bir dil 

geliştirdiklerini, dolayısıyla da bir bidat ihdas ettikleriniözellikle vurgulamıştır.  

İbnü’l-Vezîr bir zorunluluk yokken nasları tevile yeltendiğini ve böylece dini 

noksanlaştırma işlevine hizmet ettiğini düşündüğüanlayışlarada karşı çıkmıştır. Bu yaklaşımı akla, 

ehil olmadığı alanda geniş bir kapıaralamak olarakdeğerlendiren müellif, müteşabih ayetlerde 

yapılan tevilleri de bu yargısının dışında bırakmamıştır. Batınilerde örneği görüldüğü üzere bu 
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konuda aşırı gitmenin imani anlamda çok büyük sıkıntılar doğuracağına dikkat çekmiş, Eş῾ariyye ve 

Mu῾tezile’nin kimi ilahi isimlerin zahiri anlamı itibariyle problemli olduğunu düşünerek yaptıkları 

tevillerin de diğeri kadar değilse de, tehlikeden azade olmadığını belirtmiştir. Bu konuda naslarda 

yer alan kimi ifadelerin mecaza hamledilmesi anlayışına da karşı çıkan müellif, bu mealde yer, gök 

ve ikisi arasındakilerin yaptığı tesbihten bahseden ayetlerin ilahi kudret çerçevesinde 

değerlendirilmesini salık vermiştir.  

Akıl-nakil çatışması meselesini de ele alan müellif, özellikle İbn Teymiyye’de ifadesini 

bulan sarih akıl ile sahih naklin asla bir çatışma içerisine girmeyeceği anlayışının savunuculuğunu 

yapmış, aksi düşünceyi en azından zahiren kabul eden ve buna bağlı olarak tevil müessesesini 

çalıştıran kelamcıları reddetmiştir. Bu iki kaynak arasında bir çatışmanın var olabileceğine kanaat 

getiren kişilerin durumunu da ortaya koyan müellif, bu konuda kimi ihtimal veya gruplara yer 

vermiştir. Zanni olduğu halde kati olarak vehmedilen birtakım akli delillerden hareketle böyle bir 

çatışmanın varlığına inanan kimselerin durumunu ilk ihtimal olarak ele alan müellif, ağırlıklı olarak 

yine kelamcıların kendi aralarındaki ihtilaflara temas etmiş, onların akli delillerine fazladan bir 

misyon yüklediklerini savunmuş, katiliğini iddia ettikleri delillerinin yanlışlandığı ve başkaları 

tarafından kesinlikle kabul edilmediği hususunu göz ardı ettiklerini belirtmiştir. Kalabalık bir kitle 

tarafından savunulduğunu düşündüğü için olsa gerek bu anlayışa diğerlerine nispetle daha fazla yer 

vermiştir. Diğer grupları ise akli sahadaki derinliğine karşın semî alanda zafiyet içerisinde olanlar, 

şerî ilimlerdeki üstünlüğüne karşın akli ilimlerde cehalet içerisinde yüzenler şeklinde aktaran 

müellif, bu konuda kurtuluşa ermek için ya selef yolunun takip edilmesi ya da hem akli hem de 

nakli sahada otorite konumuna gelinmesini salık vermiştir.   
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ÜRETİM BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İŞLETME RAPORLARININ 

OLUŞTURULMASI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMA 

 
 BERKANT DULKADİR* 

 

Öz 

 

Üretim topluma ekonomik anlamda yarar sağlayacak ürünlerin tüketicilere ulaştırılması 

olarak ifade edilebilir. Ürünler İnsan, sermaye, hammadde gibi unsurların girdi olarak çeşitli 

istasyonlardan işlenerek geçmesiyle elde edilebilir. İşletmelerin üretim kapasitelerini en 

verimli şekilde kullanmaları için doğru bilgi doğru yer ve zamanda kullanılmalıdır. 

Günümüzde gelişen Bilişim teknolojisi bilgiyi doğru kullanmada en önemli bir unsur haline 

gelmiştir. Bilişim teknolojisi içerisinde oluşturduğu sistemler yardımıyla bilgiyi en iyi şekilde 

işleyerek çalışanlara istedikleri analizler yapacak şekilde sunabilmektedir. Bunlardan birisi 

olan üretim bilgi sistemleri’ de üretim ile ilgili tüm bilgileri analiz ederek hedeflerin 

belirlenmesi, üretim araçlarının sağlanması ve programlarının yapılmasına imkân sağlar. 

Böylece üretim ile ilgili raporlar oluşturularak yönetime karar verme noktasında yardımcı 

olacaktır. Raporlar işletme ile ilgili tüm bilgiler konusunda farklı açılardan ve bir bütün olarak 

işletmenin genel gidişatı, departmanların genel performansı hakkında detaylı ve doğru bir 

görünüm sunar. Bu bilgilerin doğru şekilde raporlanmasıyla geçmişteki bilgilere bakılarak 

geleceğe yönelik kararlar alınabilecektir. Bu çalışmada işletmenin üretim ile ilgili bilgilerinin 

analiz edilip bilgi sistemi dahilinde ne tür raporlar oluşturularak karar noktasında yönetime ne 

tür katkılar sağlayabileceği amaçlanmıştır. Araştırma için Adıyaman’ da yeni faaliyet 

göstermeye başlamış bir tekstil işletmesi örnek olarak alınmıştır. Bilişim tabanlı üretim bilgi 

sistemleri yardımıyla ana üretim bölgesi olan Ring iplik makinesi ile ilgili ne tür raporların 

oluşturulabileceği analizlerle incelenmiş ve üretim ile ilgili çeşitli raporlar oluşturulmuştur. 

Araştırmadan çıkan sonuçlar yöneticiler ile paylaşılmış olup çeşitli tavsiyelerde 

bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, İşletme, Rapor, Sistem, Üretim 

 

CREATION OF PRODUCTION INFORMATION SYSTEMS AND BUSINESS 

REPORTS: TEXTILE SECTOR APPLICATION 

 

Abstract 

 

Economic benefit to the Community production of the products delivered to consumers can 

be expressed as. Products such as Human, capital, raw materials are processed to various 

stations as input can be obtained from the passing of. Enterprises production capacities in the 

most efficient way to use the time and the right place, the right information must be 

used. Today's evolving information technology information has become the most important 
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element in exercising. With the help of information technology systems created in 

information processing in the best way they can provide to employees they analyze. One of 

them, the production information systems ' production by analyzing all the information about 

the provision of the means of production and the identification of targets, programs 

allow. Thus production and creating management reports will help at the point of 

decision. Reports all information about business-related from different angles and the general 

trend of the enterprise as a whole, the overall performance of the Department as detailed and 

provides an accurate view. With this information are correctly reporting the decisions for the 

future of the past by looking at the information that can be imported. In this study, the 

analysis of the enterprise's production-related information and information system by creating 

what types of reports does the decision points within the Administration aimed to what kind 

of contributions can provide. Research began to show new activity in Adıyaman to a textile 

plant is taken as an example. With the help of ICT-based production information systems 

main production zone is what kind of Ring spinning machine can create analysis reports were 

examined and various reports about the production. Research results are shared with 

administrators a range of advice. 

 

Keywords: Information, Business, Accounting, Systems, Production 

 

1. GİRİŞ 

 

Bilgi sistemleri birbiri ile ilişkili olan alt bilgi sistemlerinden oluşarak meydana gelmektedir. 

Her bir bilgi sistemi kendi içinde farklı bilgiler içermektedir. İşletmeler faaliyetlerini yerine 

getirirken işletmenin iç ve dış çevresinden çeşitli bilgiler alarak faaliyetlerine yön 

vermektedir. Bu bilgi sistemlerinden birisi’de üretim bilgi sistemleridir. Üretim bilgi 

sistemleri işletmedeki tüm üretim istasyonlarında yapılan işler ve akışlarına ait bilgileri elde 

etmeye yöneliktir. İşletmeler kapasitelerine uygun olan en yüksek üretim miktarını 

yakalayabilmek için tüm işletme bilgilerinden yararlanmaktadır. Çünkü bu bilgiler geçmişteki 

bilgiler olup geleceğe yönelik plan yapmak için önemlidir. Bu bilgilerden yola çıkılarak 

günlük, haftalık, aylık vs. gibi farklı periyodik dönemlere ait işletme raporları 

oluşturulmaktadır.  İşletme raporu belirli periyodik dönemlere ait işletmedeki bilgileri 

içermektedir. Farklı kategorideki raporlar farklı bir bakış açısı sağlamaktadır. Raporlar 

işletme yöneticilerine karar verme noktasında en büyük yardımcısıdır denilebilir. Doğru 

zamanda doğru bilgilerin işlenmesiyle raporların elde edilmesi işletmeyi olumlu yönde 

etkileyecektir. Araştırmanın birinci bölümünde üretim bilgi sistemleri, ikinci bölümünde ise 

işletmede raporlama ve öneminden bahsedilmiştir. Araştırma kısmında ise üretim bilgi 

sistemlerinden yola çıkılarak yeni kurulan işletmede araştırmalar yapılıp Ana üretim bölgesi 

olan Ring iplik makinesi ile ilgili üretim raporları sisteminin yerleştirilmesi açısından ne tür 

üretim raporlarının oluşturulabileceği çeşitli tablolar ile gösterilmeye çalışılmıştır.      

 

2. ÜRETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 

 

Müşteri merkezli pazarlar, kısa ürün yaşam eğrileriyle nitelendirilmiş küresel iş çevresindeki 

üretim fonksiyonları örgüte rekabet üstünlüğü kazandırabilmek amacıyla işletmedeki 
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fonksiyonel birimlerle koordinasyonda etkin bir rol üstlenmektedir. Üretim başarısının 

artmasında gelişmiş bilişim teknolojisi uygulamalarının kullanımı önemli bir noktadır. Üretim 

süreçleri, fiziksel çabalardan çok düşünsel çalışma konusunda önemli değişimler 

göstermektedir. Gelişmiş üretim teknolojisi, bilişim teknolojisinden ayrı olarak düşünülemez. 

Gelişmiş bilgisayar tabanlı üretim teknolojisi, işletmede donanım değişiklikleri yapmak 

yerine yazılımda değişiklik yapmayı gerektirmektedir (Kaindl ve Diğerleri, 2000: 118). 

Üretim bilgi sistemi, mal ve hizmetlerin üretim süreçlerinin planlanması ve kontrolüyle ilgili 

tüm faaliyetleri kapsayan ve işletmenin üretim işlevini destekleyen bütünleşik bir bilgi 

sistemidir (Dinç, Diğerleri, 2009: 163).  Üretim bilgi sistemi, işlem süreçleme işlevleri (iş 

akışları, teknoloji, siparişlerin izlenmesi, depo ve ambar bilgileri vb. ), üretim denetimi ve 

raporlama işlevleri (üretim denetimi, maliyet denetimi, girdi denetimi vb. ), yapısal olmayan 

üretim planlama işlevleri (girdi tedarik etme, üretim, bakım onarım, taşıma ve depolama), 

yapısal üretim planlaması işlevleri (kuruluş yeri seçimi, kapasite saptama, teknoloji seçimi, 

yapısal üretim kaynakları, uzun dönemli talep tahminleri) gibi işlevleri kapsamaktadır. Üretim 

bilgi sistemlerinin otomasyonuna paralel olarak, malzeme gereksinim planlaması, stok 

yönetimi, ürün geliştirme ve tasarım, kaynak planlaması gibi konularda çeşitli yazılımlar 

geliştirilmiş ve bu yazılımlar sayesinde karar vericiler daha kısa zamanda doğru ve güvenilir 

bilgiye ulaşma şansına sahip olmuşlardır (http://haber.buroasistanlari.com/temel-isletme-

bilgi-ve-sistemleri/, 1.02.2018). 

 

Üretim bilgi sisteminin kurulmasındaki temel hedef, üretim faaliyetleri ile ilgili tüm 

planlanma, gereksinim duyulan kaynakların örgütlenmesi, faaliyetlerin yönetilmesi ve 

sonuçların denetimi konusunda yöneticiye yardım etmektir. Bunun dışında bu şekilde bir bilgi 

sistemi, üretim yöneticisine üretim süreciyle ilgili çeşitli ilişkileri daha iyi anlayabilmesine 

olanağı verir. Sağlam temellere dayalı bir üretim bilgi sistemi üretim yöneticisinin doğru, tam, 

zamanında ve öz bilgiler elde edebilmesini sağlar; hatta bu bilgiler, etkili bir biçimde 

kullanıldığında, yönetsel karar verme sürecinin gelişimine önemli katkılarda bulunurlar 

(Thierauf, 1975: 92). 

 

3. İŞLETMELERDE RAPORLAMA VE ÖNEMİ 

 

Günümüzde büyüyen işletmeler ve karmaşıklaşan faaliyetlerini izlemek zorlaşmaktadır. 

İşletme faaliyetleri ile lgili tüm biligilerin kayıt edilmesi, işlenerej kullanıma hazır hale 

getirilmesi personel ve araç-gereçler gider olarak önemli bir yer tutmaktadır. Bundan dolayı 

yaöneticiler elektronik sistemlere yönelerek raporlar oluşturmaya başlamış ve bilgi 

sistemlerinden en yüksek seviyede yararlanılmaya başlamıştır (Kozmetsky, 1956: 1)  

Raporlama işletme fonksiyonlarının analizini yaparak, yönetim kademesine bilgi akışını 

sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bu bilgi akışı sağlanırken, işletme örgütlenmesinde yer 

alan tüm departmanların sonuçları hakkında yönetime bilgi verilmektedir. İşletme yöneticileri 

ve departman sorumluları, gerek dönem içinde gerekse dönem sonunda aldıkları bu raporlara 

göre, geçmişteki gelişme eğilimini görüp gelecekte izleyecekleri yol ve eğilim hakkında 

değerleme yapıp karar vermektedir (Fidancı,2010 : 74). Raporlama işlevleri finans, 

pazarlama, satış, servis, müşteri ve ürün gibi farklı açılardan ve bir bütün olarak işletmenin 

genel gidişatı, departmanların genel performansı hakkında detaylı ve doğru bir görünüm sunar 

http://www.akademikbakis.org/
http://haber.buroasistanlari.com/temel-isletme-bilgi-ve-sistemleri/
http://haber.buroasistanlari.com/temel-isletme-bilgi-ve-sistemleri/
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ve şu avantajları sağlamaktadır (https://www.workcube.com/urunler/workcube-bi-analiz-

raporlama, 1.02.2018). 

 

• Kullanıcıların Excel, XML, ve diğer bilişim araçları gibi çeşitli formatlarda veri 

saklanan çeşitli veri tabanlarına ve dosya türlerine erişmesi; bu kaynaklardan elde 

ettiği verileri tablolarda bir araya getirebilmesi ve konsolide edebilmesi. 

• İşletmelerin çeşitli senaryolar arasından en iyisini seçmesine imkân veriyor. 

İşletmeler, raporlar ile kendilerine özgü gösterge panellerini tasarlayıp, en temel 

performans göstergelerini bir araya getirebiliyorlar. 

• Ayrıntılı ve şık raporlar oluşturmanızı sağlarken diğer gerekli olmayan raporlama 

yükünü hafifleterek sistem performansını artırmaktadır. Bilgi çalışanlarına hızlı rapor 

üretimi dışında daha birçok verimlilik sunar. 

• Raporlama, ham veriden iş değeri elde etmeyi hızlandıran bir raporlama ve veri analizi 

aracıdır.  

• Üst düzey yönetim için özel olarak hazırlanan raporlar finans, pazarlama, satış, servis, 

müşteri ve ürün gibi farklı açılardan ve bir bütün olarak işletmenin genel gidişatı, 

departmanların genel performansı hakkında detaylı ve doğru bir görünüm sunar 

 

4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırma Adıyaman’da yeni faaliyet göstermeye başlamış bir tekstil işletmesinde yapılmıştır. 

Bu sektörün seçilme sebebi; ülkemizin pamuk yetiştiriciliği açısından Dünya’da öncü ülkeler 

arasında bulunmasıdır. Ayrıca Tekstil sektörü ülkemizde lokomotif sektör konumundadır. 

Tekstil işletmesi ise iplik üretimi yapan bir tesistir. Araştırma’ da yeni faaliyet gösteren bu 

işletmede; Bilişim teknolojisi bünyesindeki üretim bilgi sistemlerinde faydalanarak 

yöneticilere farklı bakış açısı kazandıracak farklı üretim raporları oluşturmak amaçlanmıştır. 

İşletmenin ana üretim bölgesi olan Ring iplik makinesinde farklı türde (Ne20/1, Ne30/1, 

Ne40/1 vb.) üretim tipleri çalışmakta olup farklı üretip tiplerin’ den sipariş alınabilecektir.  

 

Çalışmanın uygulamasında Excel yardımıyla tablolar oluşturulmuştur. Raporların 

oluşturulması için ise işletmenin müsait olma durumuna göre 18.01.2018 tarihi dikkate 

alınmıştır. Makineler, Bilgisayarlar, Bilişim teknolojisi tabanlı bilgi sistemlerinden yola 

çıkılarak elde edilen üretim bilgi sistemlerinde elde edilen bilgilerden bu raporlar 

oluşturulmuştur. Uygulama için üretim hesaplamalara bağlı olarak periyodik (günlük, 

haftalık, aylık, dönemsel ve anlık raporlar) dönemlere ait üretim miktarı, etütler, makine 

bakım planları, iplik kalite değerleri, makinede iplik çalışma değerlerine göre termin 

programları, duruş nedenleri süreleri gibi raporlar oluşturulmuştur. Raporlara konu ile ilgili 

yöneticilere karar verme noktasında yardımcı olacak bilgiler ayrıntılı olarak yazılmıştır. 

Yöntem olarak ise üretim bilgi sistemlerinden faydalanılarak oluşturulan bu raporların 

yöneticilere sağladığı yararlardan yola çıkılarak farklı ne tür rapor oluşturulacağı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu duruma göre,  herhangi bir gerekli üretim raporu var ise yapılması 

gereken raporların neler ve nasıl olması gerektiği araştırılmıştır. Raporlar ile ilgili gözlemler 

ayrı ayrı yapılmıştır.  

 

http://www.akademikbakis.org/
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5. BULGULAR 

 

Ring iplik makinesinde her iplik tipinin izlenebilirliği, üretimin dengede gitmesi, kayıp 

olmaması ve verimliliğin daha yüksek bir noktaya çıkarılması için tablolar ayrıntılı bir şekilde 

oluşturulmuştur. Raporlar anlaşılabilsin diye sadece bir iplik tipi için bilgi içeriği örnek olarak 

yazılmıştır. Sadece günlük verilere dayalı raporlar oluşturulmuş olup günlük raporlardan yola 

çıkılarak haftalık, aylık ve diğer periyodik raporlar oluşturulabilecektir. Üretim bilgi 

sistemlerinden yola çıkılarak günlük raporlar oluşturulmuştur. Oluşturulan raporlara sırasıyla 

bakıldığında Tablo 1’ de Ring makinesi üretim hesapları için gerekli teknik değerler yer 

almaktadır.  

 

     Tablo 1: Ring Makinesi Teorik Üretim Değerleri Tablosu 

Ring Makinesi Teorik Üretim Değerleri 

Triko İpliği Teknik Verileri (48mm Bilezik Çapı) 

Makine No 1 2 3 4 5 6 7 8 

İplik Ne 20/1 20/1 16/1 16/1 24/1 30/1 30/1 30/1 

Büküm (Tur/Metre) 669 669 581 581 710 800 800 800 

Randıman 88 88 85 85 90 91 91 91 

Devir (Devir/Dakika) 11200 11200 11000 11000 11300 1200 12000 1200 

İğ Adedi 480 480 480 480 480 480 480 480 

Üretim (kg/gün) 301 301 411 411 244 186 186 186 

Saat (Saat) 24 24 24 24 24 24 24 24 

Tablo 1’ de yer alan İplik Ne iplik numaralarını, büküm ise ipliğin sağlamlığını artırmak için 

yapılması gereken bir uygulamadır. Randıman ise olması gereken verimlilik sınırını ifade 

eder. Devir ise makinenin çalışma hızı olup devir/dakika ile ifade edilmektedir. İğ sayısı 

makinede bulunan göz sayısını tanımlar ve makinede 482 adet iğ bulunmaktadır. Ring 

makinesindeki 24 saat’ teki teorik üretim miktarı şu şekilde hesaplanmaktadır. İşletmedeki 

referans değerler ise kataloglar ve yöneticilerin yaşamış oldukları tecrübelerine bağlı olarak 

vermiş oldukları bilgileri içermektedir. 

 
 

Örnek ile açıklanacak olursa Ne30/1 iplik için tek makinenin bir günlük üretim miktarı 

aşağıdaki gibidir. 

 
      Tablo 2: Ring Makinesi Vardiya Bazında Günlük Üretim Raporu Formu 

http://www.akademikbakis.org/
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Ring Makinesi Vardiya Bazında Günlük Üretim Raporu 

Makine 

No 
Tarih Ne 

A Vardiyası (kg) 

07:00 - 15:00  

B Vardiyası (kg) 

15:00 - 23:00 

C Vardiyası (kg) 

23:00 - 07:00 

Toplam  

(kg) 

1 18.8.2018 20/1 TR 291 286 300 877 

2 18.8.2018 20/1 TR 283 274 296 853 

3 18.8.2018 16/1 TR 392 385 401 1178 

4 18.8.2018 16/1 TR 386 381 394 1161 

5 18.8.2018 24/1 TR 224 226 231 681 

6 18.8.2018 30/1 TR 159 164 171 494 

7 18.8.2018 30/1 TR 168 171 170 509 

8 18.8.2018 30/1 TR 171 165 173 509 

Genel Toplam (kg) 2074 2052 2136 6262 

 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi işletmede 18.8.2018 tarihinde çalışılan iplik tipleri, hangi 

makinede çalıştığı ve vardiyalarda çıkan üretim miktarları ile toplam üretim miktarı ayrıntılı 

bir şekilde görülmektedir.  

 

 Tablo 3: Ring Makinesi Randıman ve Kopuş Etüt Çizelgesi Formu 

Ring Makinesi Randıman ve Kopuş Etüt Çizelgesi 

Makine  

No 

İplik  

Tipi 
Tarih Bilgiler 1. Kontrol 2. Kontrol 3. Kontrol 4. Kontrol 

1 20/1 TR 18.1.2018 

Saat 09:00-10:00 10:30-11:15 13:00-13:45 14:50-15:30 

Devir (Devir/Dakika) 11200 11200 11200 11200 

Randıman 88 88 88 88 

Kopuş Adedi 7 4 11 8 

5 24/1 TR 18.1.2018 

Saat 08:00-08:45 11:20-12:00 14:00-14:45 15:40-16:15 

Devir (Devir/Dakika) 11300 11300 11300 11300 

Randıman 90 90 90 90 

Kopuş Adedi 8 14 9 6 

Açıklama: Kopuşların nedeni ve yapılan analizler yönetim ve bakım ekibine bilgi olarak verildi. 

 

Tablo 3’ de görüldüğü gibi işletmede 18.8.2018 tarihinde 1 ve 5 no’ lu etüt yapılmış olup 

yapılan makinenin teknik verileri saat, devir randıman ve kopuş adedi olarak verilmiştir.  
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     Tablo 4: Ring Makinesi Yıllık Bakım Planı Formu 

Ring Makinesi Yıllık Bakım Planı 
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Tablo 4’ de görüldüğü gibi işletmenin bir yıllık makine bakım planı haftalık, aylık olacak 

şekilde tarihleri ile birlikte hazırlanmıştır.  
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Tablo 5: Ring Makinesi İplik Kalite Değerleri 

Ring Makinesi İplik Kalite Değerleri Tarih: 

İPLİK 

NUMARASI Uster Hatalar Tüylülük Mukavemet Elastikiyet 

Ne 
% Um % CVm Thin -%50 

Thick 

+%50 

Neps 

+%200 
H kgf % 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

16/1 TR 7,8 12,0 9,8 15,0 0 10 0 130 0 150 5,0 8,5 11,0 18,0 4,0 9,0 

20/1 TR 8,3 13,0 10,4 16,3 0 20 0 160 0 200 5,0 8,5 10,0 18,0 3,0 7,0 

24/1 TR 8,8 13,5 11,0 16,9 6 28 0 180 0 400 4,3 8,0 10,0 17,0 3,0 7,0 

30/1 TR 9,0 14,0 11,3 17,5 0 35 0 385 0 750 4,2 8,0 9,0 16,0 2,1 7,0 

 

Tablo 5’ de görüldüğü gibi işletmede çalışan iplik tiplerinin ayrı ayrı uster (Düzgünsüzlük), 

Hata (İnce yer, kalın yer, yabancı madde oranı), tüylülük, mukavemet ve elastikiyet değerleri 

görülmektedir.  
 
 

                       Tablo 6: Termin Hesabı Tablosu 

T E R M İ N  H E S A B I 

MİKTAR  

(Kg) 

İĞ  

ADEDİ 
Ne 

ÜRETİM  

SÜRESİ (Saat) 

ÜRETİM  

SÜRESİ (gün) 

10000 288 30/1 TR 277,07 11,54 

7000 1088 20/1 TR 259,60 10,82 

34000 6528 30/1 TR 325,42 13,56 

6000 288 20/1 TR 95,42 3,98 

6000 288 30/1 TR 166,24 6,93 

3000 1088 20/1 TR 111,258 4,64 

 

Tablo 6’ da görüldüğü gibi işletmeye gelen siparişlerin ana üretim bölgesi Ring makinesinden 

itibaren ne kadar sürede teslim edileceğine dair iplik tipi ve ne kadar sürede ne kadar üretim 

verileceğine dair veriler görülmektedir. 
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Tablo 7: Ring Makinesi Günlük Duruş Süresi ve Sebepleri 

Ring Makinesi Günlük Duruş Süresi ve Sebepleri Tarih:  

Duruş Nedeni 
Makine  

No 

İplik 

Tipi 

A Vardiyası (dk) 

07:00 - 15:00  

B Vardiyası (dk) 

15:00 - 23:00 

C Vardiyası (dk) 

23:00 - 07:00 

Toplam  

(dk) 

Tip Değişimi 2 20/1         

Uster ve Ne Kontrol Tüm Makineler   30 45 30 105 

Bakım             

Mekanik Arıza 6 30/1 85 20   105 

Elektrik  Arıza 3 16/1   25   25 

Ihzarat Yetersizliği             

Toplam 115 90 30 235 

 

Tablo 7’ de görüldüğü gibi işletmedeki ana retim bölgesi olan Ring makinesinde duruş 

süreleri ve nedenleri vardiya bazında ayrıntılı olarak verilmiştir.  

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Ülkemizde tekstil lokomotif sektör konumunda olduğu için ekonomik açıdan canlı tutulması 

gereken bir sektördür. Tekstil kendi içinde farklı sektörlere ayrılmakta olup iplik sektörü 

ürünün ortaya çıkarılması için ilk adımdır. Bu sektörde meydana gelecek aksaklıklar ülke 

ekonomisine zarar verebilir. Dolayısıyla sektör kendi içinde ve dışında doğru bir şekilde 

yönetilmelidir. Yönetimin en iyi ve verimli şekilde gerçekleşmesi için doğru bilgi doğru 

zamanda işlenerek bilgi sistemleri ve buna bağlı olarak işletme raporları oluşturulmalıdır. Bu 

bilgi sistemleri işletmenin temel işlevlerini içeren sistemler olup her biri kendi içinde önem 

arz etmektedir. Bunlardan birisi ise üretim bilgi sistemleri olup üretim raporlarının 

oluşturularak yöneticilere karar verme noktasında ciddi kolaylık sağlayacaktır.     

 

Bu araştırmada, yeni kurulan bir tekstil işletmesinde üretim bilgi sistemlerinden 

faydalanılarak işletmenin üretim raporlarının en uygun şekilde nasıl hazırlanabileceği 

amaçlanmıştır. Üretim bilgi sistemleri üretim veriminden dolayı olabilecek kayıplar işletmeyi 

etkileyecektir. Bunu önlemek için üretim bilgi sistemleri yardımıyla yöneticilere karar 

vermeleri noktasında en uygun raporların oluşturulması önem taşımaktadır. Araştırma alanı 

olarak tekstil sektörünün alt sektörü olan ve yeni kurulan bir iplik işletmesi seçilmiştir. 

Raporların işletmedeki işlerin doğru gitmesinde en önemli belge ve bilgilerdir denilebilir. 

Çalışmanın uygulama bölümünde üretim bilgi sistemlerinden yola çıkılarak mesleki 

hesaplamalar yoluyla üretim hesaplamaları yapılmıştır. Bu hesaplama yönteminden yola 

çıkılarak çıkan teorik üretim hesaplamaları ile karşılaştırmalar yapılabilecektir. Ayrıca günlük 

raporlardan haftalık, aylık, yıllık ve istenen diğer periyodik raporlar oluşturulabilecektir. İlk 

raporda İşletmenin tüm makinelerinde üretim miktarları tespit edilmiş olup aynı tip üretim 
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yapan makinelerdeki farklılıklar rapordan incelenerek yöneticiler tarafından 

ilişkilendirilebilecektir. Buna göre referans üretimden düşük çıkan makinelerdeki sorunlar 

ayrıntılı bir şekilde irdelenerek sorunlar çözümlenmeye çalışılacaktır. Sorunlar hammadde, 

malzeme, operatör gibi nedenlerden kaynaklanabilir. İkinci rapor olan Ring makinesi vardiya 

bazında günlük üretim raporu için form oluşturulmuş ve her makine ve iplik tipi için günlük 

toplam üretim miktarları tespit edilerek işlenmiştir. Bu raporda hangi vardiyanın ne kadar 

üretim yaptığı tespit edilecek olup diğer vardiyalarla vardiya ve toplam üretim bazında 

kıyaslama yapılabilecektir. Üçüncü rapor olan Ring makinesi randıman ve kopuş etüt 

çizelgesi formun’ da ise makinelerin teknik değerlerinden yola çıkılarak etüdler yapılmış ve 

belirli kopuş adetleri tespit edilmiştir. Etüd her gün ayrı bir makinede yapılmaktadır. Durum 

yöneticilerle paylaşılmakta ve duruma göre önlemler alınmaktadır. Dördüncü rapor olan Ring 

makinesi yıllık bakım planı formunda ise Ring makinelerinin bir sene boyunca yapılacak olan 

haftalık, aylık bakım planları tarihleri ile belirtilmiştir. Bakım planına bakılarak sipariş 

yönetimi, makinelerin yıpranma durumu gibi hesaplamalar yapılarak gerekli önlemler 

yöneticilerce alınmış olacaktır. Beşinci rapor olan Ring makinesi iplik kalite değerleri ise 

18.8.2018 tarihine ait olup çalışılan her iplik tipinden numuneler alınarak yapılan testlerden 

çıkan sonuçlardır. Çalışan iplik tiplerinin ayrı ayrı uster (Düzgünsüzlük), hata (İnce yer, kalın 

yer, yabancı madde oranı), tüylülük, mukavemet ve elastikiyet değerlerine bakılmıştır. Bu 

değerle için sınır referans değerlere göre kalite konusunda yöneticiler tarafından karar 

verilecek ve kalitesiz ürünlerin önüne geçilmeye çalışılacaktır. Bu değerlere periyodik olarak 

vardiyalarda bakılmaktadır. Altıncı rapor olan Termin hesabı tablosu incelendiğinde 

siparişlerin ne kadar sürede teslim edilebileceği ile ilgili ayrıntılar gün ve saat olarak 

belirlenmiştir. Termin hesabı işletmede hangi ürünün hangi gün çalışacağı ile ilgili 

olduğundan sipariş planlaması açısından önem taşımaktadır. Yedinci rapor olan Ring 

makinesi günlük duruş süresi ve sebepleri irdelendiğinde Ring makinelerden duruş süreleri ve 

sebepleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir.. Buna göre duruşların azlık yada çokluğuna göre 

sebepleriyle birlikte yöneticilerce yorumlanabilecektir.  

 

Günümüzde aynı sektörde aynı üretim tiplerini yapan birçok işletme bulunmaktadır. 

İşletmelerin kalite, zaman ve maliyet konusunda ciddi bir rekabet içindedir. Bu ortamda 

işletmelerin bir adım daha öde olması için bilgiye vermesi gereken önem arz etmektedir. Bu 

anlamda işletmede tüm işlevler ile ilgili bilgi sistemleri oluşturulmalı ve bunlar yöneticilere 

karar verecek raporlar haline getirilmelidir. Bunlardan birisi olan üretim bilgi sistemleri 

yardımıyla oluşturulan üretim raporları bilgiyi değerlendirip analiz etme noktasından en iyi 

araçtır denilebilir. Çalışama’ da üretim raporları ana üretim bölgesi olan Ring makinesi için 

raporlar oluşturulmuştur. Sonuç olarak oluşturulan bu raporlar işletme genelindeki tüm 

makinelere uyarlanmalı ve daha kolay analiz edilip karar verilebilmesi için geliştirilmelidir. 
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KÜRESELLEŞEN DÜNYADA E-TİCARETİN YERİ VE ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN GİYSİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA E-TİCARET 

 

Doç. Dr. Nilay ERTÜRK 

 
ÖZ 

 

Ticaretle bilgi-iletişim araçlarındaki gelişmelerin bütünleşmiş hali olan elektronik ticaret; tüketicilerin alışveriş 

yapma davranışlarını dönüştürmektedir. Tüketiciler ürünleri internet üzerinden satın alabilmekte moda trendlerini ve 

stil önerilerini cep telefonları ve sosyal medya üzerinden takip edebilmektedir. Ürün satın almada e- ticaretin olumlu 

yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Olumlu yönlerine her yerde ve her zaman alışveriş 

yapabilme, küresel ürün yelpazesine ulaşabilme, ürünleri karşılaştırma ve en uygun fiyata alabilme ve daha düşük 

maliyetle ürüne ulaşabilme gibi örnekler verilebilir. Olumsuz yönlerine ise, ürüne dokunamama ve deneyememe, 

ödeme ya da kredi kartı kullanımında güven sorunu, iade ya da değişim konusunda yaşanan sorunlar, dağıtım 

kanallarından kaynaklanan sorunlar ve internet sitesinden kaynaklanan teknik sorunlar gibi örnekler verilebilir. 

Bu araştırmanın amacı, küreselleşen dünyada e- ticaretin yerini ele alarak üniversite öğrencilerinin giysi satın alma 

davranışlarında e – ticaret tercihlerini, olumlu yönlerinden yararlanma durumlarını ve giysi satın alama davranışları 

ile e- ticaret kullanımında karşılaştıkları olumsuz durumları belirlemektir. Araştırma Türkiye’nin en büyük 

Üniversiteleri arasında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında 

literatür incelemesi ile birlikte araştırmanın amacına yönelik sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma 

örnekleminde 302 öğrenci yer almaktadır. Araştırma bulguları ilgili başlıklar altında ve istatistiksel incelemeler 

doğrultusunda sunulmuştur.    
 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, E- ticaret, Giysi satın alma davranışları, Üniversite öğrencileri, Giysi   

 

THE PLACE OF E-COMMERCE IN THE GLOBALIZED WORLD AND IN THE 

BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS WHEN PURCHASING CLOTHES 
 

ABSTRACT 

 

Electronic commerce which is a form of integration of the improvements in trade and information-communication 

instruments transforms the consumers’ shopping behaviors. Consumers can purchase products on the internet and 

can follow the fashion trends and style recommendations over mobile phones and social media. E-commerce has 

both positive and negative aspects on purchasing goods. As positive aspects examples could be given such as being 

able to do shopping everywhere and all the time, reaching global product range, comparing products and purchasing 

at a lower price and reaching the products in a less costly way. As for the negative impacts, examples could be given 

such as not being able to touch or try the product, security problems in making payments or using credit cards, 

having problems in returning or changing the product, problems caused by the distribution channels and technical 

problems arising from the internet site. 

The aim of this research is to determine the e-commerce preferences of university students when purchasing clothes, 

their benefiting from its positive aspects and behavior when purchasing clothes and the negative situations they come 

across with when using e-commerce by considering the place of e-commerce in the globalized world. The research is 

made in Eskisehir Anadolu University which is one of the greatest universities of Turkey. In collecting research data, 

a literature analysis and a survey comprising questions devoted to the aim of the research have been used. There are 

302 students in the research sample. The research findings have been introduced under the relevant titles and in 

direction with statistical analyses. 
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Key words: Globalization, E-commerce, Behavior of purchasing clothes, University students, Clothes 

 
1. GİRİŞ  

 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin en büyüğü ve en yaygını olarak tanımlanan internet, özel ve 

kamu bilgisayar ağlarını kullanarak dünya çapında ürün, hizmet ve bilgi dağılımını anında (on-

line) gerçekleştirmektedir (Buhalis, 2003:16). İnternet kullanımının ve iletişim teknolojilerinin 

hızlı bir şekilde gelişmesi, dünyada yeni bir ekonomik düzenin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile özellikle internetin sağladığı hız, verimliliğin yanı sıra, 

küreselleşmenin getirisi sonucunda sınırların kalkması ve tek bir Pazar yaklaşımı, işletmelerin 

yeni bir ortamda iş yapmalarına olanak sağlamıştır. Bu durum coğrafi sınırların ortadan 

kalkmasına yaramış ve üretici ile tüketicinin buluştuğu pazarlar elektronik ortamda yaygınlık 

kazanarak ticari işlemler bu platformda yapılmaya başlamıştır. Küreselleşmenin sonucunda 

meydana gelen bu yeni ekonomik sistem içindeki ticaret biçimine elektronik ticaret (e-ticaret) adı 

verilmektedir (Sayılı ve Büyükköroğlu, 2012:247). E- Ticaret, ürünlerin genelde bir ağ üzerinden 

elektronik olarak alım, satım, sipariş ve bazen de ulaştırılması olarak da tanımlanabilir. Gelişen 

internet ortamında perakende satışların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte e-ticaret kavramı 

günlük hayatta daha fazla kullanılmaya başlamıştır (ve Aydın, 2003: 83). Buna bağlı olarak 

tüketiciler ürünleri internet üzerinden satın alabilmekte moda trendlerini ve stil önerilerini cep 

telefonları ve sosyal medya üzerinden takip edebilmektedir (Fogg, 2014:544).  

Ürün satın almada e- ticaret, iletişim teknolojilerinde yaşanılan aksaklıklar, finansal ve lojistik 

altyapıya duyulan güvensizlik nedeniyle ilk başlarda tüketiciler tarafından güven problemi 

oluşturmuştur. Ancak bu durum, internetin hızlanması, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar 

sayesinde gelişme göstermiş ve internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasını sağlamıştır (Fogg, 

2014:544). Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüketicilerin hayat tarzının değişmesi, iş 

yoğunluğu ve zaman darlığı gibi faktörler, internet üzerinden alışverişin hızlanmasına hizmet 

etmiştir (Usta, 2006:5). İnternette açılan birçok sanal mağaza, farklı sayıda ve kalitede seçenekler 

ve hizmetler sunarak tüketicilere küresel ürün yelpazesi arasından tercih yapma şansı sağlamıştır. 

2010 yılından itibaren özel alışveriş ve fırsat siteleri hayatımıza dahil olmaya başlamış ve her 

gecen gün sayıları hızla artmıştır. Bu sitelerden daha çok tercih edilen ve popüler olan markalar 

gerçekleştirmiş oldukları hizmetleri avantajlı fiyat ve indirim seçenekleri ile tüketicilerin 

hizmetine sunmuştur (Engin, 2012).  

E ticaretin olumlu yönlerinin yanı sıra bazı olumsuz yönlerinden de bahsetmek mümkündür.  Bu 

yönlere ürüne dokunamama ve deneyememe, ödeme ya da kredi kartı kullanımında güven 

sorunu, iade ya da değişim konusunda yaşanan sorunlar, dağıtım kanallarından kaynaklanan 

sorunlar ve internet sitesinden kaynaklanan teknik sorunlar gibi örnekler verilebilir.  

Bu araştırmanın amacı,  küreselleşen dünyada e- ticaretin yerini ele alarak üniversite 

öğrencilerinin giysi satın alma davranışlarında e – ticaret tercihlerini, olumlu yönlerinden 

yararlanma durumlarını ve giysi satın alma davranışları ile e- ticaret kullanımında karşılaştıkları 

olumsuz durumları belirlemektir.  
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2. YÖNTEM 

 

Bu araştırmanın yöntemi betimsel, modeli ise tarama modelidir “Tarama modelleri, geçmişte 

veya halen varolan bir durumu varolduğu şekli ile belirlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır.” (Karasar, 1991:77). Bu araştırmanın örneklemini, Anadolu Üniversitesi'nde 

öğrenimini sürdüren ve her öğrenim düzeyinden toplam 301 öğrenci oluşturmaktadır. 

Örneklemde yer alan öğrencilerin yaşları, en az 18, en çok 49 yaşlar arasında değişmektedir. 

Örneklemi 96 erkek ve 205 kadın toplam 301 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırma, 2015 yılında yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, öğrencilerin cinsiyet, 

yaş, öğrenim düzeyleri gibi demografik bilgilere yönelik sorular, giyim alışverişi yapma sıklıkları 

ve internet üzerinden giyim alışverişi yapma sıklıklarına yönelik sorular ve e-ticaretin olumlu ve 

olumsuz yönlerine yönelik önermelerden oluşan likert tipi sorulardan oluşan bir anket formu 

kullanılmıştır. Likert tipindeki sorularda, her zaman: 5, sık sık: 4, bazen: 3, nadiren: 2 ve hiçbir 

zaman: 1 şeklinde puanlanmıştır. Puan aralıkları, her zaman: 5,00–4,20, sık sık: 4,19–3,40, 

bazen: 3,39-2,60, nadiren: 2,59–1,80 ve hiçbir zaman: 1,79–1,00 şeklindedir. Araştırma 

verilerinin güvenilirlik analizlerinde Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı kullanılmıştır ve 

sonuçlar cinsiyet değişkenine göre frekens yüzdelik değer olarak çapraz tablolarda sunulmuştur. 

Anadolu Üniversitesinde yapılan bu araştırma sonucunda ölçeğin demografik sorular dışındaki 

tüm maddelere göre Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı ,75’tir. İstatistiksel anlamda ,60 ile ,70 

düzeyindeki güvenilirlik katsayılarının yeterli olduğu ileri sürülmektedir (Cronbach, 1990’dan 

aktaran: Sünbül, 2004:34). Bu doğrultuda, araştırma verilerinin güvenilirliğinin yeterli olduğu 

söylenebilir. Araştırma verilerinin istatistiksel analizleri SPSS 15.0 paket programında yapılmış, 

elde edilen bulgular ilgili tablolarda sunulmuştur. 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Tablo 1. Cinsiyete Göre Alışveriş Sıklığı 
 

   
Alışveriş Sıklığı 

Toplam 

   

haftada 1 kez 

haftada bir kaç 

kez iki haftada 1 ayda 1 kez yılda 1kez 

 

 

cinsiyet 

erkek f 3 5 4 42 42 96 

%  3,1% 5,2% 4,2% 43,8% 43,8% 100,0% 

kadın f 3 4 10 79 109 205 

%  1,5% 2,0% 4,9% 38,5% 53,2% 100,0% 

Toplam f 6 9 14 121 151 301 

 

Tablo1. incelendiğinde erkeklerin 43,8'lik bir oranla, kadınların ise %53,2'lik bir oranla yılda bir 

kez giysi alışverişi yaptıklarını belirttikleri görülmektedir. Bu oranları erkekler için %43,8 ve 
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kadınlar için ise % 38,5 oranları ile ayda bir kez giysi alışverişi yapma durumu izlemektedir. En 

az giysi alışverişi yapılan zaman periyodu ise erkekler ve kadınlar için haftada bir kezdir. 
 

 

Tablo 2. Cinsiyete Göre İnternet Üzerinden Alışveriş Sıklığı 
 

İnternet Üzerinden Alışveriş 

Toplam sık sık genelde bazen nadiren 

14 13 40 29 96 

14,6% 13,5% 41,7% 30,2% 100,0% 

13 38 75 79 205 

6,3% 18,5% 36,6% 38,5% 100,0% 

27 51 115 108 301 

9,0% 16,9% 38,2% 35,9% 100,0% 

Cinsiyetlere göre internet üzerinden giysi alışveriş sıklığı ile ilgili Tablo 2. incelendiğinde 

kadınların % 38,5'lik bir çoğunlukla nadiren, erkeklerin ise %41,7'lik bir çoğunlukla bazen 

alışveriş yaptıkları görülmektedir. Sık sık alış veriş yapma durumları dikkate alındığında ise 

erkeklerin %14,6'lık bir oranla kadınlardan (% 6,3) daha çok alış veriş yaptığı söylenebilir. 

 

Tablo 3. Gelir Durumuna Göre İnternet Üzerinden Alışveriş  
 

   İnternet Üzerinden Alışveriş 

Toplam 
   sık sık genelde bazen nadiren 

 

 

 

 

 

 

gelir durumu 

0-250 tl f 0 1 5 5 11 

%  0% 9,1% 45,5% 45,5% 100,0% 

251-500 tl f 6 8 32 35 81 

%  7,4% 9,9% 39,5% 43,2% 100,0% 

501-750 tl f 3 20 34 32 89 

%  3,4% 22,5% 38,2% 36,0% 100,0% 

751- 1000 

tl 

f 6 15 22 21 64 

% 9,4% 23,4% 34,4% 32,8% 100,0% 

1001-1250 

tl 

f 12 7 22 15 56 

%  21,4% 12,5% 39,3% 26,8% 100,0% 
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Toplam f 27 51 115 108 301 

%  9,0% 16,9% 38,2% 35,9% 100,0% 

 

Tablo 3. incelendiğinde gelir 0-250 TL olanların internet üzerinden giysi alış verişi yapmayı 

%45,5'lik eşit oranlarla bazen ya da nadiren tercih ettikleri görülmektedir. Tablodaki gelir 

durumlarına göre tüm değerler dikkate alındığında ise gelir durumu arttıkça internet üzerinden 

alış veriş yapma sıklığının da arttığı söylenebilir. 
 

Tablo 4. Cinsiyetlere Göre E-Ticaretin Olumlu Yönleri 
 

 

 

promosyonları 

öğrenmenin kolay 

olması 

olumlu yön 1 

Toplam 

kesinlikle 

katılmıyorum katılmıyorum kararsızım katılıyorum 

kesinlikle 

katılıyorum 

 

 

cinsiyet 

erkek f 1 12 15 52 16 96 

%  1,0% 12,5% 15,6% 54,2% 16,7% 100,0% 

kadın f 2 14 45 109 35 205 

%  1,0% 6,8% 22,0% 53,2% 17,1% 100,0% 

Toplam f 3 26 60 161 51 301 

%  1,0% 8,6% 19,9% 53,5% 16,9% 100,0% 

   olumlu yön 2 

Toplam 

alış veriş yaparken 

ürünler arasında 

karşılaştırma yapma 

imkanı olması 

kesinlikle 

katılmıyorum katılmıyorum kararsızım katılıyorum 

kesinlikle 

katılıyorum 

cinsiyet erkek f 2 15 15 44 20 96 

%  2,1% 15,6% 15,6% 45,8% 20,8% 100,0% 

kadın f 0 14 29 129 33 205 

%  ,0% 6,8% 14,1% 62,9% 16,1% 100,0% 

Toplam f 2 29 44 173 53 301 

%  ,7% 9,6% 14,6% 57,5% 17,6% 100,0% 

   olumlu yön 3 Toplam 

http://www.akademikbakis.org/


 
 

                            AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi  

 ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası   Kırgız 

–TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –KIRGIZİSTAN 
http://www.akademikbakis.org 

 

 

96 

 

farklı giyim 

markalarının 

ürünlerine aynı anda 

ulaşabilme imkanı 

olması katılmıyorum kararsızım katılıyorum 

kesinlikle 

katılıyorum 

 

 

cinsiyet 

erkek f 8 9 54 25 96 

%  8,3% 9,4% 56,2% 26,0% 100,0% 

kadın f 2 7 128 68 205 

%  1,0% 3,4% 62,4% 33,2% 100,0% 

Toplam f 10 16 182 93 301 

%  3,3% 5,3% 60,5% 30,9% 100,0% 

   olumlu yön 4 

Toplam 

alışveriş yaparken 

zaman kazanmak 
kesinlikle 

katılmıyorum katılmıyorum kararsızım katılıyorum 

kesinlikle 

katılıyorum 

 

 

cinsiyet 

erkek f 1 12 14 43 26 96 

%  1,0% 12,5% 14,6% 44,8% 27,1% 100,0% 

kadın f 3 24 26 92 60 205 

%  1,5% 11,7% 12,7% 44,9% 29,3% 100,0% 

Toplam f 4 36 40 135 86 301 

%  1,3% 12,0% 13,3% 44,9% 28,6% 100,0% 

   
olumlu yön 5 

Toplam 

alışveriş ihtiyaçlarına 

cevap vermesi 
kesinlikle 

katılmıyorum katılmıyorum kararsızım katılıyorum 

kesinlikle 

katılıyorum 

 

 

cinsiyet 

erkek f 2 12 26 45 11 96 

%  2,1% 12,5% 27,1% 46,9% 11,5% 100,0% 

kadın f 3 20 65 96 21 205 

%  1,5% 9,8% 31,7% 46,8% 10,2% 100,0% 

Toplam f 5 32 91 141 32 301 

   
olumlu yön 6 

Toplam 

faydalı alış veriş 

bilgisine ulaşmayı 

sağlaması 

kesinlikle 

katılmıyorum katılmıyorum kararsızım katılıyorum 

kesinlikle 

katılıyorum 
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cinsiyet 

erkek f 2 16 26 41 11 96 

%  2,1% 16,7% 27,1% 42,7% 11,5% 100,0% 

kadın f 4 42 75 70 14 205 

%  2,0% 20,5% 36,6% 34,1% 6,8% 100,0% 

Toplam f 6 58 101 111 25 301 

%  2,0% 19,3% 33,6% 36,9% 8,3% 100,0% 

   olumlu yön 7 

Toplam 

ürün ve hizmetlere 

kolay ulaşım sağlaması 
kesinlikle 

katılmıyorum katılmıyorum kararsızım katılıyorum 

kesinlikle 

katılıyorum 

 

 

cinsiyet 

erkek f 1 11 11 52 21 96 

%  1,0% 11,5% 11,5% 54,2% 21,9% 100,0% 

kadın f 1 10 20 129 45 205 

%  ,5% 4,9% 9,8% 62,9% 22,0% 100,0% 

Toplam f 2 21 31 181 66 301 

%  ,7% 7,0% 10,3% 60,1% 21,9% 100,0% 

   olumlu yön 8 

Toplam 

ürünler hakkında 

yorumlara ulaşım 

kolaylığı 

kesinlikle 

katılmıyorum katılmıyorum kararsızım katılıyorum 

kesinlikle 

katılıyorum 

 

 

cinsiyet 

erkek f 0 10 15 49 22 96 

%  ,0% 10,4% 15,6% 51,0% 22,9% 100,0% 

kadın f 2 19 24 115 45 205 

%  1,0% 9,3% 11,7% 56,1% 22,0% 100,0% 

Toplam f 2 29 39 164 67 301 

%  ,7% 9,6% 13,0% 54,5% 22,3% 100,0% 

   olumlu yön 9 

Toplam 

aranılan bir ürünün 

hızlı bir şekilde 

bulunması 

kesinlikle 

katılmıyorum katılmıyorum kararsızım katılıyorum 

kesinlikle 

katılıyorum 

 

 

erkek f 1 7 14 44 30 96 

%  1,0% 7,3% 14,6% 45,8% 31,2% 100,0% 
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cinsiyet kadın f 4 9 22 115 55 205 

%  2,0% 4,4% 10,7% 56,1% 26,8% 100,0% 

Toplam f 5 16 36 159 85 301 

%  1,7% 5,3% 12,0% 52,8% 28,2% 100,0% 

Tablo 4. incelendiğinde internet üzerinden giysi alışverişinde hem erkekler hem de kadınlar, ürün 

promosyonlarının öğrenilmesinin kolaylığının olumlu bir yön olduğu konusuna katıldıklarını ya 

da kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir. Yine hem erkekler hem de kadınlar internet üzerinden 

giysi alışverişi yaparken ürünler arasında karşılaştırma yapma imkanı olmasının olumlu bir yön 

olduğu konusuna katıldıklarını yada kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir. Hem erkekler hem de 

kadınlar çoğunlukla, internet üzerinden giysi alışverişi yaparken farklı giyim markalarının 

ürünlerine aynı anda ulaşabilme imkanı olmasının olumlu bir yön olduğu görüşüne katılmaktadır. 

Ayrıca, hem erkekler hem de kadınlar internet üzerinden giysi alışveriş yaparken zaman 

kazandıklarını ve e-ticaretin alışveriş ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirtmektedir. Bununla 

birlikte, hem erkekler hem de kadınlar, e-ticaretin faydalı alışveriş bilgisine ulaşmayı sağladığını 

düşünmekte, ürün ve hizmetlere ayrıca onlarla ilgili yorumlara da kolaylıkla ulaşabildiklerini 

belirtmektedirler. İnternet üzerinden giysi alışverişinde aranılan bir ürünün hızlı bir şekilde 

bulunabilmesi konusunda ise yine hem erkekler hem de kadınlar katılıyorum ya da kesinlikle 

katılıyorum olarak görüş bildirmişlerdir. 
 

Tablo 5. Cinsiyetlere Göre E-Ticaretin Olumsuz Yönleri 
 

   olumsuz yön 1 

Toplam 

ürünün teslim alma ya 

da iade etme 

konusunda güven 

duyulmama 

Kesinlikle 

katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

 

 

cinsiyet 

erkek f 19 29 16 17 15 96 

%  19,8% 30,2% 16,7% 17,7% 15,6% 100,0% 

kadın f 70 76 26 15 18 205 

%  34,1% 37,1% 12,7% 7,3% 8,8% 100,0% 

Toplam f 89 105 42 32 33 301 

%  29,6% 34,9% 14,0% 10,6% 11,0% 100,0% 

   
olumsuz yön 2 

Toplam 

şikâyetlerin 

iletilmemesi ve 

çözülmemesi 

Kesinlikle 

katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
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cinsiyet 

erkek f 13 31 34 11 7 96 

%  13,5% 32,3% 35,4% 11,5% 7,3% 100,0% 

kadın f 49 67 57 11 21 205 

%  23,9% 32,7% 27,8% 5,4% 10,2% 100,0% 

Toplam f 62 98 91 22 28 301 

%  20,6% 32,6% 30,2% 7,3% 9,3% 100,0% 

   olumsuz yön 3 

Toplam 

bedenin uymaması Kesinlikle 

katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

 

 

cinsiyet 

erkek f 33 34 20 1 8 96 

%  34,4% 35,4% 20,8% 1,0% 8,3% 100,0% 

kadın f 76 82 31 5 11 205 

%  37,1% 40,0% 15,1% 2,4% 5,4% 100,0% 

Toplam f 109 116 51 6 19 301 

%  36,2% 38,5% 16,9% 2,0% 6,3% 100,0% 

   olumsuz yön 4 

Toplam 

beklenilen kalitede 

olmaması 
Kesinlikle 

katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

 

 

cinsiyet 

erkek f 29 31 23 6 7 96 

%  30,2% 32,3% 24,0% 6,2% 7,3% 100,0% 

kadın f 71 83 36 5 10 205 

%  34,6% 40,5% 17,6% 2,4% 4,9% 100,0% 

Toplam f 100 114 59 11 17 301 

%  33,2% 37,9% 19,6% 3,7% 5,6% 100,0% 

   olumsuz yön 5 

Toplam 

ürünlerin deneme 

imkanının olmaması 
Kesinlikle 

katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

 

 

erkek f 62 21 5 6 2 96 

%  64,6% 21,9% 5,2% 6,2% 2,1% 100,0% 
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Tablo 5. incelendiğinde hem kadınlar hem de erkekler için yaklaşık olarak % 65'lik oranlarla 

internet üzerinden giysi alışverişi yapmanın en olumsuz yönünün giysileri deneme imkanlarının 

olmamasıdır. Ayrıca, hem kadınlar hem de erkekler internet üzerinden giysi alışverişi yapmada 

ürünü teslim alma ya da iade etme konusunda güven duymamakta, ürün ya da alışverişin diğer 

aşamalarında şikâyetlerin iletilmemesi ve çözülmemesi gibi durumlarla karşılaştıklarını 

belirtmektedir. Ayrıca, internet üzerinden giysi alışverişi yapmada hem erkekler hem de kadınlar, 

ürünlerin bedeninin uymaması ya da beklenilen kalitede olmaması gibi olumsuz yönlerin 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Küreseleşmenin sonucunda ortaya çıkan yeni ticari sistem ürün ile kulanıcı ilişkisini yeni bir 

boyuta taşımış e- ticaret kavramı ortaya çıkmıştır. E- ticaret ile pek çok ürün internet üzerinden 

dünyanın her yerinde alınır satılır hale gelmiştir. E ticaret ile pazarlaması ve satışı yapılan yaygın 

ürünlerden bir tanesi giysidir. 

E ticaret ile öğrencilerin giysi satın alma davranışlarını cinsiyet değişkenine göre ele alan bu 

çalışmada ulaşılan sonuçlar şöyledir:    

 

• Kadınlar ve erkeklerin çoğunluğu e ticaret ile yılda bir kez alışveriş yapmaktadır. Bununla 

birlikte hem kadınlar hem de erkeklerin ayda bir kez de giysi alışverişi yapabilmektedir.   

En az giysi alışverişi yapılan zaman periyodu ise erkekler ve kadınlar için haftada bir 

kezdir. 

• İnternet üzerinden giysi alış veriş sıklığı incelendiğinde ise erkeklerin kadınlara oranla 

daha çok alış veriş yapmayı tercih ettiği söylenebilir. 

• Hem erkekler hem de kadınlar, ürün promosyonlarının öğrenilmesinin kolaylığını, 

internet üzerinden alış veriş yaparken ürünler arasında karşılaştırma yapma imkanı 

olmasını, farklı giyim markalarının ürünlerine aynı anda ulaşabilme imkanı olmasını, 

zaman kazanılmasını ve ihtiyaçlarına ulaşma kolaylığını, ürünün hızlı bir şekilde 

ulaşılabilmesini internet üzerinden giysi alış verişinin olumlu yönleri olduğunu 

düşünmektedir. 

• Hem kadınlar hem de erkekler için internet üzerinden giysi alışverişi yapmanın en 

olumsuz yönünün giysileri deneme imkanlarının olmamasıdır. 

• Hem kadınlar hem de erkekler için ürünü teslim alma ya da iade etme konusunda güven 

duyulmamasını, şikâyetlerin iletilmemesi ve çözülmemesi gibi durumlarla 

cinsiyet kadın f 133 50 14 4 4 205 

%  64,9% 24,4% 6,8% 2,0% 2,0% 100,0% 

Toplam f 195 71 19 10 6 301 

%  64,8% 23,6% 6,3% 3,3% 2,0% 100,0% 
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karşılaşılmasını, ürünlerin bedenin uymamasını  ya da beklenilen kalitede olmamasını  

internet üzerinden giysi alış verişinin olumsuz yönleridir.  

 

Araştırma sonuçlarına göre bazı öneriler ise şöyledir: 

 

• İnternet üzerinden giysi satışı yapan marka, işletme ya da kişilerin ürünün satışı, teslimi 

ve satış sonrası hizmetlerin kalitesini artırmaları gerekmektedir.  

• Ürünün kişinin bedenine daha uyumlu olabilmesinde ölçülerin daha ayrıntılı verilmesi 

gerekmektedir. 

• Ürün kalitesi daha gerçekçi ve dürüstlükle internet ortamında yer almalıdır.  

• Ürünü denemede görselleştirme programlarının geliştirilmesi yararlı olabilir. Örneğin, 

müşteri beden ölçülerini veri olarak girdiğinde sanal olarak beden yapısını modelleyen ve 

ürünü bu beden yapısı üzerine giydirebilen bir yazılım geliştirilmesi düşünülebilir.  
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TARİHSEL BİR PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE'DE LİBERALİZM 

 

Burak ERCOŞKUN 

 

Özet 

 

Siyasi düşünce tarihinin en güçlü akımlarından biri olan liberalizm; bireysel hak 

veözgürlükler, hukukun üstünlüğü ve sınırlı devlet, serbest piyasa ekonomisi ve 

bireyciliküzerine kurulmuştur. Dünyanın bugün karşılaştığı tüm ekonomik ve siyasi sorunlara 

en tutarlışekilde çözüm üretebilen bir düşünce sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel 

kabulegöre, kökleri Antik Yunan’a kadar uzanan ve Yakın Çağ'da ideoloji hüviyetini 

kazanıpdünyayı etkileyen bu fikir akımı, tarihsel süreç içerisinde birçok farklılaşmadan 

geçerekgünümüze kadar gelmiştir. 19.yüzyıl itibariyle, Osmanlının modernleşme çabaları 

içinde, butopraklarda da izini göstermeye başlamıştır. Bu makalede ilk olarak liberalizm 

kavramı,ilkeleri ve tarihsel gelişimi incelenmeye çalışılacaktır. Ardından liberalizmin Türk 

düşüncehayatındaki yerini, öncülerini, düşünsel etkenlerini ve devlet yönetimine 

yansımalarınıaktarmak amaçlanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Osmanlı Devleti, Türkiye, Modernleşme. 

 

 

LIBERALISM IN TURKEY FROM A HISTORICAL PERSPECTIVE 

 

Abstract 

 

Liberalism, one of thestrongestapproaches in thepoliticalhistory of thoughts is established on 

individualrightsandfreedoms, therule of lawandthelimitedstate, free market 

economyandindividualism. It is a system of thoughtsproviding a 

solutiontoalleconomicandpoliticalproblemsfacedbytheworldtoday.  Tothecommonbelief, 

thisphenomenon, whicharisedfromancientGreeceandgainitsidentity in the modern age, has 

experiencedmanydifferentiationsuntiltoday. theflow of ideasthatextendsfromtheroots of 

antiquitytoancientGreeceandwhich has gainedthegovernment of ideology in thenearcentury, 

has cometothepresent, experiencingmanydifferences in thehistoricalprocess. Thesigns of 

liberalism has firstlybeenseen in ourlandwiththemodernizationefforts of Ottomans in the 19th 

century. Inthisarticle, firstlytheconcept of liberalism, 

itsprinciplesandhistoricaldevelopmentwill be studied. Thesecondaim is toconveytheplace of 

liberalism in Turkishthought life, itspioneers, intellectualfactorsandthereflections of 

thegovernmentalmanagement. 

 

KeyWords: Liberalism, OttomanEmpire, Turkey, Modernization. 
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GİRİŞ  

  

Felsefi, siyasi ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla kapsamlı bir ideoloji olarak karşımıza 

çıkan liberalizm; serbestlik,hürriyet ve özgürlük anlamına gelen Fransızca kökenli "libre" 

kelimesinden türetilmiştir(Aktan, 1994: 13). Aynı anlamı taşıyan İngilizce "liberty" ve 

Latince "liber" kelimeleri de vardır. Liberalizm kelimesinin siyasal bir içerik olarak 

kullanılmaya başlanması ilk kez 1812’de İspanya’da gerçekleşmiş, sonrasında ise Avrupa’da 

siyasi terminolojide kendine yer edinmiştir.Liberalizm; genel hatlarıyla devletin ekonomik ve 

sosyal alanda bireylerin hayatlarına olabildiğince az dâhil olup müdahale etmesini savunan bir 

düşünce ve siyasi pratiktir. Birçok tanımı yapılmakla birlikte hepsinin temelinde özgürlük 

kavramı yer almaktadır. Örneğin diğer bir ifadede liberalizm şu şekilde tanımlanmaktadır: 

“Gerek siyaset felsefesinde gerekse ekonomi felsefesinde devlet, toplum ve birey 

üçgenindekibütün ilişkilerde bireyi hak ve özgürlükleriyle ön plana çıkaran; her bireye 

düşünce,inanç ve vicdan özgürlüğünün tanınması gerektiğini savunan bir düşüncedir”(Güçlü 

ve diğerleri, 2002: 891). 

 

 Yaşamları boyunca insanların ekonomik ve dini faaliyetleri ile düşüncelerinin özgür 

bırakılmasını ifade eden ünlü sloganı "bırakınız yapsınlar"ın (laissez-faire) temelini 

oluşturduğu Liberalizm; toplumu, devletin dominantlığından kurtarmayı amaçlamıştır(Raico, 

2002: 135).  

 

 İlk olarak John Locke önderliğinde liberal demokrasinin temel felsefesini oluşturarak 

hoşgörü ve uzlaşmayı temel ilke kabul eden "siyasi liberalizm" olarak ortaya çıkan bu 

düşünce, daha sonra Adam Smith ve David Hume ile ekonomik hayatın koşulsuz kişilere 

bırakılmasını savunan "iktisadi liberalizm" hüviyetini de kazanmıştır.Siyasal liberalizm 

bireylerin hak ve özgürlüklerinin siyasal düşünce özgürlüğüyle birlikte hukuksal açıdan 

savunulması ve uygulanması şeklinde tanımlanırken, iktisadi liberalizm devletin ekonomiye 

müdahale etmeyerek ekonomik kararların bireyler tarafından alınmasını ifade 

eder(Caniklioğlu, 1996: 12;Tayyar ve diğerleri, 2013: 110). Bu ayrımın ortaya çıkmasının 

nedeni liberalizmin temel ilkelerinin politikada farklı uygulamalar oluşturmasıdır(Macridis, 

1986: 23). 

 

 Liberalizm ideolojisi sadece Türkiye’de değil, tüm Dünya’da üzerinde en çok 

konuşulan ve tartışılan düşünce sistemlerinden biri olmuştur. Bunun önemli bir nedeni 

liberalizmin her zaman farklı yorumlara açık, milliyetçilikten sosyalizme geniş bir düşünce 

yelpazesinde ittifaklar yapabilen özelliğidir. Türkiye özelinde bakıldığında ise liberalizm ilk 

olarak Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çöküş sürecinde Osmanlı aydınları tarafından 

gündeme getirilmeye başlanmış; o günden bu güne farklı türleri ile Türk siyasal hayatında yer 

bulmuştur. Bu aşamada liberalizmin Türkiye serüveni, dış dünya ile etkileşim içinde yaşanan 

gelişmeler doğrultusunda bir seyir izlemiş ve ona göre şekillenmiştir. 

 

 Liberalizmin ortaya çıkışı, gelişimi ve Türkiye’deki seyri bir arka plan oluşturması 

bakımından bu çalışmanın genel olarak konusunu oluşturmaktadır. Burada daha çok tarihsel 

süreç eşliğinde liberal gelişmeler ele alınmakla birlikte liberalizmi savunan isimler ve liberal 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                            AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi  

 ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –

KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 

 
 

107 
 

hareketler üzerinde durulmuştur.Bu doğrultuda da liberalizmin bu topraklarda neden istenilen 

seviyeye ulaşamadığı irdelenmiştir. 

 

1. LİBERALİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

 Siyaset teorisinde kullanılan diğer terimlere nazaran oldukça yeni sayılan Liberalizmin 

tarihi üzerine çalışma yapan araştırmacılar kendi içinde farklılıklar barındırsa da hemfikir 

olunan nokta liberalizmin ortaya çıkışının çok eski zamanlara dayandığıdır. Nitekim farklı 

ülke menşeli, benzer anlamları taşıyan ve liberalizmin kökeni sayılabilecek sözcüklerin oluşu 

da bizlere liberalizmin tarihsel süreç içindeki serüvenini göstermektedir. Bu bağlamda 

liberalizmin doğuşu bazı düşünürlerce Antik Yunan'a kadar dayanmaktadır(Boaz, 1998: 27). 

Kavram olarak karşılaşılmasa da dönemin akımlarından Sofizmin liberal düşüncenin izlerini 

taşıması veya Aristo'nun Politika adlı eseri bu duruma örnek gösterilmektedir(Aktan, 1995: 

7). 

 

 Ortaçağa gelindiğinde ise liberalizm feodal düzen ve kilise karşıtı hareketlerde 

karşımıza çıkmaktadır(Çetin, 2002: 81). Bunun dışında yine aynı dönemde Avrupa'da mevcut 

olan baskıcı ve mutlak monarşik devlet anlayışına karşı 1215'te İngiltere'de yayınlanan Magna 

Carta anayasası da liberalizm düşüncesinin ortaya çıkmasına öncülük eden ilk tarihi belge 

kabul edilmektedir(Scruton, 1983: 278). Ayrıca dönemin ünlü İslam düşünürü İbn'i Haldun'un 

Mukaddime adlı eserinde de liberalizme ait izler görülmektedir(Aktan, 1995: 7). Ortaçağda 

kent devletlerinin meydana gelmesiyle yeni sınıfların oluşumu ve bundan mütevellit çatışmacı 

bir kimliğe bürünen toplumsal yapı birey ve özgürlük kavramlarını ön plana çıkarmıştır. 

Modern devletlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanan bu süreçte liberalizm gelişme imkânı 

bulmuştur. Öte yandan siyasi ve toplumsal gereklilikle birlikte bu dönemde Avrupa'da hüküm 

süren merkantilist tutuma karşı liberalizm iktisadi anlamda dakendine yer edinmiştir.  

 

 Modern felsefede 17. yüzyıl itibariyle teorileşen Liberalizm18. yüzyılın sonralarına 

doğru altın çağını yaşamıştır. Liberalizm tarihi incelendiğinde kaynağına göre kendi içinde 

John Locke, İskoç Aydınlanması ve Immanuel Kant olarak bölümlere ayrılmıştır.17.yüzyılda 

eserleriyle liberalizmin öncüsü olarak kabul edilen John Locke, düşünce özgürlüğüne büyük 

önem vermiş ve doğası gereği belirli haklara sahip olan insanların kendi aralarında anlaşarak 

devleti kurduklarını ileri sürmüştür. Ona göre insanların sahip olduğu haklar yaşama, hürriyet 

ve mülkiyet olup devlet insanların bu haklarını korumak zorundadır(Erdoğan, 1993: 23).  

 

 18.yüzyılda David Hume, Adam Smith ve Adam Ferguson önderliğinde ortaya çıkan 

İskoç Aydınlanması liberalizmin diğer bir kaynağıdır. İskoçya'nın en yoğun ekonomik 

büyüme yaşadığı bu dönemde  insan doğası ile toplum düzeni arasında çatışma değil bir uyum 

öngören, insan yeteneklerinin toplumsal bağlam olmaksızın bir işe yaramayacağını savunan 

toplumsal gelişme ve kurumlara evrimci bir perspektifle yaklaşan, deney ve gözleme önem 

veren entelektüel hareket ve bakış tarzı benimsenmiştir.Hume, “barış, hürriyet ve adaleti” en 

önemli siyasi değerler olarak görmekle beraber kendiliğinden düzeni, faydacılık ve 

bireyciliğin insanın doğası olduğunu, devletin amacının özgürlük ve adaleti sağlamak 

olduğunu savunmuş ve liberal geleneğe önemli katkılar sağlamıştır (Çetin, 2007: 44-45). 
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İktisadi liberalizmin kurucusu sayılan Adam Smithise bireyciliği savunmakta, iktisadi 

liberalizmi de bu yapı üzerine inşa etmektedir. Smith’ de Hume gibi rasyonalizme karşıdır ve 

toplumsal hayatın “kendiliğinden bir düzen” içerisine gireceğine inanmaktadır. Bu bakımdan 

doğalgidişata müdahale etmek tekere çomak sokmak ya da treni raydan çıkartmak gibidir. 

Düzene dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahale, zaten tabii bir şekilde mevcut olan 

özgürlük ve eşitliği ortadan kaldırabilir (Erdoğan, 1993: 9). İşgücü ya da emek piyasası dâhil 

ekonominin tüm piyasa ve sektörlerinde tam rekabet ortamı sağlandığı takdirde tam istihdam 

dengesine kendiliğinden otomatik olarak ulaşılacaktır. Dolayısıyla, devletin ya da işçi 

sendikalarının müdahalesi olmadan piyasada oluşan ücret oranları tam istihdam sağladığı için, 

bu denge, çalışanların refah seviyesini de maksimuma çıkaracaktır. Bunun için de tek 

yapılması gereken piyasayı kendi kendine yani doğal özgür haline bırakmaktır (Sabine, 1991: 

79).A.Smith bu durumu “görünmez el (invisiblehand)” olarak tanımlamış ve tam rekabete 

dayanan ekonomilerde kendi çıkarları peşinde koşan tüm bireylerin, sonuçta toplumun 

tamamı için maksimum refahı sağlayacak olan dengeyi otomatik olarak yaratacağını 

vurgulamıştır(Neocleous, 2006: 42).Dolayısıyla bu yaklaşımın liberalizmin serbest piyasa 

anlayışına temel oluşturduğu görülmektedir. Özetlemek gerekirse Smith; serbest piyasa 

ekonomisini, kendiliğinden düzeni, sınırlı devleti, barış, adalet ve bireysel özgürlüğü 

savunarak politik bir etki bırakmakla birlikte özellikle 1776 yılında yayınlanan “Ulusların 

Zenginliği” adlı kitabı ile “iktisadi liberalizm” in oluşmasında başat rol oynamıştır. 

20.yüzyılda FriedrichA.Hayekkendi liberal anlayışına göre İskoç Aydınlanması geleneğini 

sürdürmüştür. 

 

 Liberal akımda kaynak gösterilen diğer isim olan Immanuel Kant'a göre ise değerli 

olan özgür iradenin sınırlandırılmamasıdır. Diğer düşünürler gibi bireyi esas alan yaklaşımlar 

sergileyen Kant için adalet,eşitlik ve barış gibi kavramlar önemlidir ve düşünceleri akılcı 

temeller üzerine şekillenmektedir. 

 

 19.yüzyılın sonlarına doğru liberalizm hem siyasi hem de iktisadi açıdan sıkıntılı bir 

sürece girmiştir. Bu dönemde yaşanan buhranlar liberal düşüncenin temel ilkelerinin 

eleştirilmesine yol açmıştır. Yine bu dönemde liberalizme karşı sosyalizm,komünizm,faşizm 

ve pozitivizm gibi akımların ortaya çıkması ve siyasi anlamda belirleyici olmaları liberalizmi 

olumsuz anlamda etkilemiştir. Bazı liberal düşünürlerin liberal değerlere dair ihtilafa 

düşmeleri ve liberalizmin geleceğine dair karamsar oluşları bu olumsuzluklara örnek 

verilebilir(Şeylan, 1984: 88). 

  

 İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin ekonomik şartlarının kötü olması ve mevcut 

politikaların da iflas etmesi hasebiyle tekrar yukarı yönlü ivme kazanan liberalizm bu süreç 

içerisinde kendini yenileyerek iktisadi argüman ağırlıklı neo-liberalizm olarak ortaya 

çıkmıştır.Sovyetler Birliğinin çöküşü ile siyasal unsurları bünyesine katmıştır(Köroğlu, 2011: 

11). 
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2. LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ 

 

 Günümüze kadar sürekli kendini yenileyerek gelişimini sürdüren liberalizmin 

dayandığı ilkeler; bireycilik ve insan hakları, yasaların egemenliği ve sınırlı devlet, temel 

siyasi hak ve özgürlükler ile piyasa ekonomisidir. 

 

2.1. Bireycilik ve İnsan Hakları 

 

 18.yüzyılda siyasal despotluğa karşı bireyleri baskıdan kurtarmak, temel hak ve 

özgürlüklerini korumak amacıyla ortaya çıkan bireycilik, liberalizmin en temel ilkesidir. Bu 

anlayış bireyi esas alarak onu sınıf, toplum, halk gibi kolektif yapılardan üstün tutmaktadır. 

Liberalizme göre devletin, siyasal düzenin ve hukuk düzenininvaroluş amacı bireydir. Bireyin 

yaşama, mülkiyet, özgürlük gibi insan haklarının sağlanması ve bunun anayasal çerçevede 

tesis edilmesi liberalizmin amaçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan bu 

ilke iki açıdan eleştirilmektedir. İlk sırada bireyin toplumdan ayrı düşünülemeyeceği 

dolayısıyla da toplum olmadan bireyin olamayacağı iddiası yer almaktadır (Sandel, 1984: 5-

6).İkinci eleştiri ise bireyciliğin insanı bencilliğe teşvik ettiği yönündedir (Hayek, 1992: 33). 

 

2.2. Yasaların Egemenliği ve Sınırlı Devlet 

 

 Liberalizm devletin bulunduğu konum itibariyle sınırsız ve mutlak güce sahip bir 

iktidar anlayışına karşı çıkmaktadır. Liberalizme göre devletin görevi güvenliği sağlamak, 

hukuk düzenini temin etmek ve temel hizmetleri yerine getirmektir. Bunun dışında devlet 

ticari-iktisadi faaliyetlere karışmayıp mal ve hizmet üretimini piyasa ekonomisine 

bırakmalıdır. Hukukun üstünlüğünü esas alan bu ilkede devlet her türlü görüşe eşit ve yansız 

olmak zorundadır.Birçok liberal düşünür en iyi yönetimin sınırlandırılmış veya en az yöneten 

yönetim olduğu konusunda hemfikirdir. Liberal politikada devletin görevlerini özetlemek 

gerekirse; toplumdaki bireylerin birbirlerine zarar vermesine engel olmak, dış mihraklardan 

gelebilecek saldırılara veya tehditlere karşı toplumu korumak ve bireyin yapamayacağı bazı 

kapsamlı girişimleri kamu lehine düzenleyip organize etmektir(Köroğlu, 2011: 29). 

 

2.3.Temel Siyasi Hak ve Özgürlükler 

 

 Liberalizmin bireycilik ile birlikte en önemli ilkesidir. Liberalizme göre insanlar 

sosyal ve siyasal anlamda özgür olmalıdır. Kişiler serbestçe düşünebilmeli, düşüncelerini 

ifade edebilmeli, istediği dini yaşayabilmelidir. Devletin amacı da bireylerin özgürlüklerini 

kısıtlamak değil bu özgürlükleri sağlamak olmalıdır. Buradaki referans noktası ise bireyin 

devlet için değil, devletin birey için var olduğu gerçeğidir. 

 

2.4. Piyasa Ekonomisi 

 

 Ekonomik sistem bakımından Liberalizmin savunduğu piyasa ekonomisi; kendi 

kurallarına göre işleyen, dış müdahale ve yardımların olmadığı, rekabete dayalı, miras, özel 

mülkiyet, sözleşme yapma özgürlüğünün olduğu ekonomik sistem olarak ifade edilir. Bu 
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anlayışa göre kendi çıkarlarını en iyi bilen bireylerin rekabeti yada ortaklığı sonucu toplum en 

iyiye ulaşacaktır. Devletin görevi piyasaya müdahale etmek yerine işleyişi engelleyen 

faaliyetleri önlemek olmalıdır. 

 

3. LİBERALİZMİN TÜRLERİ 

 

 Liberalizm, özgürlük temelli farklı tanımlamaları bünyesinde barındırmakla beraber 

doğuşundan günümüze kadarki süreçte gelişiminde bazı farklılıklar yaşamıştır. Ortaçağ'daki 

argümanları birey ve özgürlük vurgusu olan klasik liberalizm, 19. yüzyıldan itibaren sosyal 

hakları ve değerleri gündemine alarak farklılaşma yaşamış ve sosyal liberalizm olarak 

adlandırılmaya başlamıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru ise klasik liberalizme referansta 

bulunan ve sosyal liberalizme karşı çıkan neo-liberalizm doğmuştur. Bu farklılıkların ortaya 

çıkmasına sebep olarak; yaşanılan çağın gereklilikleri,ülkelerin tarihi,sosyal ve kültürel 

yapısındaki iç dinamiklerin farklı oluşu, liberalizmin politikada uygulanış biçimi ve 

liberallerin kendi aralarındaki muhalif liberalizm teorileri söylenebilir.Bu doğrultuda bazı 

düşünürlerin liberalizmi birtakım sınıflandırmaya tabi tuttukları görülmektedir(Köroğlu, 

2011: 13-14).Ancak liberalizmin hangi türü olursa olsun temel ilkeler detaylarda ayrışsa da 

bireycilik,sınırlı devlet,özgürlük ve piyasa ekonomisi olarak kabul görmüştür.Bu bölümde 

liberalizm; tarihsel süreç bazında değişim ele alınarak öncelikle klasik liberalizm, devamında 

sosyal liberalizm ve son olarak neo-liberalizm şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

 

3.1. Klasik Liberalizm 

 

 İlk olarak 17.yüzyılda John Locke'nin eserlerinde karşılaşılan ve siyasi bir söylem 

olarak ortaya çıkan, sonrasında da Adam Smith ile başlayan ve devamında ondan sonra gelen 

liberal fikir adamlarının katkılarıyla 19.yüzyılda iktisadi boyut kazanan klasik liberalizm; 

temelde bireyci ve özgürlük anlayışına dayanmaktadır. Siyasi boyutu ele alındığında klasik 

liberalizmin doğuşunda o dönem için devlete karşı birey haklarını savunmak ve devleti 

sınırlandırmak üzere yapılan mücadele etkili olmuştur. Bu sebeple siyasi boyut; 

anayasa,sosyal sözleşme,tabii hukuk ve insan hakları gibi teorileri esas alıp güçler ayrılığı, 

sınırlı devlet ve dinsel hoşgörü gibi öğeleri desteklemektedir(Heywood, 2006: 63). Öte 

yandan aydınlanma felsefesi ve rasyonalizm akımı klasik liberalizmin feyz aldığı alanlar 

olmuştur(Erdoğan, 1993: 4) 

 

 İktisadi boyutu bakımından ele alındığında ise üretimi kısıtlayan engellerin 

kaldırılması, devletin ekonomiye müdahalesinin olmaması ve sözleşme özgürlüğüyle birlikte 

serbest piyasa ekonomisini ifade eden "LaissezFaire" anlayışına dayanmaktadır. Bu 

düşüncedeki temel amaç bireyin ekonomik özgürlüğe sahip olmasıdır.İktisadi boyutta temel 

argümanlar sözleşme özgürlüğü ve serbest piyasa ekonomisi olurken, ortaya çıkışında Adam 

Smith önemli bir rol oynamıştır(Köroğlu, 2011: 15).  

 

 Bu bilgiler ışığında temel ilke ve unsurlarıyla klasik liberalizm siyasi ve iktisadi 

açıdan kendisinden sonraki birtakım teori ve doktrine de öncülük etmiştir. Bunlardan bazıları 
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faydacılık, neo-liberalizm,sosyal darwinizm,ekonomik liberalizm ve doğal haklar 

teorisidir(Heywood, 2005: 49).  

 

3.2. Sosyal Liberalizm 

 

 Modern liberalizm olarak da adlandırılan ve 20.yüzyılda toplumda yaşanan 

bunalımların çözümüne yönelik farklı arayışlar neticesinde ortaya çıkan sosyal liberalizmin 

klasik liberalizme göre en belirgin farkı; piyasa ekonomisinin başarısız olduğu durumlarda 

devlet, gerekli müdahaleyi yaparak toplumun refah düzeyini yükseltmesi gerektiğini 

savunması dolayısıyla da devlete daha fazla rol biçmesi olmuştur. Buradan da sosyal 

liberalizmin devlet müdahalesine karşı olan klasik liberalizme tepki olarak, ona sosyal bir 

içerik kazandırarak geliştirmek üzere doğduğu anlaşılmaktadır(Yayla, 1993: 159). Yine bu 

dönemde yaşanan Sanayi Devrimi sonucunda karşılaşılan hayat şartları ve çalışma koşulları, 

çocuk ve kadın işçi çalıştırılması gibi sosyo-ekonomik sorunlar klasik liberalizme eleştirileri 

artırmıştır. Sosyal liberalizm anlayışının benimsenmesiyle birlikte "LaissezFaire" politikası 

terkedilmiş ve yerini devlet müdahalesini savunan "sosyal refah devlet" anlayışı 

almıştır(Berktay, 2007: 76). Bireyin merkezi konumu askıya alınarak toplumsal özgürlük 

önem kazanmıştır. Bu gelişmede de dönemin önemli düşünürlerinden Kant ve Hegel'in büyük 

etkisi olmuştur(Köroğlu, 2011: 16). 

 

 Sosyal Liberalizm de klasik liberalizm gibi kendi içinde siyasi ve iktisadi olmak üzere 

iki boyuta ayrılır. Siyasi boyutu bakımından sınırlı devlet, çoğulculuk, demokratik katılım 

gibi konularda devlete belirli sorumluluklar vermiştir. İktisadi boyutu açısından ise devleti 

piyasa ekonomisini düzenleme,denetleme,müdahale etme gibi konularda görevlendirmiştir. 

Sonuç olarak sosyal liberaller toplumu ilgilendiren bazı konular için devleti belirli ölçüde 

pozitif anlamda sorumlu tutarak sorunların aşılacağını düşünmektedirler.  

 

3.3. Neo-liberalizm 

 

 Sosyal liberalizm anlayışıyla ekonomik anlamda toplum belirli bir refah dönemi 

yaşamış olsa da özellikle 1970'li yıllarda devletin büyümesiyle ortaya çıkan işsizlik, enflasyon 

artışı gibi sorunlar mevcut politikaların yetersizliğini gün yüzüne çıkarmıştır. Bu durum 

karşısında klasik liberalizmin 20.yüzyıldaki varisi sayılan ve klasik liberalizmden bazı 

yönlerden ayrılarak geliştirilmesini amaçlayan neo-liberalizm ve neo-liberal düşünürler ön 

plana çıkmıştır(Caniklioğlu, 1996: 18).Temel argümanları birey ve piyasadan oluşan neo-

liberalizm Heywood'a göre için klasik liberalizmin güncellenmiş halidir. 20.yüzyılın ilk 

yarısında İngiltere ve ABD'de ortaya çıkan neo-liberalizm iktisadi anlamda bazı değişiklikleri 

zaruri görmüştür(2005: 65). Klasik liberalizmin ilkeleri arasında da yer alan bireyi ve piyasayı 

önde tutan neo-liberalizm sosyal liberalizmden farklı olarak devlete müdahale yetkisinin fazla 

verilmemesi gerektiğini savunmuştur. Devlet kurumsal bir çerçeve dâhilinde bireyin hak ve 

özgürlüklerini güvence altına almalı, toplumu ve piyasayı koruyacak hukuksal yapıları 

oluşturmalıdır. Bu sistem devlet tarafından kurulduktan sonra devlet kendi görev sınırları 

dâhilinde hareket etmeli ve piyasaya müdahalesi mümkün olduğunca minimum seviyede 

olmalıdır. Aksi takdirde devlet tarafsızlığını kaybedecektir.  
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4. TÜRKİYE'DEKİ LİBERAL HAREKETLER VE LİBERALLER 

 

 Liberalizm daha önce ifade edildiği üzere ilk olarak Batılı ülkelerde ortaya çıkmış ve 

düşünce sistemi olarak etkili olmuştur. Ülkelere göre farklılık gösterebilen liberalizme 

Türkiye açısından bakıldığında Batılı ülkelerde kabul gördüğüoranda etkili olduğu 

söylenemese de Osmanlıdan günümüze kadar yaşanan gelişmeler incelendiğinde liberal 

düşüncenin etkilerine sık sık rastlanmaktadır.  

 

 Osmanlı İmparatorluğu modernleşme süreciyle birlikte ilk olarak liberalizm ile III. 

Selim döneminde tanışmıştır. Bu dönemde Avrupa ülkelerinde açılan daimi elçilikler, 

liberalizmin Osmanlı'ya açılan fikir pencereleri olmuştur. Uygulama bakımından ise bazı 

yazarlara göre mülk sahiplerine haksızlıklara karşı mücadele etme ve toprak üzerinde söz 

sahibi olma gibi verilen birtakım haklarla 1808 Sened-i İttifak, bazılarına göre ilk kez hukuki 

düzenlemelerin yapılarak devlet güvencesinin sağlandığı 1839 Tanzimat Fermanı Osmanlı 

Devletinde liberalleşmenin ilk adımları olarak sayılabilmektedir(Küçükömer, 2002: 51). 

Bunlar tartışılır olmakla beraber 1876 anayasasının sınırlı parlamenter ve sorumlu yönetime 

geçme yönünde bir adım teşkil ettiği ve parlamenter rejim denemesinin ilk adımı olduğu 

rahatlıkla söylenebilir.Bunun ne kadar başarılı olduğu veya ne kadar başarısız olduğu ayrı bir 

tartışma konusudur.Ancak bu önemli bir başlangıç noktasıdır. Dikkat edersek sayılan 

adımlarda devamlı olarak aranan şey yönetimin sınırlandırılması, padişahın yetkilerinin 

kısıtlandırılması,padişahın yetkilerinin zaman içerisinde bakanlar kuruluna 

devredilmesi,temel hak ve hürriyetlerin garanti altına alınması,hukuk sistemindeki ikiliğin 

yavaş yavaş giderilmesi ve hukuk devleti olma doğrultusunda gelişmeler sağlanması 

olmuştur.Bu yönleriyle bakıldığında Osmanlı devleti üzerinde liberalizmin izlerinin olduğunu 

söylemek pek de yanlış olmayacaktır.Dönem itibariyle Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu 

ahval ve şeriat önce devlet yapısı sonrasında da düşüncede değişmeyi ve yenileşmeyi zaruri 

kılmıştır. Nitekim bu değişme ve yenilenme ihtiyacı liberalizmi bu topraklara getirmiştir. 

Dolayısıyla liberal fikirlerin kökü Türkiye'de oldukça eskiye dayanmaktadır. Ancak Batı 

ülkelerinde devletin yetkileriniazaltmak için tatbik edilen liberalizmin, Osmanlı'da bunun 

aksine devleti güçlendirmek amacıyla uygulandığını belirtmek yerinde olacaktır (Özal ve 

diğerleri, 2005: 455). 

 Fikir adamları çerçevesinde bakıldığında o sırada Osmanlı Devletinde önemli 

isimlerin var olduğu görülmektedir. Başta Mustafa Reşid Paşa olmak üzere, Sadık Rıfat 

Paşadan tutun Ali Paşa ve Fuad Paşa'ya kadar liberal düşünceyi etkili bir şekilde işleyen ve 

savunan kimseler olmuştur. Tanzimat Fermanı ilan edildiğinde dönemin sadrazamlığını yapan 

ve Osmanlı Devletine ilk diplomasi usulünü getiren Mustafa Reşid Paşa kaleme aldığı padişah 

fermanındaki prensipleriyle liberal görüşlerini beyan etmiştir. Yine o dönem elçi olarak 

görevlendirilen Sadık Rıfat Paşa, Ali Paşa ve Fuad Paşa'nın Avrupa'da gözlemlediklerini 

kaleme aldığı vasiyetnamelerde de liberal düşünceyi savundukları görülmektedir. Sadrazam 

Ali Paşa liberalizmi şu sözleriyle desteklemektedir: "Mülkiyet hürriyete kavuşmalı, açık ve 

aydınlık kanunlarla düzenlenmeli. Mülkiyet rejimi sermayedarı ürkütüyor; faiz haddi yüzde 

yirmiden yüzde elliye kadar çıkmaktadır. Kredi bulmak imkânsız. Avrupalı göçmenler 

Amerika'ya, Avustralya'ya gideceklerine bize gelsinler. Memleketimizde boş arazi uçsuz 

bucaksız. Alman veya İsviçreli göçmenler Amerika'da nasıl Amerikalı olup çıkıyorlarsa, bizde 
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de Osmanlı olup çıkarlar. Avrupalı birçok memurlarımız bizden çok Osmanlı değil mi? 

Köylüyü toprağa bağlamak lazım, toprağımız geniş ve bereketli. Köylüyü tefeciden 

kurtarmalı, a'şârı kaldırmalıyız. Ziraat bankaları kurulmalı"(Meriç, 1974: 21-22).Aynı 

dönem de Cevdet Paşa'da serbestlikten yana olup liberalizmi savunmuştur(Çavdar, 1992: 31-

32). 

 

 Osmanlı'da liberal ekonomik düşüncenin ilk örnekleri ise Namık Kemal'de 

bulunmaktadır. Vatan şairi olarak bilinen Namık Kemal aynı zamanda önemli bir düşünürdür 

ve Türk basın hayatında önemli yeri olan birisidir. Daha önemlisi de Türk iktisadi düşünce 

açısından önemli bir yere sahiptir ve 1865'te "Yeni Osmanlılar Cemiyeti" isimli yönetime 

muhalif hareketin kurucusudur. Bir kitabın içinde toplamamıştır ama Namık Kemal 

külliyatına bakıldığı zaman değişik yerlerde vergi,sınaileşme, ticaretin serbestliği gibi 

konulara değindiğini görülmektedir. Düşüncelerini meşhur bir sözüyle özetlemek gerekirse 

Namık Kemal der ki: "Devlet insanların ne babasıdır, ne vasisidir, ne hocasıdır,ne de 

lalasıdır". Diğer taraftan Namık Kemal'in devamında Ziya Gökalp, Cavit Bey, Sakızlı 

Ohannes, Prens Sabahattin veTekin Alp liberalizmin gelişmesinde rol almış önemli 

düşünürlerdir(Akşin ve diğerleri, 2000: 264). 

 

 Sakızlı Ohannes Paşa "Mebadi-i İlm-i Servet-i Milel" adlı eserinde servetin 

üretimi,dolaşımı,bölüşümü ve tüketimi gibi konuları ele alıp kalkınmak için serbest rekabeti 

gerekli görmektedir. Aynı zamanda sosyalizmi eleştirerek klasik liberalizmin temsilcisi 

konumundadır(Seyitdanlıoğlu, 1996: 109). 

 

 Liberalizmi savunan bir diğer isim Tunuslu Hayrettin Paşadır. Ona göre devletin 

iktisadi hayata müdahale etmesi lüzumsuzdur. Devletin adaleti ve emniyeti sağlaması 

yeterlidir. Güven ortamında yaşayanlar kol ve zihin gücünü kullanarak var güçleriyle 

çalışırlar. Ayrıca paşaya göreİslami devlet yönetimiyle liberalizm çatışmamaktadır. 

Liberalizm devletin yetki ve görevlerini kısıtlar. En iyi hükümet en az hükmedendir. 

 

 Yine 1850'lerden itibaren varlık göstermeye başlayan ve II. Mahmut zamanında 

kurulan Batı tarzında eğitim veren kurumlarda öğrenim görmüş gençlerin oluşturduğu "Jön 

Türkler" denilen gizli bir örgütlenme ortaya çıkmıştır. Bu fikir akımının Osmanlı Devleti'nde 

meşrutiyet ve özgürlük düşüncesinin yerleşmesinde önemli katkıları olmuştur. İlerleyen 

süreçte de İttihat ve Terakki Cemiyeti altında birleşmiştir.  

 

 Tanzimat'ı izleyen süreçte I.Meşrutiyet Dönemi yaşanmış ve Yeni Osmanlılar 

Cemiyetinin muhalefeti sonucu 1876 yılında ilk anayasa olan Kanun-i Esasi ile meşrutiyet 

yönetimine geçilmiştir. Böylelikle Tanzimat ile vatan topraklarına giren yeni düşünceler, ülke 

yönetiminin parlamenter bir yapıya dönüşmesine vesile olmuştur. Ancak dönemin padişahı 

II.Abdülhamid 1877-78 Osmanlı- Rus Savaşını gerekçe göstererek kısa bir süre sonra Meclis-

i Mebusan'ı lağvetmiştir. Bu gelişmeler de yönetime karşı birincisine nazaran yasal çerçevede 

faaliyet gösteren ikinci bir Jön Türk hareketi olan İttihad ve Terakki Cemiyetinin 1889 yılında 

oluşmasına sebep olmuştur (Seyitdanlıoğlu, 1996: 109). 
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 1894 yılında Fransa'dan dönerek İttihat ve Terakki Cemiyetine katılan, liberalizmin 

Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan Ağaoğlu şöyle diyor: "Medeniyeti idare-i maslahat 

usulüne tabi tutmak isteyen,kadir ve kahhar bir kuvveti (yani devleti) pazar mantığı ile idare 

etmeye kalktık. Yüz sene çabalayıp müspet bir neticeye kavuşmamış olmamızın sebebi budur. 

Yaşamak için yalnız elbisemizle,bazı kurumlarımızla değil kafamız kalbimiz ve bazı 

telakkilerimiz ve zihniyetimizle Avrupa'ya uymalıyız. Kurtuluşumuz için Avrupa medeniyetini 

olduğu gibi almaktan başka çare yoktur diyen Ahmet Ağaoğlu'na göre bir millette değişmez 

bir özellik olamazdı. Dil ve din bile değişebilir. Tarihinde dinini en az iki kere değiştirmeyen 

hangi millet vardır? Türkler önce Şamani değil miydiler"(Meriç, 2008: 156-158). 

 

 1908 yılında İttihat ve Terakkinin etkisiyle II. Meşrutiyet dönemi ilan edilmiştir. Türk 

siyasal hayatının hareketli bir dönemi olan bu evrede Osmanlıcılıktan, 

İslamcılığa,Liberalizme, Batıcılığa, Türkçülüğe kadar uzanan oldukça geniş bir fikir yelpazesi 

mevcuttur.Bu döneme damga vuran isimlerin başında Prens Sabahattin gelmektedir. Prens 

Sabahattin’in kurucusu olduğu, “Osmanlı HürriyetperveranCemiyeti”(1902), “Teşebbüs-i 

Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet Cemiyeti”(1906) ve “Osmanlı Ahrar Fırkası”(1908) 

cemiyetleriyle Osmanlı bu yıllarda liberalizmin siyasi ve toplumsal yönlerinin daha 

yoğunluklu olarak tartışıldığı bir döneme girmiştir(Köroğlu, 2011: 36). O sorun nerede,neden 

bir az gelişmişlik var Osmanlı topraklarında sorusuna yanıt ararken hiçbir zaman İslam'ı 

suçlamaz. Mevcut sosyal yapıyı eleştirir ve ona göre şahsi teşebbüsü ön plana çıkaran bir 

yapının oluşturulması gerekir(Sencer, 1971: 29). Prens Sabahattin'e göre; milli serveti 

artıracak şey şahsi teşebbüstür. Şahsi teşebbüse ise âdem-i merkeziyet ile kavuşulur. Osmanlı 

Devleti gibi karışık unsurların birleştiği toplumlarda parçalanmayı önlemek merkezi 

yönetimle mümkün olacaktır. Güçlü bir merkezi yönetim dış müdahaleleri de 

önleyecektir(Eştürk, 2006: 23). Prens Sabahattin bu ekolü öne çıkarırken İttihat ve Terakki 

içindeki Ahmet Rıza ve grubuyla karşı karşıya gelmektedir. Ahmet Rıza'nın grubu bir yerde 

cemiyetin ferdi ıslah etmesi gerektiğini düşünmektedir. Dolayısıyla onlara göre devletin 

mevcudiyeti ferdin mevcudiyetinden öndedir. 

 

 1908-1914 yılları arasında İttihat ve Terakki Cemiyeti iktisadi anlamda liberal 

ekonomiyi benimsemiştir. Burada da dönemin maliye nazırı olan Mehmet Cavid Bey ön plana 

çıkmaktadır.  Cavid Bey aslında Türkiye'de liberal ekonominin düşünce babası sayılabilir. 

1908'den sonra ve bilhassa İttihat ve Terakkinin iktidara gelişiyle ve Mehmet Cavid Bey'in 

maliye nazırı oluşuyla liberal ekonomi adeta Türkiye'nin resmi bir görüşü haline 

gelmiştir.Cavid Bey klasik liberalizmin bir savunucusu olmuş ve bu anlamda düşüncelerini 

çeşitli kitap ve makalelerinde kaleme almıştır.1914'te savaşa giren Osmanlı, savaş 

ekonomisinin zorunlu gerekleriyle karşılaşmıştır ve o zaman yeni bir iktisadi kavram ortaya 

çıkmıştır. Bu milli iktisat ile tanımlanan bir kavramdır. Milli iktisadın en önemli destekçisi de 

Ziya Gökalp ve Tekin Alp olmuştur(Eştürk, 2006:24).Yine bu dönemde yaşanan ve parti 

programları incelendiğinde bir diğer liberal hareket olarak sayılabilecek gelişme Serbest 

Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmuş olmasıdır.  

 

 II. Meşrutiyet dönemiyle birlikte Osmanlı Devleti neredeyse fikir özgürlüğünün tam 

olarak kullanıldığı, temel hak ve özgürlüklerin büyük ölçüde güvenceye kavuşturulduğu ve 
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meşruti yönetim tarzında önemli adımlar atıldığı bir süreç yaşamıştır. Cumhuriyet devleti, 

yönetimi merkezileştirmeye ve bütün yönetimi merkezde toplamaya yönelmiştir. Cumhuriyete 

geçişle birlikte değişik şartların etkisiyle liberal gelişmeler anlamında gerilemeler 

görülmüştür. Tek partili döneminde (1924-1946) liberal hareketler pek görülmemiştir. 

Tabiatıyla bir fikir hareketinin kısa sürede ölmesi veya ülke üzerinde etkisinin silinmesi söz 

konusu olamaz. Nitekim liberal fikirler savaş şartları ortadan kalktıktan sonra boy göstermeye 

başlamıştır. 

 

 Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik prensiplerinin belirlendiği ve 17 

Şubat 1923 tarihinde gerçekleşen İzmir İktisat Kongresinin açılışında konuşan Mustafa Kemal 

şunları söylemiştir: "Bizim halkımız menfaatleri yepyerinden ayrılır sınıflar halinde değil 

bilakis mevcudiyetleri ve mesaisi yepyerine lazım olan sınıflardan ibarettir".1İzmir İktisat 

Kongresinde de ağırlık kazanan görüş tekrar liberal ekonomiye dönmektirve nitekim serbest 

ticarette sanayinin de gelişimi için 1927 yılında Sanayi teşvik yasası çıkarılmıştır. Ne var ki 

1929 ekonomik buhranı bütün dünyada etkisi gösterdiği zaman Türkiye'de serbest ticaretle bu 

bunalım aşılamayacağı görülmüş ve 1930'lu yıllardan sonra Türkiye, devletçi diye tabir edilen 

yeni bir ekonomik görüşü gündeme getirmiştir(Berber, 2011: 227). 

 

 Osmanlı'nın batılılaşmasından başlayarak kavramın kendisini telaffuz etmeseler de 

liberalizme gelenek oluşturabilecek güçlü bireysel arayışlar olduğu görülmüştür. Ancak 

liberal düşüncenin bu toprakta yeşermediğini söylemek doğru bir ifade olmamaktadır. 

1923'ten 1939'a kadar liberalizm-devletçilik ayrımı önemli bir tartışma konusu olmuştur. 

1930'lu yıllarda devletçiliği tahkim eden "KADRO" dergisinde Başbakan İsmet İnönü 

"fırkamızın devletçi vasfı" adlı makalesinde Celal Bayar'ı hedef almıştır. İsmet Paşa'nın 

CHP'nin devletçi olduğunu açıklaması serbest fırkanın kurulmasından hemen sonraya rast 

gelmektedir. Yani muhalefetin öncüleri devletçi bir fırkaya karşı liberal bir fırka kurduklarını 

devrin başbakanından öğrenmişlerdir(Trak, 1983: 1085-1086). 

 

 Dönemin önemli bir ismi Ahmet Hamdi Başar'dır. Mustafa Kemal'in 3 aylık yurt 

gezisinde danışmanlık yapmış, birçok rapor hazırlamıştır.Raporlarını Atatürk'e sunmuş ancak 

sonuç olarak bizzat Atatürk tarafından hayalperestlikle suçlanmıştır. Başar 1929 ekonomik 

buhranını Türkiye'nin kurtuluş fırsatı görmüştür. Ona göre; garp fazla beslenmeden mütevellit 

bir hastalık içindedir, bizim hastalığımız ise gıdasızlıktan doğmuştur. Onların tedavi için 

tatbik ettikleri tedbir bizi öldürebilir diyen Başar, bizde devletçiliğin tarihi bir zaruret olarak 

doğduğunu,sermayedar ve müteşebbis bulunamadığı için mecburen tutulmuş bir yol olduğunu 

ancak bunun çok tehlike arz ettiğini söyler ve şöyle devam eder:"İktisadi sınıflarımız son 

derece zayıf ve mukavemete hiç dayanıklı değil. Kapıkulu devi iktisadi hayata hâkim olunca 

bunun karşısında halk hâkimiyetini demokrasinin teessüsüne katiyen imkân yoktur. Sonra 

iktisadın devlet tarafından tanzime idaresi memleket hesabına çok zarar verir. Çok partili 

rejim de kurulsa bu yolla demokrasi kurulamaz. Velevki bu mücadeleye kapıkulunun dışında 

halk da karışa. Kaldı ki halkın iktidarda bulunan zümre aleyhine ayaklanması mümkün olan 

hallerde kapıkulu bu mücadeleye de müsaade etmez. Ya demokrasiyle seçimi ortadan kaldırır 

                                                           
1 http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/turkiye-iktisat-kongresini-acis-soylevi-izmir. 
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yahut da şekilleriyle muhafaza eder ve seçimler fiilen ancak işbaşındakileri seçmekten ibaret 

kalır"(Başar, 1931: 49). 

 

 1937 yılında devletçilik ilkesi anayasa maddesi haline getirilirken TBMM'de şu soru 

ciddi ciddi gündeme gelmiştir.Acaba liberal ekonominin savunulması bir anayasa suçu 

mudur? Bu soruya CHP'nin önde gelen liderlerinden Recep Peker meclis kürsüsünden şu 

manidar cevabı verir: "Bu tefessüh etmiş fesih olmuş tükenmiş sistemi savunacak kişilerin 

böyle bir suçu işlemiş kabul edilmeleri doğal sayılmalıdır"(Albayrak, 1996: 115). 

 

 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye,ABD ile SSCB modelleri arasında bir tercihe 

zorlanmaktadır.1946'da tercihler ortaya çıkmıştır. Devletçi politikaların sorumlusu CHP 

karma ekonomiyi telaffuz etmeye başlarken Demokrat Parti ise iktisadi geriliğin nedenini 

devletçilik de görmektedir (Köroğlu, 2011: 41-42). 

 

 Çok partili hayata geçiş ile birlikte Türkiye farklı bir döneme girmiştir.İlk olarak 

1946'da kurulup 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti ana hatları bakımından liberal bir 

program sunmuştur. Ne var ki liberal söylemler gerçekleşmeyince benzer liberal hedeflerle 

Hürriyet Partisi kurulmuştur. Ancak bu oluşum da zamanla işlevsizleşmiştir. Bunun üzerine 

ise 1958 yılında liberal görüşlü aydınlar tarafından Cumhuriyet Halk Partisi kurulmuştur 

(Köroğlu, 2011: 43). Mamafih sonradan kurulan Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi başta 

olmak üzere tüm bu oluşumlar parti programlarında liberal temalara ağırlık verse de 1994 

yılına kadar Türkiye Cumhuriyetinde liberal sıfatını doğrudan kullanan bir parti ortaya 

çıkmamıştır. Bunun ilk örneği günümüzde Liberal Demokrat Parti adıyla varlığını sürdüren 

Liberal Partidir. 

 

 1960-80 dönem incelendiğinde siyasal liberalizmin yeniden ivme kaybettiği ve hem 

siyasi hem de iktisadi anlamda ciddi bir devletçiliğe doğru kayıldığı görülmektedir. Ancak 

liberalizmdeki bu güç kaybının sadece Türkiye’de değil, aslında tüm Dünya’da yaşanan bir 

gelişme olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Türkiye özelinde iki darbe arası bu dönemde 

1961 Anayasası önceki anayasalara nazaran liberalizme dair bir umut olarak yeşerse de 

entelektüel alanda sosyalist düşüncelere, özgürlükçü görüntüsü ardında ise devletçi bir siyasi 

yapıya zemin oluşturması sebebiyle toplumda liberalizmin gelişmesine engel teşkil etmiştir 

(Fedayi, 1999: 469). 

 

 1970'lerden itibaren Batıda yaşanan ekonomik buhran ve mevcut ekonomi 

politikalarının çözüm üretemeyişi sonrası gündeme gelen neo-liberal düşünce ve 

uygulamaları, yansımalarını Türkiye'de 1980'li yıllarda göstermiştir. Dünya genelindeki bu 

ekonomik bunalımın etkisi Türkiye’yi ciddi manada olumsuz etkilemiş, ülke; üretim 

düşüklükleri, mal yoklukları ve karaborsanın hâkim olduğu bir döneme girmiştir. İktisadi 

sorunlar dışında İslamcılık ve Kürtçülük gibi hareketlerin ortaya çıkması beraberinde siyasi 

açıdan meşruiyet sorununun da yaşanmasına yol açmıştır. 12 Eylül 1980 darbesini hazırlayan 

tüm bu gelişmeler toplumda infial oluşturmuş ve toplumun politik katılım noktasında geri 

planda kalmasına yol açmıştır (Sunar, 1974: 77). Öte yandan 12 Eylül 1980 darbesi ve 

uygulamaya konulan 12 Eylül Anayasa’sının, 1980’lerin siyasetine ve bu dönemde yaşanan 
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liberalleşme üzerine etkisi oldukça fazla olmuştur (Duman, 2010: 348-349).  1982 Anayasası, 

bireysel hak ve özgürlükler konusunda birtakım kısıtlamaları ihtiva etse de siyasal yapı ve 

toplum nazarında devlet-toplum ilişkilerinin daha demokratik bir çerçevede olması yönünde 

liberal yaklaşımlar benimsenmeye başlamıştır. Bu durumun oluşmasında, soğuk savaşın 

sonuna doğru yaklaşılan bir dönemde Sovyetler Birliği-ABD arasındaki ilişkiler, Sovyetler 

Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi, Latin Amerika’da ortaya çıkan siyasal konjonktür ve 

İran’da çıkan Humeyni rejimi gibi dış etmenlerin önemli etkisi vardır (Kahraman, 2010: 224). 

Bu gelişmelerle birlikte toplumsal ve siyasi koşulların iyileşmesi adına gündeme getirilen 

neo-liberalizm, dünya sisteminin konjonktürel dalgalanmaları ve dayatmaları karşısında, biraz 

da doğal olarak, Türkiye’de de yansımasını bulmuştur. Nitekim ANAP’ın Türkiye’de 

uygulamaya koyduğu politikaların temel referans kaynakları da bu bağlamda şekillenmiştir 

(Köroğlu, 2011: 49). 1983 yılı itibariyle Turgut Özal tarafından kurulan Anavatan Partisinde 

dışa açılmayla birlikte liberal etkiye daha fazla rastlanmaktadır. Ancak yine de iktisadi ve dini 

özgürlükler anlamında başarılı olmasına rağmen sivil ve siyasi özgürlükler anlamında aynı 

derecede başarılı olmadığından dolayı ANAP'ı da tam anlamıyla liberal parti olarak 

değerlendirmek mümkün olmamaktadır (Duman, 2010: 179). Türkiye'de neo-liberal yaklaşımı 

benimseyerek iktisadi ve entelektüel alanda çalışmalar yapan düşünürlere bakıldığında ise 

Güneri Akalın, A. Savaş Akat,Osman Okyar, C. Can Aktan,Y. Sezai Tezel ve Aydın 

Yalçınisimlerinden bahsedebiliriz.Günümüzdeki liberal düşünceyi benimseyip kaleme alan 

isimlere bakacak olursak Kazım Berzeg, Mustafa Erdoğan ve Atilla Yayla'yı söyleyebiliriz. 

Yine bu isimler tarafından 1992 yılında kurulan Liberal Düşünce Topluluğu kapsayıcı bir 

sistem olarak ele aldığı liberalizmle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş ve çalışmalarını 

entelektüel alana inhisar ettiren kuruluş olmuştur.2 

 

5. TÜRKİYE'DE LİBERALİZM ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

 

Liberalizm ideolojisini ülkeler bazında değerlendirmede bulunmadan önce dikkat 

edilmesi gereken önemli bir detay; bu düşünce sisteminin temel ilkelerini belirten fikirler, bu 

fikirlerin uygulandığı ve yeniden üretildiği siyasal alan ile toplumsal gerçekliğe tekabül eden 

uygulamalarının oluşturduğu çok boyutlu bir ideoloji olduğunun bilinmesidir (Arslan, 2005: 

233). Bu tespitlerden hareketle liberalizmin, Batı dışı toplumlara yerleşmekte zorlandığını 

söylemek mümkündür. Zira bunun temel nedeni liberalizmin ilkeleri, değerleri ile Batı 

dışındaki bu ülkelerin siyasi ve toplumsal gerçekleri arasında ciddi farkların var olmasıdır 

(Özel ve diğerleri, 2005: 452). 

 

 Türkiye özelinde liberalizmin önündeki engellere bakacak olursak; 

 

• Türkiye’de “liberalleşme” algısı modernleşme olarak algılanmıştır. Nitekim 

modernleşmeyle birlikte benimsenen ilkeler ve kurumlar “liberal demokratik devlet” 

anlayışına uygun olsa da sadece biçimsel olarak gelişme gösterdiği, siyasal ve yargısal 

işleyiş bakımından aynı gelişmeyi ortaya koyamadığı görülmektedir. Osmanlı’dan 

                                                           
2http://www.liberal.org.tr/sayfa/liberalizm-ve-turkiyede-liberal-egilimler-mustafa-erdogan,344.php.  
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günümüze kadar dönemsel ve kısmi etkisiyle muhalif bir düşünce olduğuna dair 

paradoksu geçerliliğini korumaktadır. 

• Devlet ideolojisi olarak bilinen ve benimsenen Kemalizm’in kendisi ve algılanış 

biçimi arasındaki farklılıklardan dolayı katı ve otoriter yorumlanması, liberal 

düşüncenin önündeki bir engel olarak değerlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle 

liberalizmin benimsediği “negatif” devlet anlayışına karşı Türkiye’de “pozitif”, 

otoriter devlet yapısının var olmasıdır.    

• Türk siyaseti ve toplumunun sahip olduğu sivil-asker bürokratik yapı liberal siyasetin 

önündeki diğer bir engel olarak görülmektedir.  

• Osmanlıdan günümüze kadar burjuvanın hiçbir dönemde otonom konumda olmaması 

ve bu bağlamda siyasi hayatta yer alarak siyaseti etkileyen bir sivil toplumun 

oluşmaması liberalleşmeyi engellemiştir.  

• Türkiye, bireyin devlete ihtiyaç duyduğu “paternalist”3 bir niteliğe sahiptir. Devletin 

bireyi koruyup kollaması anlamına gelen bu yaklaşımın varlığı da otoriter 

uygulamaları olağan kılmaktadır. Bu topraklarda Paternalizmi destekleyen diğer unsur 

ise tarihsel ve kültürel nedenlerden dolayı oluşan kolektivist kültürdür. Bireyciliğin 

tam tersini ifade eden bu kavram toplumda “komüniteryan”4yapının olgunlaşmasını 

sağlamıştır. Bu noktada Prens Sabahattin 1913 yılında yazdığı “Türkiye Nasıl 

Kurtarılabilir” adlı kitabında şu ifadelere yer vermektedir: “Kamusal hayatı özel hayat 

üzerinde hâkim kılan cemaatçi yapıda yönetim şekli; mutlakıyet, meşrutiyet veya 

cumhuriyet şekillerinden hangisi olursa olsun sonuç daima aynı: siyasi zorbalık ve 

sosyal bayağılaşma!”(Sabahaddin, 2002: 16).  

• Laikliğin Türk toplumunda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulması şeklinde 

uygulanmaması birtakım kısıtlamaları da beraberinde getirmekte ve liberal düşünce 

önünde engel oluşturmaktadır.  

• Türkiye’de liberal düşüncenin yabancılara ait olan bir ideolojisi olarak algılanması ve 

yeterince bilinmemesi diğer bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.  

• Türkiye’deki milliyetçi söylem karşısında liberalizm kendine uygun bir zemin 

bulamamaktadır.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

 Liberalizmin Avrupa'daki gelişimi ile Türkiye'deki serüveni karşılaştırıldığında bazı 

farklılıkların olduğu görülmektedir. Liberalizm Avrupalı toplumların içinde bulundukları 

sorunlara çözüm bulma arayışı ile ortaya çıkıp, gelişim göstermişken Türkiye'de kendine özgü 

bir anlayış üzerinden oluşmuş ve gelişme göstererek Batıdakinden farklı bir çizgide 

ilerlemiştir. Bu nedenle farklı perspektiften bakmamız, Türkiye'deki liberalizm çabalarını 

doğru anlamamıza ve yorumlamamıza yardımcı olacaktır. 

 

                                                           
3Paternalizm, en genel anlamıyla bir toplumu ya da kuruluşu baba şefkati ile yönetme olarak belirtilebilir.  
4En genel tanımıyla komüniteryan kavramı, değerli bir yaşam için cemaati önemli gören ve bunu çeşitli 

tehlikelere karşı korumayı amaç edinen anlayışı ifade eder. 
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 Modernleşme,batılılaşma,çağdaşlaşma,yenileşme arayışlarındaki düşünce hayatı; 

devlet eksenli yürümekte ve devletin yörüngesinde varlık kazanmaktadır. Devletin metafizik 

bir kudretle güçlendiği ve hükümdarın “zillullah-ı fi'l-arz” yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi 

kabul edildiği bir gelenek doğal olarak “komüniteryan” bir toplumsal yapı üretmiştir. Nizam 

fikri yenileşme arayışlarıyla terakki aşısı aldığında güçlü devletin, otoriter ve güçlü bir 

bürokrasiyle mümkün olacağı kabul edilmiştir. Bu süreçte birey olmadığı gibi bireysel 

teşebbüs de yoktur. “Kapıkulluk” yani bürokratik bir dünya bu toplumda yaşayan insanların 

özellikle de seçkinlerin genlerine işlemiş vaziyettedir. Liberalizm tanımlanış şekliyle 

bürokrasiye en uzak dünya görüşüdür.Dolayısıyla Türk toplumunda kabul görmesi için on 

yıllarla ifade edilebilecek bir süreç gerekmektedir. Liberalizm bireyden başlıyor.Bu 

topraklarda yaşayan insanların bireyi kabul etmesi yeni bir olaydır. Türk insanı “birey”i 

yadırgamıştır. Bu insanlar bireyden önce devleti ön planda tutar. Bunun da objektif nedenleri 

vardır.Osmanlıdan itibaren reformist kanat büyük ölçüde “kapıkulu”dur ve devlette yer alır. 

Cumhuriyet döneminde de bu düşünce geçerliliğini sürdürmüştür. Aydınların önemli bir 

bölümü şu yada bu nedenle devletle organik bağı olan insanlardır. Ayrıca sivil toplumdan 

kaynaklanan ekonomik güç de bulunmamaktadır. Dolayısıyla önce devlet perspektifinden 

bakılır. Devlet perspektifinden bakılınca bu sizi faşizme götürür, bu sizi solculuğa götürür, bu 

sizi komünizme götürür ama bu sizi liberalizme götüremez. Dolayısıyla Türk insanı ve 

Türkiye'nin geçmiş birikimleri ile liberalizm arasında su geçirmez bir duvar vardır.Yani 

kafaların içinde bir duvar vardır.Türkiye'de insanların liberalizmin içerdiği bireysel 

sorumluluk ve bireysel karar,yetki kavramını içselleştirmeleri çok zordur. Türkiye'de 

sorumluluk toplumsaldır yani devletindir.Dolayısıyla yetki de devlete ait olur. Türkiye'de 

bireye yetki bırakılmaz,bireyin sorumluluk almasına izin de verilmez.Yani bütün düşünce 

tarzında toplum, devlet özdeşli ve ona karşı da bireye bir yaşam alanı,kendisine ait kararları 

kendisinin alması hakkının verilmesine karşı bir tereddüt vardır. Liberal düşüncenin siyaset 

tarihindeki yeri ve yönetime yansıması üzerine çok az durulmuş bir konudur.Liberal talepler 

muhalefette bolca dile getirilmiştir ama iktidarların icraatına taşınmak istendiğinde “devletin 

bekası” adına büyük bir direnç ile karşılaşılmıştır. Liberalizmin bu topraklarda cılız kalması; 

siyasi kültüründeki zaafların,problemlerin sebeplerinden biridir. Türkiye sosyalizmi tanımıştır 

hatta Türkiye ekonomik anlamda kapitalizmi de tanımıştır. Bunlar modern dünyanın büyük 

siyasi fikir cereyanlarıdır ama Türkiye dünyanın her tarafında bu fikir cereyanlarının 

kabalıklarını,sertliklerini,huşunetlerini yumuşatan ve soyut ideolojik kavgalar yerine 

pragmatik ve insanlara saygılı hürriyetçi bir iklim meydana getiren liberalizmi 

tanımamıştır.Sosyalizmden,milliyetçilikten, pozitivizmden,cumhuriyetçilikten istifade ettiği 

gibi Türkiye'nin liberalizmden de istifade etmesi gerekir. Aksi takdirde bugünkü gibi fikri 

sefaleti devam eder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                            AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi  

 ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –

KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 

 
 

120 
 

KAYNAKÇA 

 

Akşin, S., Tanör, B., & Boratav, K. (2000). Türkiye Tarihi 5: Bugünkü Türkiye Tarihi 1980-

1995. İstanbul: Cem Yayınevi. 

 

Aktan, C. C. (1994). Çağdaş Liberal Düşüncede Politik İktisat. Ankara: Takay Matbaacılık. 

 

Aktan, C. C. (1995). Klasik Liberalizm-Neoliberalizm. Amme İdaresi Dergisi, 28, 3–32. 

 

Albayrak, M. (1996). Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Liberalizm", Ekonomik ve Siyasal 

Bakımdan Bir Karşılaştırma Denemesi. Atatürk Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi 

Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 18(5), 89–121. 

 

Arslan, Z. (2005). Modern türkiye’de siyasi düşünce cilt 7. Içinde Modern Türkiye’de Siyasal 

Düşünce 7. cilt. İletişim Yayınları. 

 

Başar, A. H. (1931). İktisadi Devletçilik. Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi. 

 

Berber, Ş. G. (2011). Osmanlı’nın Son Döneminden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Liberalizm-

Devletçilik Çatışması. Atatğrk Araştırma Merkezi Dergisi, 80, 210–239. 

 

Berktay, F. (2007). Liberalizm: Tek Bir Teorik Pozisyona İndirgenmesi Olanaksız Bir 

İdeoloji. Içinde 19. yüzyıldan 20. yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler (ss. 47–74). 

İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 

 

Boaz, D. (1998). Libertarianism a Primer. New York: The Free Press. 

 

Caniklioğlu, M. (1996). Liberalizm. İstanbul: BDS Yayınları. 

 

Çavdar, T. (1992). Türkiye’de Liberalizm (1860-1990). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. 

 

Çetin, H. (2002). Liberalizmin Tarihsel Kökenleri. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 3, 79–96. 

 

Çetin, H. (2007). Çağdaş Siyasal Akımlar. Ankara: Orion Kitabevi. 

 

Duman, Z. (2010). Türkiye’de Liberal-Muhafazakâr Siyaset ve Turgut Özal. Ankara: Kadin 

Yayınları. 

 

Erdoğan, M. (1993). Liberal Toplum, Liberal Siyaset. Ankara: Siyasal Kitabevi. 

 

Eştürk, Ö. (2006). Türkiye’de Liberalizm: 1983 - 1989 Turgut Özal Dönemi Örneği. Mustafa 

Kemal Üniversitesi. 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                            AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi  

 ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –

KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 

 
 

121 
 

Fedayi, C. (1999). Liberalizm ve Türkiye’de Liberalizm. Yeni Türkiye Dergisi, 25, 462–473. 

 

Güçlü, A. B., Uzun, S., Uzun, E., & Yolsal, Ü. H. (2002). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve 

Sanat Yayınları. 

 

Hayek, F. A. (1992). Individualism and Economic Order. Chicago: The University of Chicago 

Press. 

 

Heywood, A. (2005). Political Ideologies An Introduction. New York: Palgrave Mcmillan. 

 

Heywood, A. (2006). Siyaset. Liberte Yayınları. 

 

Kahraman, H. B. (2010). No TitleTürk Siyasetinin Yapısal Analizi -1. İstanbul: Agora 

Kitaplığı. 

 

Köroğlu, A. (2011). 1990’lı Yıllarda Türkiye’de Siyasal Liberalizm. İstanbul Üniversitesi. 

 

Küçükömer, İ. (2002). Batılılaşma Düzenin Yabancılaşması. İstanbul: Bağlam Yayınları. 

 

Macridis, R. C. (1986). Contemporary Political Ideologies. Boston: Little Brown and 

Company. 

 

Meriç, C. (1974). Ali Paşanın Vasiyetnamesi I-II. 

 

Meriç, C. (2008). Osmanlı Tarihi. İstanbul: Çamlıca Basım Yayın. 

 

Neocleous, M. (2006). Toplumsal Düzenin İnşası: Polis Erkinin Eleştirel Teorisi. İstanbul: 

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 

 

Özel, S., & Sarıkaya, A. (2005). Türkiye’de Liberalizmin Prangaları. Içinde Modern 

Türkiye’de Siyasi Düşünce (ss. 452–473). İletişim Yayınları. 

 

Raico, R. (2002). Yirminci Yüzyılda Klasik Liberalizm. Liberal Düşünce, 28, 135–147. 

 

Sabahaddin, P. (2002). Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? Ankara: Liberte Yayınları. 

 

Sabine, G. (1991). Yakın Çağ Siyasal Düşünceler Tarihi. Ankara: Gündoğan Yayınları. 

 

Sandel, M. (1984). Liberalism and Its Critics. Basil Blackwell. 

 

Scruton, R. (1983). A Dictionary of Political Thought. London: Pen Books. 

 

Sencer, M. (1971). Türkiye’de Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri. Ankara: May Yayınları. 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                            AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi  

 ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –

KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 

 
 

122 
 

Seyitdanlıoğlu, M. (1996). Türkiye’de liberal düşüncenin doğuşu ve gelişimi. Liberal 

Düşünce, 2, 103–121. 

 

Şeylan, G. (1984). Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi. Ankara: İmge Kitabevi 

Yayınları. 

 

Sunar, İ. (1974). State and Society in the Politics of Turkey’s Development. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. 

 

Tayyar, A., & Çetin, B. (2013). Liberal İktisadi Düşüncede Devlet. C.Ü. İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 107–120. 

 

Trak, A. (1983). Liberalizm-Devletçilik Tartışması (1923-1939). Içinde Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye Ansiklopedisi (ss. 1085–1089). İletişim Yayınları. 

 

Yayla, A. (1993). Liberal Bakışlar; Totaliterizm, Adalet, Sosyalizm, Bilgi Çağı, İnsan 

Hakları, Liberalizm, Demokrasi. Ankara: Siyasal Kitabevi. 

 

İnternet Kaynakları 

 

http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/turkiye-iktisat-kongresini-acis-soylevi-

izmir, Erişim  Tarihi: 31.10.2017. 

 

http://www.liberal.org.tr/sayfa/liberalizm-ve-turkiyede-liberal-egilimler-mustafa-

erdogan,344.php,Erişim Tarihi: 30.10.2017.  

 

 

http://www.akademikbakis.org/
http://www.liberal.org.tr/sayfa/liberalizm-ve-turkiyede-liberal-egilimler-mustafa-erdogan,344.php
http://www.liberal.org.tr/sayfa/liberalizm-ve-turkiyede-liberal-egilimler-mustafa-erdogan,344.php


 
 

                     AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi 

ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat 

–KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 
 
 

123 
 

OSMANLI DEVLETİ MERKEZ BÜROKRASİSİNDE BİZANS BAKİYESİ 

BİR KURUM OLARAK LOGOFETLİK 

 

HADİ BELGE 

 
Öz 

 

İstanbul’un fethi ile Bizans İmparatorluğu’nun siyasi hayatı son bulmuştur. Ancak aynı fetih Bizans 

devlet idaresine dair tüm kurum ve uygulamalar için tamamen bir son değildir. Zira İstanbul’daki 

Türk hâkimiyeti, Osmanlı himayesi altındaki İstanbul Fener Rum Patrikhanesi için yepyeni bir 

dönemin başlangıcı olmuştur. Bu aynı zamanda gayrimüslimlerin ruhani örgüt yapılarına dair bazı 

kadim kurum ve uygulamaların devam etmesi anlamına gelmektedir. İnceleme konumuz olan 

logofetlik kurumu da bu kapsamdadır. Bu çalışmada Bizans devlet idaresinde çok önemli bir yeri olan 

logofetlik kurumunun Osmanlı Devleti idaresine intikali süreci ele alınacak, logofetliğin Osmanlı 

bürokrasisinin hangi alanlarında hayat imkânı bulduğu ve Osmanlı idare tarihine ne tür bir etki yaptığı 

araştırılacaktır. Bununla birlikte, Bizans tarihine ait kaynaklar ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer 

alan belgelerden hareketle, logofetlik kurumunun gerek Bizans ve gerekse Osmanlı Devleti’ndeki 

uygulama sahaları mukayeseli olarak incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Bizans, idare tarihi, logofet, bürokrasi 

 

 

THE LOGOTHETE AS AN INSTİTUTİON WİTH A BYZANTİNE HERİTAGE IN THE 

CENTRAL BUREAUCRACY OF THE OTTOMAN STATE 

 

 

Abstract  

 

With the conquest of Istanbul, the political life of the Byzantine Empire ended. However, the same 

conquest is not an end to all institutions and practices of the Byzantine state administration. Because 

the Turkish domination in Istanbul was the beginning of a new era for the Istanbul Fener Greek 

Patriarchate under Ottoman patronage. This also means the continuation of some ancient institutions 

and practices of the non-Muslim organizational structures. Logofetlik, which is the subject of our 

review, is within this scope. In this study, the transition process of the logothete institution, which has 

a very important place in Byzantine state administration, to the Ottoman State administration will be 

considered. In addition, it will be investigated in which areas of the Ottoman bureaucracy the 

application of the logothete institution and what kind of influence it has had on the history of Ottoman 

administration. At the same time, by using the resources of the Byzantine history and the documents 

in the Ottoman Archives of the Prime Ministry, the application areas of the logothete institution in 

both Byzantine and Ottoman States will be examined in a comparative manner. 

 

Keywords: Ottoman State, Byzantium, history of administration, logothete, bureaucracy 

 

 

GİRİŞ 
 

Rumca “nutuk irad eden” manasına gelen logofet kelimesi, esasen Bizans 

bürokrasi literatürüne ait bir terimdir. Terim orta ve geç Bizans İmparatorluğu 

dönemlerinde modern bakanlık makamına eşdeğer üst düzey idari bir unvanı ve bu 
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unvan ile görev yapan memurun görevini ifade etmektedir (Şemsettin Samî, 

1996:1342). 

Bizans İmparatorluğu idare tarihi incelendiğinde logofet (logothete) adı verilen 

memurun görev kapsamı içerisindeki vazifelerinin zaman içinde değişkenlik 

gösterdiği veya bu görevlerden bazılarının diğerlerine göre öne çıktığı görülür. 

Nitekim kökeni VI. asra kadar götürülen kavramın tarihindeki ilk köklü değişim, 

Roma’nın en önemli idari birimlerinden Praetorian prefect’in önemini 

kaybetmesiyle VII. asırda geçekleşti. Bu büyük idari birimi oluşturan departmanlar 

olan Dromos, Genikon, Stratiotikon ve Agelai görevlerinin her biri bir logofet 

başkanlığında yürütülen bağımsız ofisler haline geldi (Kazhdan vd., 1991: 1247).  

Bunlardan Logothetes tou dromou üstlendiği diplomatik misyon ve güvenlik 

hizmetleri ile müstakil bir ofis olarak oldukça önemli bir konum elde etmiştir. VII. 

yüzyılda bu ofis, İstanbul’a geldikleri andan itibaren elçilik heyetlerinin 

ağırlanmasından, güvenlik ve asayişlerine, yine bu heyetlerin şehir gezilerindeki 

rehberlik hizmetleri ile imparator huzuruna kabullerine kadar çok geniş çerçevede 

birtakım sorumluluklar üstlenmişti (Avcı, 2003: 45). Komşu ülkelerle ilgili bilgi 

toplamak, bu ofisin mesuliyetinde olan bir başka görevdi. Bunun için elçiler, tacirler, 

seyyahlar ve esirler de dâhil olmak üzere çok değişik türden bilgi kaynakları 

kullanılmaktaydı (Miller, 1966: 450, 451). 

İstihbaratın önemli oluşu, elçi seçiminde yabancı dil bilme zorunluluğunu ve 

kalabalık bir çevirmen ordusunun hazır tutulmasını gerektiriyordu. Elde edilen 

istihbaratın en kısa sürede merkeze ulaştırılması ihtiyacı da drome adı verilen 

postanelerin oluşturulmasını zorunlu kılmıştı. Dromelerde toplanan bilgi, bu birimin 

en üst düzeydeki temsilcisi olan logofet tarafından değerlendirilir ve ilgili hükümet 

makamlarına aktarılırdı (Kınlı, 2006: 76). 

Öte yandan daha değişik türden hizmetler yürüten ofisler ve o ofislerden sorumlu 

olan logofetler bulunmaktaydı. Askerlerin hane halkı üzerindeki vergi hakları ve 

vergi muafiyetleri işlemlerinden sorumlu olan logothetes tou stratiotikou; başkentin 

güvenliği ile ilgilenen ve yargısal konularla yetki ve sorumlulukları bulunan 

logothetai tou praitoriou; imparatorluğun ve özel olarak başkentin su kaynaklarının 

idaresi ile alâkadar olan logothetes ton hydaton; imparatorluk ordusu ve posta 

teşkilatı için, Küçük Asya’da at ve katır yetiştirilmesi görevinin yönetiminden 

sorumlu saray ofis görevlisi logothetes ton agelon ve nihayet patrikhane ile 

imparatorluk sarayı arasındaki bürokrasiyi düzenleyen patriarchal logothetai yani 

patrikhane logofeti bunlardan bazılarıdır. (Kazhdan vd., 1991: 1247-1748). 

Zaman içinde değişen şartların da etkisiyle birbirinden bağımsız çalışan bu 

ofislerin koordinasyonunu sağlayan yetkili bir makama ihtiyaç duyulmuştu. Bu 

maksatla Bizans İmparatoru I. Alexios (1081-1118), kendi döneminde logothetes ton 

sekreton adı ile sivil yönetimi tek bir memurun koordinesi ve kontrolü altında 

birleştirmeye çalışmıştı. Süreç içerisinde bu görevi ifa eden kişiye büyük logofet 

anlamında megas logothetes denilmiştir. Büyük logofet, logothesion olarak 

isimlendirilen makam ofisinden bu görevi ifa etmekte ve görevi esnasında 

http://www.akademikbakis.org/


 
 

                     AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi 

ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat 

–KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 
 
 

125 
 

kabaddion1 adı verilen bir kaftan giymekteydi. Bu bir nevi bakanlık diyebileceğimiz 

üst düzey ofislerin tek bir memurun idari sorumluluğuna verilmesi demektir ki bazı 

araştırmacılar tarafından tüm ofislere nezaret eden büyük logofet için, yerinde bir 

tespit olarak “başbakan” benzetmesi yapılmıştır (Erdoğan, 2009: 115). 

Bizans İmparatorluğu’nun gerileme çağında logofet ofislerinden birçoğu eski 

önemini muhafaza edemezken patrikhane logofetliği (patriarchal logothetai) 

dönemin siyasal şartlarının da etkisi ile diğerlerine göre daha öne çıkmıştır. Zira 

çöküş döneminde sadece kilise eski gücünü korumuş, İstanbul Fener Rum 

Patrikhanesi, Ortodoks dünyanın merkezi kalmaya devam etmişti. Ayrıca giderek 

yaklaşan Türk tehdidi, Bizans imparatorlarının Batı’nın desteğini sağlamak amacıyla 

Latin ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesi fikrine sarılmalarına neden olmuştu. 

Kısacası patrikhanenin desteğine ihtiyaç vardı. Be nedenle Bizans sarayı, patrikhane 

ile olan ilişkisini daha güçlü bir zeminde yürütme gereğini hissetmişti (Delilbaşı, 

2002: 124).   

Yaşanan gelişmeler Osmanlı hâkimiyeti döneminde de patrikhanenin ne denli 

önemli bir siyasi unsur olduğuna dair Osmanlı hükümdarlarında bir kanaat 

oluşturmuş olmalıdır. Bu yüzden olacak ki patrikhanenin bu hususi konumu Fatih’in 

politikaları içinde kendisine özel bir yer bulmuştur. Nitekim İstanbul’un fethi 

sonrasında patrikhanenin Osmanlı Devleti’nin başkenti sınırları içinde kalması ile bu 

kurumun statüsü sonlandırılmadığı gibi, aksine II. Mehmet’in ruhanileri himaye eden 

yaklaşımı ile Katoliklerin baskısı altındaki Ortodoksluk adeta yeniden hayat 

bulmuştur. (Atalay, 2002: 87). 

1. Logofetlik Kurumunun Osmanlı Devleti Bürokrasisine İntikali  

Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların ruhani yönden idaresi görevi İstanbul Fener 

Rum Patrikhanesi’ne tevdi edilerek patrikhanenin konumu güçlendirilmiştir. Fener 

Rum Patrikhanesi bu görevi İstanbul’dan taşraya doğru uzanan ve kendine özgü bir 

hiyerarşiye sahip olan örgüt yapısı ile gerçekleştirmeye çalışmıştır. Patrikhanenin 

taşra örgütü üzerinde yapılacak tahliller bu makalenin konusu ile ilgili sınırları 

zorlamak olacaktır ancak patrikhanenin kendi iç örgütlenmesi konusunda elde etmiş 

olduğu serbestlik, Bizans devlet idaresinin köklü bir kurumu olan logofetliğin 

Osmanlı bürokrasisine intikalini izah etmemiz bakımından gereklidir. 

Osmanlı fetihlerinden sonra gayrimüslimlere oldukça müsamahakâr davranıldığı,2 

fethedilen topraklarda yaşayan ahalinin yaşayışlarına müdahale edilmeyerek, 

zorlayıcı bir neden olmadığı müddetçe önceki statünün devam ettirildiği bilinen bir 

gerçektir (Ortaylı, 2002: 218). Bu müsamahanın bir sonucu olarak gerek 1453 yılında 

nihayet bulan Bizans Devleti’nin, gerekse Osmanlı hâkimiyetine yeni katılan Balkan 

topluluklarının kadim devlet kurumları ve uygulamalarından bir kısmının devamında 

bir sakınca görülmemiştir. İnceleme konumuz olan logofetlik kurumu yukarıdaki 

önermede belirtilen iki durumu da örnekleyecek argümanlar içermektedir. Nitekim 

                                                                 
1 Kabaddion adı verilen kıyafet ile ilgili görsel için bkz. Ek: 2 
2 Söz gelimi Rumlar, yalnız mezheplerinde değil, adetlerinde, mahalli idarelerinde de serbest 

kalmışlardı. Bu müsamahadan en ziyade yararlananlar hiç şüphe yok ki ruhbanlardı. Ne kiliseye ne 

manastıra karışmayan Fatih, ruhani işlere ayrıca imtiyazlar vermiştir (Ahmet Cevdet Paşa, 1994: 201). 
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İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin korunan örgüt yapısı ile birlikte burada 

asırlarca varlığını sürdüren kadim müesseseler kaybolma tehlikesinden azade 

biçimde hizmet vermeye devam edebilmişlerdir. Dahası logofet kurumunda olduğu 

gibi bazı kurumlar sadece patrikhaneye mahsus bir müessese olmaktan çıkıp Osmanlı 

bürokrasisi içinde kendine yer edinerek adeta tarihi kimliğini ihya edecek birtakım 

eğilimler göstermiştir.  

“Logofet” kavramı, Kamus-i Türki’de “Rum Patrikhanesi’nde görev yapan, 

hükümet ve patrikler arasında vasıta olan sivil bir memur” olarak tanımlanmıştır 

(Şemsettin Samî, 1996:1342). Söz konusu memuriyet patrikhane ile hükümet 

arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde görev alan memur için logofet, Rum logofeti 

ya da Rum Patrikhanesi logofeti olarak adlandırılırken, Eflak ve Boğdan idarelerinin 

İstanbul’daki hükümet merkezi ile olan yazışmalarının yürütülmesi işinde Kapı 

kâhyası logofet ya da Kapı kethüdası logofet olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. İradeler-Mesail-i Mühimme [İ.MSM]. Dosya 

No: 33, Gömlek No: 940).3 Ayrıca XIX. asrın ikinci yarısından itibaren Ermeni 

Patrikliğinde de patrikhane logofetliği görevi ihdas edilmiştir (BOA.İ.MSM.33/940). 

Ortodoks patrikliklerinin tamamında dahi bu kurumun varlığı söz konusudur 

(Düşünmez, 2006: 9). 

Bu durumda, “Bizans Devleti idaresinde askeri, idari, ekonomik ve diplomatik 

hizmetleri yürüten ofislerin idaresini üstlenen memur” şeklindeki görev tanımından 

farklı olarak, Osmanlı bürokrasisindeki logofetliğin patrikhane logofetliği ve Eflak-

Boğdan logofetliği şeklinde iki minval üzere ilerlediğini söylemek mümkündür: Bu 

anlamda tarihi misyonu dikkate alındığında logofetliğin Osmanlı bürokrasisinde 

biraz daha dar bir çerçevede kendisine bir yer edindiğini söyleyebiliriz. 

İncelememizin bu aşamasında, Osmanlı Devleti idare tarihinde ve bürokrasinde 

logofetliğin icra ettiği rol konusu üzerinde derinleşirken yukarıda belirtilen başlıklar 

doğrultusunda konuyu detaylandırmak yerinde olacaktır. 

1.1. Patrikhane Logofetliği 

Millet sistemine göre Osmanlı tebaası içindeki gayrimüslim unsurlar, merkezi 

hükümet ile olan işlerini ya patrikhane veya hahamhane ya da kendilerine özel olarak 

seçtikleri kapı kethüdaları vasıtasıyla görmüşlerdir (Düşünmez, 2006: 9) Patrikhane 

logofetliği ise bu hizmeti gerçekleştiren en eski kurumlardan biridir.  

Patrikhane logofetliği ile alakalı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki en eski tarihli 

belgeler XIX. yüzyıla aittir. Ancak bu durumdan, söz konusu kurumun klasik dönem 

Osmanlı Devleti Teşkilatı’nda yer almadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Zira aynı 

arşivdeki belgelerden anladığımız kadarı ile Rum Patrikhanesi logofetliği 1841 yılına 

kadar hizmetini sürdürmüş, ancak bu tarihte patrikhane yönetiminin geçirdiği bir 

soruşturma çerçevesinde lağvedilmesi düşünülmüştür (BOA.İ.HR.16/769).4 Bu 

                                                                 
3 Kavramın, “Rum Patrikhanesi logofetliği” şeklindeki kullanımı için bkz. (BOA.Y.PRK.A. 9/25). 

“Kapı kâhyası logofeti” şeklinde kullanımı incelememizin ilerleyen bölümünde ayrı bir başlık ile ve 

detaylı olarak ele alınacaktır. 
4 Osmanlı bürokratlarının logofetliğin kaldırılması ile ilgi olarak yürüttükleri müzakerelerde kullanılan 

“memuriyet-i mezkure kadim şey olması cihetiyle” şeklindeki ifadelerden de anlaşılacağı üzere 
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dönemdeki patrikhane yönetiminden gayrimüslim ahali şikâyetçiydi. Patrik IV. 

Anthimos (1840-1841) ile birlikte patrikhanenin mali işlerinden sorumlu olan 

logofetin yolsuzluk yaptıkları, bunun yanında Fenerli beylerin de patrikhane işlerine 

gereğinden fazla müdahale ettikleri dillendiriliyordu (Atalay, 2002: 89). Öteden beri 

bürokrasinin değişik kademelerinde istihdam edilen Fenerli Rumların 1821’deki 

Yunan İsyanı ile beraber devlet nezdinde bir nevi sabıkalı duruma düşmesi, bu 

yapıya olan güvenin sarsılmasında etkili olmuştu (Akyıldız, 2015: 52, 213-214). Bu 

nedenle “Rum Patriği’nin tebdili sırasında logofetin dahi azli icra olunarak” sözü 

edilen memuriyet için uygun birinin atanması gündemdeydi. Ancak bu sırada 

Osmanlı Devleti merkezi hükümetine Rum Patrikhanesi’nden, patrikhane idaresi için 

logofetlik adı ile bir memuriyete lüzum olmadığına, dolayısıyla bu memuriyetin 

kaldırılabileceğine dair bir mahzar ulaştı (BOA.İ.HR. 11/521).  

Patrikhanenin bu yoldaki talebi Babıali’de bir şaşkınlığa neden olmuştu. 

Patrikhane idaresinin durumu Osmanlı bürokratlarının arzuladıkları seviyede değildi. 

İç ve dış sorunların giderek Devlet-i Aliyye üzerinde etkisini daha çok hissettirdiği 

XIX. asırda patrikhaneden beklentiler büyüktü. Öteden beri Ortodoks tebaanın 

(ruhani) idaresi, tebaanın devlete olan sadakat duygularının kuvvetlendirilmesi 

beklentisiyle birlikte Fener Rum Patrikhanesi’ne tevdi edilmişti. Bu amaçla 

patrikhane, ruhani örgüt yapısının tüm aşamalarında kadim kanunlarına göre 

serbestçe örgütlenme imtiyazına sahip olmuştur. Bu politika, devlet idaresinde 

Babıali’nin etkili olduğu Tanzimat çağında da değişmemiştir (Atalay, 2002: 88). 

Patrikhanenin logofetlik memuriyeti hakkındaki isteği, kurulan özel bir mecliste 

Osmanlı bürokratları tarafından değerlendirildi. Dönemin azledilen patriğinin 

yanında logofetin de devlet erkânı nazarındaki intibası hiç de olumlu değildi.5 

Neticede halihazırdaki “...logofetin, logofetliğinden ihracıyla patrikhane umuruna 

karuşmamak üzere hanesinde ikameti...” uygun görülmüştür (BOA.İ.HR.16/769). 

Böylece 1841 yılında logofetlik memuriyetinin patrikhane bürokrasisindeki 

hizmetine bir fasıla verilmiştir.  

Patrikhane idaresinin logofetlik makamından rahatsız olması son derece 

manidardır. Söz konusu rahatsızlık, patrikhane yönetiminden mesul kişilerin, 

patrikhane işlerinin ruhani olmayan bir memur tarafından bir nevi denetim altında 

tutulmasından duyulan endişenin bir ifadesi olmalıdır. Bu durum ise merkezi 

idarenin, sivil bir memur (logofet) marifetiyle ruhani örgütün idaresi üzerindeki 

vesayeti anlamına gelmektedir ki Bizans tarihinde benzer şekilde dini örgütler 

üzerinde bu vesayeti tatbik etmek isteyen Bizans imparatorları yok değildi. Nitekim 

kendisini Roma imparatorlarının varisi olarak gören ve bu imparatorluğu ihya etmeyi 

bir vazife telakki eden Justinian (527-565) kilisenin, hükümetin elinde büyük bir 

                                                                                                                                                                                      
logofetliğin gerek Bizans gerekse Osmanlı Devleti döneminden beri uygulanagelen çok eski bir 

memuriyet olduğu ifade edilmektedir (BOA.İ.HR. 11/521).  
5 Patriğin ve logofetin durumlarının görüşüldüğü hususi mecliste her ikisi için şu görüşlere yer 

verilmiştir: “patrik-i mersumun öteden beru mizac-ı mişvarı (tarz-tavır) iktizasına nazaran kendüsü 

bir eyüce adem olmayarak hatta geçende dahi bazı güne yolsuz harekatı mesmu-ı âli buyrulmuş ve 

mersum logofetin dahi suret-i hakkade (kin besleyen) siret-i hareketi teveccühle idüğü tecarüb-i 

sabıka-i delaletiyle umur-ı vahimeden bulunmuş olmasıyla...” bkz. (BOA.İ.HR.16/769). 
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silah teşkil edebileceğini takdir ederek, kiliseyi değişik türlü vasıtalarla kontrolü 

altına almaya çalışmakta tereddüt etmemiştir (Vasiliev, 1943: 188).  

Logofetin atanma şeklinin de “idari vesayet” ile ilgili yapılacak analizler için 

önemli olduğu kanaatindeyiz. Zira Osmanlı hükümet makamları tarafından seçilen ve 

ataması padişah tarafından onaylanan logofetin, patrikhane–saray otorite 

çekişmesinde biraz daha saray ya da Babıali tarafına yakın olacağı muhakkaktır. Bu 

suretle atanan logofet, patrikhanenin bürokrasiye mahsus işlerini sarayda ya da 

Babıali’de takip ederken, Osmanlı bürokrasisine dair hassasiyetleri gözetmesi son 

derece tabi bir durumdur. Diğer taraftan ataması patrik tarafından teklif edilerek 

padişahın onayına sunulan logofetin ise doğal olarak Osmanlı bürokrasisi içinde 

ruhani örgütün ve patrikhanenin menfaatlerini takip etmesi beklenmelidir. Hemen 

şunu belirtelim ki özellikle XIX. asra kadar patrikhane logofetlerinin atama 

şekillerine dair bir açıklık yoktur. Ancak Ermeni Patrikhanesi logofetliği kurumu 

ihdas edilirken Ermeni logofeti adayı olarak gösterilen Masid Agob’un, Ermeni 

milletinin cemaat temsilcileri tarafından seçildiğini ve İstanbul Piskoposu 

Madyos’un6 atama yazısı ile aday gösterildiğini ifade etmeliyiz 

(BOA.A.DVN.MHM.4/48). Bununla birlikte ister Rum isterse Ermeni patrikhanesi 

logofetliği için olsun, bu göreve teklif edilen kişilerin atama onayları mutlak surette 

padişah tarafından yapılmakta ve bu görevi ifa edebilmeleri için kendilerine bir berat 

verilmekteydi (BOA.İ.MSM.33/940). 

Şu halde Rum Patrikhanesi’nin klasik örgütlenme biçiminde ruhani olmayan tek 

memur logofetti. Yani logofet patrikhanede teşkil edilen on üyeli ruhani meclisin tek 

sivil üyesiydi. Logofetin merkezi hükümetin patrikhaneyi kontrol etme amacına 

hizmet eden bir vesayet aracı olup olmadığı konusu belirsizliğini korumaktadır. Zira 

1841’de logofetliğin kaldırılmasını isteyen patrikhane yönetiminin bu tavrı dışında 

bu fikri destekleyen bir içeriğe sahip bir arşiv belgesine henüz rastlanmamıştır. 

Ancak Islahat Fermanı’nın cemaat örgütlenmelerinde birtakım değişiklikler öngören 

bazı düzenlemelerinin patrikhane temsilcilerinde bir rahatsızlığa neden olduğu 

aşikârdır. Nitekim patrikhanelerde sadece ruhbanlardan oluşan ruhani meclisin yanı 

sıra üyeleri ruhbanlardan ve halk arasından seçilerek belirlenen karma meclisler 

teşkil edilecek olması, logofet dışında daha başka sivillerin de gayrimüslim 

cemaatlerin meseleleri üzerinde söz hakkına sahip olmasının yolunu açmıştı. Dahası 

ruhbanlar bu meclise dâhil olacak siviller arasında padişaha sadık kişilerin 

olmasından ve bu şekilde hükümetin cemaatlerin örgüt yapısı üzerinde nüfuz 

kazanacak olmasından endişe etmişlerdir (Berkes, 2012: 217). 

Osmanlı Devleti ricalinin Ortodoks tebaanın ruhani örgütlenmesini temsil eden 

patrikhaneden ve idarecilerinden başlıca beklentisi sadakat ile hizmet etmek ve aynı 

şekilde Hristiyan tebaanın da sadakat duygularını geliştirmekti.7 İhtilalci akımların 

bilhassa Balkan coğrafyasında etkisini iyiden iyiye hissettirdiği bir asırda, bu aidiyet 

                                                                 
6 Bahsedilen kişi zamanın Ermeni Patriği  Madteos II. Çuhacıyan olmalıdır. 
7 Sadakat vasfı aynı zamanda logofet seçiminde ve atanmasında da aranan başlıca nitelikti. Nitekim 

Ermeni Patrikliği logofetliğine seçilen Agop Efendi “...logofetlik-i mezkura hüsn-i idare ve rüyetine 

muktedir ve sadakat-i malumat deveranıyla maruf ve müştehir bulunduğu vecihle millet logofetliğine 

intihab olunmuş[tu]” (BOA.A.DVN.MHM.4/48, 14 Temmuz 1847). 
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duygusunun pekiştirilmesi en fazla ihtiyaç duyulan şeydi. Patrikhanenin bu amaçlara 

hizmet eden bir kurum olarak çalışması çok önemsenmekteydi ve bunun için 

patrikhanenin işleyişinin ıslah edilmesi de düşünülmüştü. Bu amaçla 1846 yılında bir 

layiha hazırlandı. Dönemin sözü sayılan bürokratı İstefanaki Bey tarafından 

hazırlanan layihanın içeriğinde; patrikhane idaresinin bir düzene konulması için 

alınması gereken tedbirler ile Rum patriğinin değişmesi ve logofetliğin ihyası 

tartışılmıştır (BOA.İ.MSM. 32/916). 

Layihadan hemen sonra 1847 yılında Rum Patrikliği logofetliğinin ihyası 

gündeme geldi. Bu düzenleme ile birkaç yıllık aradan sonra logofetlik hizmeti 

patrikhane idaresindeki kadim konumuna geri dönmüş olacaktı. Padişah hatt-ı 

hümayununda, Rum milletinin ayin ve mezhebine dair işlerin güzel bir şekilde idare 

edilmesinin kendisinin de isteği olduğunu ifade etmişti. İhya edilen makama atanan 

kişi ise daha evvel de bu hizmeti yürütmüş olan “Nikolaki Aristarhi Efendi”ydi. Bu 

görev Aristarchi Efendi’ye, “kıdvetü’l- umerai’l- milleti’l- Mesihiyye” yani 

“Hristiyan tebaanın amiri” payesi ile verildi (BOA.İ.MSM.33/940). 

Rum asıllı Aristarchi Efendi, bürokrat bir aileden geliyordu. Büyükbabası bir 

tercümandı. Babası Stavro (İstavraki) Aristarchi ise Eflak Sarayında görevliydi. 1799 

yılında doğan Nikolas Aristarchi daha 18 yaşında iken (1817) Eflak voyvodası 

Alexandros Soutso'nun mühürdarı olarak atanmıştı. Babası Bolu’ya sürüldüğünde 

onunla birlikte Anadolu'ya gelen Nikolas henüz 23 yaşında bir gençti.8 Anadolu’da 

çok kısa bir süre kalmış, babasının vefatının ardından İstanbul’a annesinin yanına 

dönmüştü. Bürokrasi çevrelerinde hatırı sayılır bir aileden gelmesinin de etkisiyle 

1824 yılında patrikhane logofetliğine atanan Nikolas, Osmanlı sarayında da özel bir 

konum elde etmişti. 1828’de kendi deyimi ile II. Mahmut’un sekreteri ve 

imparatorluk sarayının birinci çevirmeniydi. Nikolas Sadece Sultan II. Mahmut ile 

çalışmakla kalmamış, 1830’larda Abdülmecid ve Albdülaziz Efendilerin özel 

Fransızca öğretmenliğini de yapmıştır (Philliou, 2011: 139-140).  

Nikolas Aristarchi Efendi muhtemelen hatırasını yaşatmak düşüncesi ile babasının 

ismini verdiği oğlu İstavraki Aristarchi’nin iyi bir eğitim almasını sağlamış ve onu 

kendisi gibi bir bürokrat olarak yetiştirmişti ki hâl tercümesinden anladığımız 

kadarıyla İstavraki Aristarchi de tıpkı babası gibi patrikhane logofetliği yapmış, 

Şura-i Devlet üyeliğinden Heyet-i Ayan azalığına kadar değişik görevlerde Devlet-i 

Aliyye için mühim hizmetlerde bulunmuştur (BOA.Y.PRK.A. 9/25).  

Rum Patrikliği logofetliğinin yeniden oluşturulması ile ilgili berat-ı hümayunun 

baş tarafında, Ermeni Patrikliği için de logofetlik kurumunun oluşturulması ile ilgili 

bir arzuhal bulunmaktaydı. Arzuhal sahibi olan İstanbul Piskoposu Matyos Efendi, 

Ermeni patriği olarak logofetlik görevine Masid Agop’un atanması arzusundaydı 

(BOA.İ.MSM.33/940). Atama bu istek doğrultusunda gerçekleşti. Masid Agop 

Efendi, dokuz kişiden oluşan patrikhanedeki meclisin onuncu ve doğal üyesi olarak 

burada alınan kararları, meclisin üyeleri ve patriğin de imzası olduğu halde, 

                                                                 
8 Aristarchi Efendi’nin babasının vefatıyla İstanbul’a annesinin yanına döndüğü bilnmektedir. Annesi 

Sophia Aristarchi, patrikhane siyaseti için önemli ve dikkat çekici bir banker olan Manol (Emmanuel) 

Ağa’nın kızıydı (Philliou, 2011: 139-140).  

http://www.akademikbakis.org/


 
 

                     AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi 

ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat 

–KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 
 
 

130 
 

Babıali’ye arz etmekle görevliydi. 14 Temmuz 1847 tarihli bu atamada logofet Agop 

Efendi “kıdvet-i muhtarü’l-milleti’l-Mesihiyye” yani bir alamda “Hristiyan tebaanın 

seçilmiş yöneticisi” elkabı ile tanımlanmıştır. (BOA.A.DVN.MHM.4/48). 

Logofet görevini icra eden memurlar sıradan kişiler ya da bürokratlar değildi. Bu 

kişiler patrikhane idaresinde görev alabilecek kadar ruhani idarenin örgüt yapısına 

vakıf, patrikhanenin hükümet ile olan bürokrasisini yürütecek kadar diplomatik bir 

çevreye ve mali işlerini düzenleyecek kadar da bir iktisat bilgisine sahip olmalıydılar. 

Rum Patrikhanesi logofetliği için Osmanlı kültür çevresi içinde kalan ve Batılı hayatı 

tanıyan özellikle Fenerli ailelere mensup kişiler bu konuda bir adım daha öndeydiler 

(Balcı, 2006: 65-66). 

Rum Patrikhanesi logofetliği görevini yapmış İstavraki Aristarchi gibi meşhur 

logofetlerin aldıkları eğitimler, yetişme tarzları ve hizmetleri incelendiğinde 

logofetlik makamının ne tür vasıflar gerektirdiğini anlamak mümkündür. Babıali 

bünyesindeki Sicil Dairesi tarafından hazırlanan bir sicil belgesine göre; 1867 yılında 

“Otuz iki yaşında kayd-ı hayat ile” Rum Patrikhanesi logofetliğine getirilen Logofet 

Beyzade İstavraki Aristarhi Logofet Bey’in9 aldığı eğitim ile konuşup yazabilecek 

kadar kullandığı yabancı lisanlar şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Altmış dokuz sene-i hicriyesine kadar hanesinde ve tarih-i mezkureden yetmiş 

dokuz senesine kadar tevarih-i muhtelife ile Dersaadet ve Paris ve Viyana’da sarf ve 

nahiv ve mantık ve tarih-i umumi ve coğrafya ve asar-ı atika ve hesab-ı hendese ve 

cebir ve heyet-i ve saire-i ulum-ı edebiyye ve hükmiye ve hayvanat ve madeniyat ve 

ziraat fenlerini ve eski Roma ve Fransa ve usul-i mahkemeyi adiye ve cezaiye ve 

ticaret ve ceza ve idare-i mülk ve hukuk, düvel ve milel tedbir-i servet kanunlarını 

tahsil etmiş ve şehadetname almıştır. Elsine-i ecnebiyeden eski Yunanca ve Latince ve 

Fransızca ve İtalyanca ve Nemçece ve İngilizce tekellüm ve kitabet eder” 

(BOA.Y.PRK.A. 9/25). 

İstavraki Aristarchi’nin almış olduğu muazzam eğitim ve çok yönlü özellikleri, 

haliyle onun bürokrasi kariyerine de yansımıştır. Tanzimat çağı bu tarz bir donanıma 

sahip bir bürokratın kariyer geleceği için en uygun dönemdir. Zira Ortaylı’nın da 

ifade ettiği gibi Tanzimat döneminin siyasal seçkinleri iyi yetiştirilmiş bürokratlardı. 

Bürokrasinin içinden yetişerek gelen becerikli kadrolar, Babıali öncülüğündeki 

modern bürokrasinin güçlü temsilcileri olmuşlardı (Ortaylı, 2009: 101). Bu anlamda 

Osmanlı bürokrasisinin çok değişik kademelerinde görev alan İstavraki Aristarchi 

Tanzimat döneminde Osmanlı Devlet idaresinin kendisinden en fazla istifade ettiği 

Rum asıllı bürokratlardan biri olmuştur.10 Encümen-i Daniş’in harici üyeleri arasında 

yer alan Ermeni logofeti Agop Efendi için de durum bundan farklı değildi (Uçman, 

1995: 179) .  

                                                                 
9 İstavraki Aristarchi,  Eflak Kapı Kahyası (logofeti) Nikolaki Aristarchi’nin oğludur (BOA.Y.PRK.A. 

9/25). 
10 İstavraki Aristarchi’nin Şura-i Devlet azalığı görevi için bkz. Takvim-i Vekâyi, Def’a: 1455, 8 

Zilhicce 1288 (18 Şubat 1872)  (Kılıç, 2012: 67); Aristarhi Efendi aynı zamanda, Osmanlı padişahı II. 

Abdülhamit tarafından 17 Mart 1877 tarihinde atamaları yapılan otuz iki Heyet-i Ayan azası arasında 

yer almıştır.(Kızıltan, 2006: 267). 

http://www.akademikbakis.org/


 
 

                     AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi 

ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat 

–KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 
 
 

131 
 

İstavraki Aristarchi Efendi 1867 yılında otuz iki yaşında iken atandığı Rum 

Patrikhanesi logofetliği görevinin yanında, 1868 yılında Şura-i Devlet azalığına, 

1871 senesinde memuriyetine ilave olarak Meskukat-ı Ma’şuşa Ref’i Komisyonu 

azalığına, 1871 ve 1873 yılları arasında Mekteb-i Mülkiye’nin ders programının 

düzenlenmesi ile ilgili komisyona, 1875’te Harbiye Yardım Komisyonu’na (bu 

komisyondaki üstün hizmetleri nedeniyle taltif edilmiştir), aynı yıl Kavaim-i Nakdiye 

Tab’ı Komisyonu’na ve Meclis-i Ali icraat azalığına, 1876’da Muhacir Yardım 

Komisyonu’na ve 1877 Heyet-i Ayan azalığına, 1878 senesine Kavaim-i Nakdiye 

Tab’ı Komisyonu başkanlığına atanmış ve çok sayıda nişan ve taltif almıştır.  

Aristarchi Efendi 1875 yılında Bulgar Meselesi ile ilgili toplanan heyet içerisinde yer 

alarak siyasi konularda da Osmanlı Devleti için hizmet etmiştir (BOA.Y.PRK.A. 

9/25).  

1847 yılında Rum Patrikhanesi logofetliğinin ihyası ve Nikolaki Aristarchi’nin bu 

göreve atanması için hazırlanan berat-ı hümayunda yer alan bilgiye göre logofete 

gelir olmak üzere birkaç köy arazisi tahsis edilmişti. Tahsis edilen bu köy arazilerinin 

“öteden beru olageldiği gibi [logofet] tarafından vekil tayiniyle idaresine kimesne 

taarruz ve müdahale” etmezdi. Yine aynı berata göre XIX. asır ortalarında 

“logofetlik-i mezkurun iki bin akçe resm-i peşkeşi [vergi bedeli]” bulunmaktaydı 

(BOA.İ.MSM.33/940).  

Anlaşıldığı üzere klasik dönemde patrikhane logofetliği hizmetinin karşılığı maaş, 

değil arazi tahsisidir. Ancak Tanzimat modernleşmesinden Osmanlı Devleti merkez 

ve taşra bürokrasini teşkil eden kurumlar etkilendiği gibi Hristiyan tebaanın idaresine 

özgü cemaat örgüt yapısı da zamanla etkilenmiştir. Nitekim art arda ila edilen millet 

nizamnameleri ile Hristiyan patrikliklerinin örgüt yapısında da bazı düzenlemeler 

öngörülmüştü. Rum Patrikliği logofetliği de bu kapsamda yapılan düzenlemelerden 

nasibini almıştır. Bu cümleden olarak logofetin piskopos atamaları ve tahkikat için 

patrikhane tarafından “eksarh” adı verilen özel memurlar tayin etme sürecine 

katılımı nedeniyle aldığı ücretler kaldırılmış, böylece zamanın logofetinin 16.000 

kuruşa ulaşan gelirinin millet sandığına aktarılması ve bundan böyle “logofetlik 

mesnedi[nin] ancak bir şöhret payesi hükmünde tutulacağı” hükme bağlanmıştır 

(Reyhan, 2006: 66). 

Kaydı hayat ile bu göreve atanan logofetler ilave memurluk olarak birkaç görevi 

birlikte yürütmekteydiler ve anlaşıldığı kadarı ile bu görevlerden ücreti en yüksek 

olan memuriyetin maaşını almaktaydılar. Zira 1868 senesinde Şura-i Devlet 

azalığından 7500 kuruş alan İstavraki Aristarchi, bir üst görev olan Meclis-i Ayan 

azalığına terfi ettiğinde maaşı güncellenmiş ve 10.000 kuruşa yükseltilmiştir 

(BOA.Y.PRK.A. 9/25). 

İncelememizin bu kısmana kadar olan bilgilerden de anlaşıldığı üzere logofetlik 

sıradan bir memuriyet değildi. Logofetler üst düzey bürokratlardan addediliyorlardı 

ve oldukça itibarlı bir statüye sahiptiler. Nitekim logofet, patrik seçimi için teşkil 

edilen umumi mecliste sivil ahaliyi temsil eden en muteber üç memurdan biriydi 

(Reyhan, 2006: 47). Ayrıca logofetin bu ayrıcalıklı statüsünü patrikhanede tertip 

edilen merasimlerde de görmek mümkündür. 1885 yılında Fener Rum 

Patrikhanesi’ndeki paskalya merasiminde patrik, bazı Osmanlı paşaları, birçok 
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ülkenin sefirleri ve diğer seçkin protokol üyeleri arasında logofet de yer almıştır 

(BOA.Y.PRK.ŞH.2/23). Aynı şekilde Heyet-i Ayan Azası olan Logofet Bey’in, 

zaruret hali olan birisinin uygun bir işe yerleştirilmesi için referans olup, resmi 

kurum temsilcilerine ricada bulunacak kadar sözü sayılan bir bürokrat olduğu 

görülmektedir (BOA.Y.PRK.ŞH. 8/27). 

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda hizmet veren bazı logofetlerin hayatları 

mercek altına alındığında özlük haklarının son derece geniş ve gelişmiş olduğu ve 

devletin kendileri üzerinde “atiyye” adı ile bağış ve ihsanlarının eksik olmadığı 

görülür. Zira 1888 yılında evi yanan logofetin eşyalarının tazmini ve yeni bir eve 

yerleştirilmeleri hususunda,11 1893 yılında “Meclis-i Ayan azasından Atıfetlü Logofet 

Bey Efendi Hazretleri’ne” hazinece 1000 kuruş atiyyede bulunulmasında,12 yine aynı 

yıl rahatsızlığı nedeniyle Yalova’daki kaplıcalara gitmek için ruhsat isteyen Logofet 

Bey’e hazineden yetmiş lira verilmesinde,13 1894 yılında “meskensiz kaldığından ve 

zaruretten bahisle hane akçesi almak üzere Logofet Hazretlerine” 800 lira verilmesi 

kararının alınmasında,14 1901 yılında artık yatalak ve iyice bakıma muhtaç durumda 

bulunan ayandan Logofet Bey’e “Hazret-i Padişahi’den ihsan buyrulan yüz 

altundan” başka hazineden dahi yüz lira verilmesinde,15 yine zaruret halinden dolayı 

logofetin iki aylık maaşının peşinen ödenmesi kararlarında bu himayenin izlerini 

görmek mümkündür (BOA.BEO. 1919/143891). 

Öte yandan, bazı logofetler kendi dönemlerinde mensup oldukları toplumun 

aydınlanmasına vesile olmuşlardı. Söz gelimi Bizans İmparatoru II. Andronikos 

döneminde sanat ve düşünce hayatının canlanmasında onların katkısı olmuştu. Hiç 

kuşkusuz bu dönemin megas logothetesi (büyük logofet) olan Theodoros Metokhites, 

kendi zamanının öne çıkan aydınları arasında kabul edilmekteydi (Erdoğan, 2009: 

20) Osmanlı dönemi logofetlerinin profilleri incelendiğinde de bu münevver yönün 

izlerine rastlamak mümkündür. Bu anlamda, evi yanan ancak bütün zararları tazmin 

edilen logofetin, Osmanlı hükümet makamlarına hitaben kaleme aldığı teşekkür 

yazısında, yangında kaybettiği kıymetli eşyaları arasında en başta kitaplarını 

saymasını manidar bulmaktayız16 (BOA.Y.PRK.AZJ.14/1). 

                                                                 
11 (BOA.Y.PRK.AZJ.14/1). 
12 (BOA.DH.MKT.107/63). 
13 (BOA.İ.HUS.16/104). 
14 (BOA.İ.HUS.22/45). 
15 (BOA.İ.DH.1279/100615). 
16 Logofetin kaleme aldığı teşekkür mektubu şu şekildedir:“...geçenlerde sakin olduğum hanede vuku 

bulan harikde zayi ettiğim kitaplarıma ve evrak-ı resmiyeme mukabil milyonlarca iltifat-ı 

tacidarilerine ve nice kıymetdar asar-ı atikalarıma mukabil tevcihat-ı cedide-i cihan niğmet-i 

şehinşahilerine ve mefruşata mukabil yüz lira atiyye-i şahanelerine ve gene melbusatıma mukabil 

haftan-ı merhameti mülukanelerine ve başımı sığındırdığım mekâna mukabil mahlulattan münasip bir 

hanenin ihsanı hakkında şeref müteallık buyrulan irade-i seniyye-i şehriyarilerine nail ve malik 

olmuşumdur ki iş bu eltaf ve inayet-i merahim-i ayat hazret-i zillullahlarının zerresinin arz ve şükranı 

ademü’l imkân olup fakat ömrüm oldukça veliniğmetimiz padişahımız efendimiz hazretlerine 

ecdadımdan mevrus olan istikamet ve sadakatle ubudiyet ve hizmet etmeyi uhde-i ahkâraneme farz-ı 

ayn ve mahz-ı din bilmişimdir. Baki her halde emr-i ferman şevketlü, kerametlü, kudretlü merhametlü 

padişah-ı şehinşah hazretlerinindir” (BOA.Y.PRK.AZJ.14/1, 6 Eylül 1888). 
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Aldıkları taltifler dikkate alındığında logofetlerin devlete ne denli hizmetkâr 

bürokratlar olduklarını tahmin etmek zor değildir. Bunu bilhassa İstavraki 

Aristarchi’nin sicilinde somut olarak görmek mümkündür. Tanzimat Dönemi’nin 

idari modernleşmeye yönelik düzenlemelerinde görev alan, yine aynı dönemin iç ve 

dış meseleleri ile ilgili komisyonlarında büyük hizmetleri görülen Aristarchi Efendi, 

İftihar Nişanı’ndan Mecidi Nişanı’na ve Nişan-ı Ali-i Osmani’ye ve hatta Gümüş 

Hizmet Madalyası’na kadar değişik rütbe ve derecelerden taltif almıştır. Aristarchi 

Efendi’nin görev süresi içerisinde hakkında “bir güne şikâyet vuku bulmamış ve bir 

vakitte taht-ı mahkemeye alınmamıştır.” Ayrıca Aristarchi Efendi, hizmetleri ile 

sadece Osmanlı Devleti’nin değil aynı zamanda başka devletlerin de takdirini 

kazanmış, Fransa Cumhuriyeti’nden aldığı nişan yanında, Avusturya Devleti 

tarafından Korona Nişanı’na ve İran Devleti tarafından da Şir-i Hurşid Nişanı’na 

layık görülmüştür17 (BOA.Y.PRK.A. 9/25). 
 

1.2. Osmanlı Merkez ve Taşra İdaresi’nde Kapı Kethüdalığı Görevi 

Kapı kethüdalığı ya da başka bir ifade ile kapı kâhyalığı;18 valilerle sancak 

beylerinin ve patrikhanenin, Babıali ve resmi dairelerdeki işlerini takip etmek üzere 

oluşturulmuş memuriyetin adıdır. (Pakalın,1993: 172).  

Lügat manası dikkate alındığında kapı kethüdalığının Osmanlı Devleti idaresinde 

iki temel kullanımı söz konusudur: 

1)  Kurum (ya da daire)  Kapı Kethüdalığı 

2)  Eyalet (İdari birim) Kapı Kethüdalığı 

Bunlardan kurum kapı kethüdalığını örnekleyen Patrikhane Kapı Kethüdalığı, 

incelememizin ilk bölümünde ele aldığımız patrikhane logofetliğidir ki bu noktada 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerinden yola çıkarak bu görev için kapı kethüdası 

ya da kapı kâhyası tanımlamasından çok logofet tabirinin tercih edildiğini 

söylemeliyiz.  

İkinci türden olan eyalet kapı kethüdalığı ise kavramın yukarıda verdiğimiz 

tanımından da anlaşılacağı gibi Osmanlı taşrasındaki idari birimlerin merkezi 

hükümet ile irtibatını sağlamak üzere İstanbul’da görev yapan memurları tarafından 

temsil edilen bir memuriyetti (Şemseddin Sami, 1996:1145). Eyalet kapı kethüdaları 

valilerin tam yetkili vekilleri makamında olup onlar namına Dersaadet’teki merkezi 

hükümet makamlarına bir istek veya taahhütte bulunabilirlerdi. Bunlar, memur 

oldukları eyalete göre isim alırlardı (Pakalın,1993: 172). Bu memurlardan beklenen, 

valilerden kendilerine gelen yazıları ilgili hükümet makamlarına göndermek ve 

                                                                 
17 Logofet Efendi’nin ayrıca İtalya Devleti’nden ve Karadağ hükümetinden aldığı nişanlar için bkz. 

(BOA.BEO.1781/133560, 18 Ocak 1902). 
18 Kâhyalık ile kethüdalık kavramlarının ifade ettikleri mana bakımından yakın anlamlı olduklarını bu 

nedenle bazen cümle içinde aynı anlamı karşılayacak şekilde birbirlerinin yerlerine kullanıldığını 

ifade etmeliyiz. Nitekim Şemsettin Sami’ye göre; “Kâhya; bir daire ve konağın veya bir işin 

idaresine memur olan mutemet adam. Emin. Vekil-i umur” gibi bir mana taşırken; “Kapu kethüdası” 

ise; bir valinin veya bir dairenin Babıalice işlerini yürütmek ve muhaberatını teshil ve tesri itmek 

vazifesiyle muvazzaf memur” anlamını içermektedir (Şemseddin Sami, 1996:1145).  
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alınan cevapları da eyaletlere ulaştırmaktı. Tanzimat’tan evvel kapı kâhyalığı bazı 

makam sahiplerine ve kalem zabitlerine verilir, onlar da bu işi ilave-i memuriyet 

olarak yürütmeye çalışırlardı. Fakat Tanzimat döneminde artan iş yoğunluğu 

nedeniyle bu işler aksamaya başladığından, kethüdalık görevleri müstakil memurlara 

verilmek zorunda kalınmıştır.19 Bu amaçla on dokuz kapı kethüdalığı kadrosu 

oluşturularak bu görevlere atamalar yapılmıştır (Mümtaz T. Yaman’dan naklen, 

Eryılmaz, 2010: 161). 

Kapı kethüdaları devlet merkezinde bürokrasiyi iyi bilen, hükümeti oluşturan 

kurumların işleyişine vakıf memurlar olduğu gibi aynı zamanda mutemet kişilerdi. 

Hükümet merkezi ile eyaletler arasında giden-gelen evrakların içeriğinde devletin 

güvenliğini de ilgilendiren mahrem bilgiler olabilirdi. Bu sebeple, bu evrakları 

İstanbul’daki resmî kurumlar arasında dolaştıran kapı kâhyalarının güvenilir insanlar 

olması gerekirdi. Aynı sebepten, kapı kethüdalarının evrak dolaştırması için 

kendilerine vekil memurlar bulmalarına da müsaade edilmezdi (Düşünmez, 2006: 

16-17). 

Bununla birlikte Eyalet kapı kâhyalığı (kethüdalığı) görevi tüm Osmanlı 

vilayetleri için aynı formatta bir memuriyet değildi. Bunun nedeni; doğrudan 

Osmanlı merkezine bağlı vilayetlerin yanında birçoğu özerk veya imtiyazlı bir 

statüye sahip olan eyâlât-ı mümtâzenin (mümtaz eyaletler) varlığıdır. Bu tarz kapı 

kethüdalıklardan bazıları imtiyazlarından dolayı neredeyse müstakil bir hükümetin 

memurları gibi çalışmıştır. Örneğin Ege adaları içinde özellikle Sisam Adası kapı 

kethüdalığı birtakım imtiyazlara sahipti. Yine Sakız Adası, Midilli Adası, Kıbrıs 

Adası, Eflak ve Boğdan Voyvodalığı, Sırp Emareti, Tunus, Mısır eyâlât-ı mümtâze 

statüsü içinde olan yerlerdi. Dolayısıyla onların kapı kethüdalıkları da diğer mülkî 

ünitelerdeki kapı kethüdalıklarına göre farklılık göstermekteydi (Düşünmez, 2006: 

22). 

Görüldüğü gibi konunun detayına inildiğinde Eyalet Kapı Kethüdalığı hususunda 

da bir tasnife gidilmesi lüzumu hissedilmektedir. Zira başta mümtaz eyaletler olmak 

üzere bazı özel statülü yerler, Osmanlı Devleti’nin taşra idaresinin genel nizamına 

tabi taşra birimlerinden ayrı özellikler göstermekteydiler. İncelememizin bu kısmında 

yeniden bir tasnif yapacak olursak asıl bahis konumuz olan logofetliğin konunun 

neresinde durduğunu anlamamızın daha kolay olacağı kanaatindeyiz.  

Buna göre birbirini karşılayan görevler olarak kapı kethüdalığı ve logofetlik 

görevlerinin Osmanlı merkez ve taşra idaresindeki uygulama alanları için şöyle bir 

tasnif yapılabilir: 
 

1) Kurum / Daire Kapı Kethüdalığı 

                                                                 
19 Pakalın’a göre “kapı kethüdaları ilkin vali ve sancak beyleri tarafından seçilir, vazifeleri onların 

memuriyetlerinin devamı müddetince sürerdi. Bu hizmetin şahsa bağlı kalması mahsurlu görülerek H. 

1280 (1863) senesinde kapı kethüdalarının tayin ve azl şekilleri değiştirilmiş, devletçe tayin ve azilleri 

esası kabul olunmuştur”. Hatta Pakalın, Vakanüvis Lütfi Efendi’nin tarihinden yola çıkarak; vali vb. 

önemli memurluklara atanan kişilerin genellikle kethüdalık vazifesini yürütecek kişileri 

akrabalarından seçtiklerini bu nedenle azillerinde onların görevlerinin de sona erdiğini ifade etmiştir 

(Pakalın,1993: 173). 
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a) Patrikhane Logofetliği  
 

• Rum Patrikhanesi Logofetliği 

• Ermeni Patrihanesi Logofetliği 

• Diğer Patrikhanelerin Logfetliği 
 

2) Eyalet (İdari birim) Kapı Kethüdalığı 

a) Doğrudan Merkeze Bağlı Eyaletlerin Kapı Kethüdalığı 

• Sivas Eyaleti Kapı Kethüdalığı, Selanik Eyaleti Kapı Kethüdalığı vd. 

b) Mümtaz Eyaletlerin Kapı Kethüdalığı / Logofetliği 

• Eflak–Boğdan Voyv. Logofetlikleri, Sisam Emareti Kapı Kethüdalığı vd. 

 

Osmanlı taşrasındaki bazı idari birimleri İstanbul bürokrasisinde temsil eden kapı 

kâhyalığı görevlerinden bazılarının “logofetlik” olarak karşımıza çıkması, belli 

nedenlerin etkisiyle gelişen bir durumdur. Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde 

egemenlik altına alınan gayrimüslim tebaanın bilhassa dini örgütlenmeleri 

konusunda kendilerine sağlanan müsamaha bu farklılığı izah eden nedenlerden 

biridir. Ayrıca bu yerlerde bazı kadim idare uygulamalarının devamında bir sakınca 

görülmemiş olması, Osmanlı taşra idaresinin genel düzenine uymayan kuraldan ayrık 

bazı idari birimlerin oluşmasına neden olmuştu. Söz gelimi imtiyazlı bir kaza olan 

Aynaroz idaresini İstanbul bürokrasisinde temsil eden Aynaroz Manastırları Vekilleri 

bulunuyordu. Aynaroz manastırlarının ve ruhbanlarının her türlü meselelerini 

(Aynaroz Kaymakamlığı ve Selanik Valiliği gibi makamları atlayarak) doğrudan 

hükümet makamlarına taşıma hakkına sahip olan bu vekiller tıpkı Eflak-Boğdan kapı 

kethüdaları gibi daimî olarak İstanbul’da ikamet etmekteydiler 

(BOA.I.MMS.58/2683). Osmanlı Devleti esasen merkezi hükümetin taşra ile olan 

bürokrasisinde diğer idari birimlerde olmayan bir imtiyazı kullanmayı içeren bu çok 

eski usulü ilga etmemiş, manastırlar ile Rum Patrikhanesi’nin ruhani idarelerinin bir 

parçası addederek devamından yana irade göstermiştir.20 

Özel statülü yerlere özgü olan bu sıra dışılık yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu 

yerlerin daha baştan Osmanlı hâkimiyetine alınması sırasında verilen imtiyazlar ve 

özel anlaşmaların bir sonucuydu. Osmanlı taşra idaresinin genel ahengi için de pürüz 

addedilen bu yerler, modernleşme döneminde, tüm Osmanlı vilayetlerinde 

uygulanabilecek bir taşra yönetim modeli geliştirmeye çalışan Tanzimat 

bürokratlarının tasarladıkları taşra örgütü reformunun önünde önemli bir engel teşkil 

etmiştir (Belge, 2018: 3,194. ve Reyhan, 2015: 53). 

                                                                 
20 1857 yılında Aynaroz idaresinin ıslahı ile ilgili hazırlanan bir layihada “Aynaroz Manastırları 

Vekilliği” uygulamasına son verilerek bunun yerine, yine daimi olarak İstanbul’da ikamet edecek ve 

manastırlara ait meseleler ile iş ve işlemleri başkent bürokrasisinde takip edecek bir kapı kethüdalığı 

ihdası düşünülmüşe de bu gerçekleşmemiştir (BOA.HR.TO.428/43, 10 Haziran 1857). Zira fermanlar 

ile verilen ve değiştirilmesi ya da bozulması asla caiz görülmeyen bu imtiyazlara müdahale 

edilememiş, söz konusu durum reformcu Osmanlı bürokratları için de aşılması güç bir zorluk olarak 

kalmıştır. 
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Eflak-Boğdan idaresi de yukarıda bahsedilen sıra dışılığı örnekleyen özel statülü 

yerler arasındaydı. Üstelik Eflak-Boğdan idaresinde logofetlik, ananevî bir kurum 

olarak yaşatılmaktaydı. 

1.2.1. Memleketeyn Kapı Kethüdalıkları (Logofetlikleri) 

XVI. yüzyılda Eflak ve Boğdan voyvodalarının kapı kethüdaları için âdem veya 

ban tabirleri kullanılmış, sonraları kâhya kelimesi tercih edilmiştir. (Düşünmez, 

2006: 16, 22-24 ve Uzunçarşılı: 99). Ancak XIX. asırda artık Eflak veya Boğdan 

kapı kâhyaları için logofet veya Eflak Kapı kâhyası logofeti unvanları 

kullanılmaktaydı. (BOA.İ.HR.16/769).21 

Bizans tarihi ile ilişkilendirilen logofet tabirinin Osmanlı egemenliğindeki Eflak 

ve Boğdan’da kullanılıyor olması elbette ki tesadüf bir durum değildir. Aslında 

bunun için gerekli olan bütün şartlar tarihi süreç içinde oluşmuştu. Bunda Ortodoks 

tebaanın ruhani idaresini üstlenen patrikhane ile Fener bürokrasisinin burada zaman 

zaman üstlenmiş oldukları rolün katkısı büyüktür. Eflak-Boğdan, Fener bürokrasinin 

ve Fenerli zenginlerin dikkatini daha XVII. yüzyıldan itibaren çekmişti ve birçok 

Rum zengin burada geniş araziler satın alıp yerli boyarlar ile evlenmek suretiyle 

Memleketeyn yönetiminde söz sahibi olmaya başlamışlardı. (Jelavich, 2006:112). 

Ancak Eflak-Boğdan’da Fenerli bürokratların asıl etkisi Prut Savaşı’ndan sonra 

görüldü. Zira XVIII. yüzyılın başlarında beliren Rus tehlikesine ve Avusturya 

tehdidine karşı Osmanlı Devleti Eflak'ı başlıca müdafaa hattı olarak görmüş ve bu 

ülkeye karşı yeni bir siyaset uygulamaya başlamıştı. Bunun neticesi olarak Eflak 

idaresine yerli bey tayin etmekten vazgeçilerek bu mevkilere Fenerli Rumlar 

getirilmeye başlandı. Bu nedenle 1716'dan 1821'e kadar Eflak, Fenerli Rum beyleri 

tarafından idare edilmiştir (Karpat, 1994; 468).22  

Eflak Boğdan’da logofetliğin kapı kethüdalığı olarak bildiğimiz biçimi dışında 

sadece Bizans devlet idaresinde rastladığımız megas logothete şekli yani “baş 

logofetlik” müessesesi de yaşatılmaktaydı ki bu görevi temsil eden kişi yerli asiller 

olan boyarların en büyüğü kabul edilip voyvodanın mührünü muhafaza ederdi. 

(Uzunçarşılı: 112) 

Kapı kethüdası olan logofet ise Eflak için ayrı Boğdan için ayrı belirlenirdi. Her 

ne kadar Paris Konferansı’ndan (1856) sonra, Eflâk ve Boğdan Prensi Aleksandru 

Ioan Cuza tarafından bu durumun değişmesi istenilmişse de Osmanlı Devleti bunun 

değişmemesi için adeta direnmiştir. Nitekim Prens Cuza’nın Babıali’ye gönderdiği 

                                                                 
21 Kavramın “Kapı kâhyası logofeti” şeklinde kullanımı ile ilgili başka bir örnek için bkz. 

(BOA.İ.HR.38/1764, 18 Mayıs 1846).  
22 Fenerli Rum beyleri, beraberlerinde getirdikleri çok sayıda akrabaları ve Rum iş ortakları ile burada 

önemli maddi çıkalar ede etmişlerdi. Karpat’a göre; “Eflak'ın Osmanlı himayesinde bulunan 

patrikhane yolu ile yönetilmesi bir bakıma Slav tehlikesini önlemişse de Bizans'ı diriltme çabalarına 

büyük destek sağlamıştır” (Karpat, 1994; 468). Eflak-Boğdan idaresinin yerli boyarlardan alınarak 

Fenerli beylere verilmesinin bir diğer nedeni de boyarlardan bazılarının Rusya ile işbirliği yapmak 

suretiyle Eflak-Boğdan’ın bağımsızlığı için birtakım çabalar içine girmiş olmalarıdır. Boğdan 

Voyvodası Dimitri Kantemir’in (1710-1711) Prut Savaşı sırasında Rusya ile ittifak içerisinde hareket 

etmesinin Osmanlı Devlet adamları tarafından fark edilmesi bu anlamda önemli bir dönüm noktası 

olmuştur (Jelavich, 2006:113).  

http://www.akademikbakis.org/


 
 

                     AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi 

ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat 

–KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 
 
 

137 
 

yazıda belirtilen Eflak ve Boğdan kapıkethüdalıklarının birleştirilmesi isteği Osmanlı 

merkezinde oluşturulan özel bir mecliste değerlendirilmiş ve Eflak ve Boğdan’ın ayrı 

idareler olduğu belirtilerek “her biri için ayrı ayrı kapu kethüdâlar” tayin edilmesi 

gerekliliğinde ısrar edilmiştir. Osmanlı bürokratları bu ayrılığın Eflak-Boğdan idaresi 

ile ilgili eski idare tarzının bir alameti olarak devamından yanaydılar. Fakat “bir 

mesele çıkarmamak içün kabul olunması lazım gelir ise” en azından ataması 

düşünülen Konstantin’in Boğdan için Kapı Kethüdası olarak; Eflak için ise “kapı 

kethüdalığı kançılaryası muvakkat müdiri” sıfatı ile izin verilmesi görüşünü dile 

getirmişlerdi. Nitekim atamanın onaylandığına dair Cuza’ya gönderilecek cevabi 

yazıda kapı kethüdası yerine “muvakkat müdir” vurgusu yapılmıştır. Osmanlı 

hükümeti Eflak-Boğdan üzerinde idari usuller anlamında Osmanlı nüfuzunu devam 

ettirme çabası içinde olsa da aslında bu atama ile Emareteyn için ayrı ayrı kapı 

kâhyaları atama usulü son bulmuş görünmektedir (BOA.İ.MMS.16/698, 5 Ocak 

1860).  

Tanzimat’tan evvel Memleketeyn logofetlerinin atamaları, voyvoda ataması ile 

birlikte gerçekleşirdi. Atama usulünde takip edilecek yol, atanacak voyvodanın 

İstanbul’da bulunup bulunmamasına göre değişirdi. Eflak ya da Boğdan voyvodası 

tayin edilen kişi, İstanbul’da olmayıp Eflak veya Boğdan’da bulunursa, kendisine 

voyvodalığına dair berat (menşur) ile bir hil‘at, tuğ, sancak gönderilir ve makama 

oturma merasimini gerçekleştirmek üzere “iskemle ağası” adı verilen bir memur 

görevlendirilirdi. Bu merasimin ardından kanun üzere kendisinden gerekli aidat ve 

bahşişler alınırdı. Şayet yeni voyvoda İstanbul’da ise, bu defa iki aşamalı bir tayin 

merasimi yapılırdı. İlk aşamada Babıali’de sadrazam ile bir görüşme gerçekleşir 

burada atama için gerekli olan hil‘atlar kendisine takdim edilip, ikram eşliğinde 

sohbet edildikten sonra voyvodalığa mahsus bazı aidat ve ödemeler alınırdı. 

Sadrazam huzurunda gerçekleşen bu ilk merasimde voyvodanın logofeti de bulunur, 

tıpkı voyvoda gibi ona da görevi ile ilgili bir hil‘at (kuşaklık hil‘atı), verilirdi23 

(Uzunçarşılı: 89-90). 

Görüldüğü üzere logofetler Eflak ya da Boğdan beylerinin maiyetinde görev 

yapacak memurlar arasındaydı ve bu merasim sırasında voyvoda ile birlikte hilat 

giyerek görevlerine atanmaktaydılar. XVIII. asrın ikinci yarısından itibaren Eflak 

voyvodaları, tayinlerine binaen padişaha, Harem-i hümayuna, Enderun’a teşrifat 

kaydı adı altında bir miktar aidat öderdi. Kayıtlara göre bu voyvodalar için hatırı 

sayılır miktarda bir meblağdı. (Uzunçarşılı: 94). Bu meblağ ile birlikte hizmetinde 

çalışacak memurların ve bu arada logofetin de ücreti ödenmiş oluyordu.  

Eflak ve Boğdan logofetleri hilat giyip beratlarını aldıktan sonra Dersaadet’te 

kendilerine tahsis edilmiş konakta vazifelerini ifa etmeye başlarlardı. Memleketeyn 

                                                                 
23 Voyvodanın padişah huzuruna kabul edildiği ikinci aşama, kapıkulu ocağı maaşlarının dağıtıldığı 

vakitteki “galebe divanı”nda gerçekleşirdi. Bu görüşmeden birkaç gün sonra da kendisine dua ile 

voyvodalık alametleri teslim edilir, böylece yeni voyvoda tayin edildiği makamında hizmetini ifa 

etmeye başlardı. Ayrıca Nimetî Efendi Kanunnamesi’ne göre; yeni tayin edilen Eflak ve Boğdan 

voyvodalarına Divan-ı hümayundan, “hil‘at-ı hassülhas”; kapı kethüdasına “kuşaklık hil‘atı”, 

boyarlardan büyüklerine kuşaklık, küçüklerine alâ denilen hil‘atlerden giydirilirdi. (Uzunçarşılı: 89-

91) 
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logofetlerine ait bilinen en eski konaklardan birisi Boğdan Prensi III. Bogdan 

zamanında (1504-1517) Büyük Logofet Ion Tavtu tarafından yaptırıldığı bilinen 

Boğdan Sarayı’dır. Haliç'te Fener ile Karagümrük arasında olduğu tahmin edilen 

Boğdan Sarayı, Osmanlı Devleti'ne bağlı bir voyvodalık olarak kendi prensleri 

tarafından idare edilen Boğdan'ın İstanbul'daki kapı kethüdalarının (logofetlerin) 

makamı ve voyvodaların konaklama yeri olarak inşa edilmiştir24 (Eyice, 1992: 271-

272). 

Tanzimat Dönemi’nde logofetlik hizmetini yürüten kişiler görevleri sırasında bir 

üniforma giymekteydiler. Ancak bir BOA belgesinden anladığımız kadarı ile Eflak 

logofetlerinin memuriyetlerine dair rütbelerinde bir belirsizlik söz konusuydu. Zira 

1848 yılında, “Eflak Kapı Kâhyası Logofet,  kullanmakta olduğu üniforması pek eski 

surette olduğu[ndan], yeni üniformalar gibi yaptırmak üzere” izin istemişti. Ancak 

kendisinin “Devlet-i Aliyye’den bir rütbesi olmaması” nedeniyle üniformayı nasıl 

yaptırması lazım geleceğini sual ettiğinde, hükümet yetkililerince logofetin rastgele 

bir üniforma yaptırması ihtimali sakıncalı bulunmuş ve (muhtemelen devrin başka 

bir logofeti olan) İtzaki? Kostaki Bey’in üniforması gibi yaptırarak giymesi münasip 

görülmüştür (BOA.A.AMD. 3/23).25 

Memleketeyn logofetleri, Eflak veya Boğdan voyvodalarından gelen yazıları 

hemen tercüme ederler ve hükümetin ilgili makamlarına ulaştırırlardı. Bu nedenle 

görevlerinin gereği olan lisanları tercüme edecek derecede bilmekteydiler. Nitekim 

1843 yılında Eflak voyvodası tarafından, Rum lisanı ile bir mektup gönderilmiş ve 

mektup logofet tarafından derhâl tercüme edilerek Osmanlı hariciyesine iletilmiştir. 

Mektubun içeriğinde Eflak’taki siyasi duruma değinen voyvoda, Eflak’ta fitne fesat 

ve isyan emarelerinin ortadan kaldırılması ve ahalinin padişaha olan itaat 

duygusunun artırılması için ne denli uğraş verdiğini, kendisinin de daima sadakat ile 

padişahın hizmetinde olacağını ifade etmiştir (BOA.İ.MSM.36/1027). Söz konusu 

yazışmaların devletin güvenliği ve siyaseti ile ilgili ne kadar hayati konuları 

içerdiğine bakılırsa logofetlerin ifa ettikleri görevlerin ehemmiyetini anlamak zor 

olmayacaktır. 

Memleketeyn logofetlerinin vazifesi, Eflak ve Boğdan ile Babıali arasında tek 

taraflı bir evrak trafiği ile sınırlı değildi. Aynı şekilde hükümetin talimatlarını da 

hizmetinde oldukları voyvodalara ulaştırmakla mesuldüler. 1846 yılı baharında 

padişahın Eflak’a gerçekleştireceği seyahatin programını Eflak Beyi’ne yazan 

Logofet, gelen cevabi yazıyı da Hariciye Nezareti’ne iletmişti. Böylece logofet, 

elçiliklere ya da dış işleri bakanlarına has bir görev olan teşrifat işlerinde sorumluluk 

almış, Eflak voyvodalığı ve Hariciye Nezareti ile irtibatlı olarak Silistre Limanı’na 

                                                                 
24 Semavi Eyice’ye göre, “Boğdan Sarayı'nın XVII. yüzyıl ortalarına doğru kapı kethüdaları 

tarafından kullanılmadığı ve Boğdan'dan gelenlerin artık oraya inmedikleri tahmin edilmektedir. 

Osmanlı Devleti burayı yabancı temsilcilerin oturması için tahsis etmeye veya onlara kiralamaya 

başlamış görünmektedir. Prut Savaşı'ndan (1711) az sonra Bağdan Voyvodalığı yerli boyarlardan 

alınarak Fener'de yaşayan Rum beylerine verilmiş, böylece Boğdan Sarayı'na da gerek kalmamıştır” 

(Eyice, 1992: 272). 
25 Osmanlı Devleti dönemi logofetlerinin kıyafetleri ile ilgili (İstavraki Aristarchi’ye ait olduğunu 

düşündüğümüz) örnek için bkz. Ek:3 
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gelecek olan padişahın karşılanması merasimine dair programın bürokrasi sürecini 

yürütmüştür (BOA.İ.HR.33/1526).  

Eflak-Boğdan logofetlerinin görevleri sadece yazışmalardan ibaret değildi. Bazı 

BOA belgelerinden anladığımız kadarı ile logofetlerin bulundukları ofisten ayrılarak 

bazı saha görevleri icra ettiklerine şahit olmaktayız. Nitekim 1839 yılında logofetin 

ödemesi geciken verginin tahsili için Eflak Voyvodalığı ile görüşme yapmak ve 

belirli bir süre zarfında gidip gelmek üzere Eflak ve Boğdan’a gönderildiğini 

görmekteyiz.  Ayrıca bir önceki yıl, Bükreş’teki boyar meclisinde Devlet-i Aliyye 

hakkında bazı uygunsuz sözler sarf edilmiş olduğu hatırlatılarak şimdiki meclis 

açılışında buna benzer bir uygunsuzluğun yaşanmaması hususunun logofet tarafından 

ilgililere hatırlatması istenmiştir. Böylece logofet, elinde biri siyasi, diğeri iktisadi 

konu ile ilgili iki adet talimat olduğu halde Eflak’a gönderilmiştir 

(BOA.HAT.1152/45725). 

Öte yandan logofetlerin diplomatik vazifeler üstlendiğine delalet eden kuvvetli 

emareler de bulunmaktadır. Dahası kimi logofetler bu tür görevlerdeki başarıları 

nedeniyle taltif edilmişlerdi. Nitekim 1846 senesinde “Eflak Kapukahyası Logofeti, 

saltanat-ı seniyye ile Rusya Devleti beyninde akd olunan ticaret” anlaşmasının 

başlangıç müzakerelerini yürütmüş ve önemli bir diplomatik hizmette bulunmuştu. 

Logofet Efendi bu hizmeti vesilesiyle taltif edildiği gibi daha evvel “Yanya tarafında 

istimlâk olunan çiftlikten hisse alarak bundan dolayı Hazine-i Celile’ye yüz otuz şu 

kadar bin guruş zimmeti” dahi padişah ihsanı olarak affedilmiştir 

(BOA.İ.HR.38/1764).  

Logofetlerin sınıf ve derecelerinde bir değişme olduğunda eski nişanları hazineye 

iade edilir ve kendilerine uygun görülen yeni nişanlar takdim edilirdi. Söz gelimi 

İstefanaki Beyzade Aleko Bey Boğdan logofeti olduğunda “logofet Bey’in eski nişanı 

alınup Hazine-i Amire’ye teslim” edilmiş ve kendisine birinci rütbe ve ikinci sınıftan 

yeni bir nişan verilmiştir (BOA.İ.HR.57/2653) . 

Hizmetleri nedeniyle taltif alan daha başka Eflak ve Boğdan logofetleri de 

bulunmaktadır. 1849 senesinde Boğdan Voyvodası Kiga Bey, kendi döneminde 

“hüsn-i hizmet ve sadakati görülen” memurların bir nişan ile ödüllendirilmesi 

konusunda iltimasta bulunmuştu. Bunlar arasında “logofet rütbesinde olan ve Kostaki 

İstorza’ya tuğra-i garra-i hümayun” ve “üzeri tuğra ile müzeyyen ve tezyinatı yirmi 

bin kuruş kıymetinde bir adet kutu” verilmesine karar kılınmıştır (BOA.A.AMD. 

11/157). Benzer şekilde 1856 yılında “Eflak Kapı kethüdalığı vekâletinde bulunan 

Miltiyadi”, vazifesi ile ilgili gayreti görülmüş olduğundan sınıf ve derece yönünden 

terfi etmesi uygun bulunmuştur (BOA.A.AMD. 45/13).  
 

SONUÇ 
 

Bizans Devlet İdaresine mahsus bir kurum olan logofetlik, İstanbul’un fethinden 

sonra himaye edilerek yaşatılan ve örgüt yapısına müdahale edilmeyen Fener Rum 

Patrikhanesi’nin kadim bir uygulaması olarak varlığını devam ettirmiştir. Aynı 

şekilde patrikhanenin ve Fenerli Rum bürokrat ve zenginlerin etkisi ile Rum 
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bürokrasi kültürünün uzun süre etkisi altında kalan Eflak ve Boğdan gibi özel statüye 

sahip yerlerde de bu kurumun izlerine rastlanmıştır. 

Böylece patrikliklerin ve Eflak-Boğdan voyvodalıklarının Babıali ile olan 

bürokrasisini düzenleyen bir kurum olarak logofetlik, temelde bu iki tema üzerinden 

Osmanlı Devleti merkez bürokrasisinde uygulama sahasına sahip olmuştur. Bu 

bakımdan Bizans devlet idaresinde askeri, diplomatik, siyasi, ekonomik ve dini 

alanlarda çok çeşitli idari sorumlular üstlenen Bizans dönemi logofet ofislerine 

nazaran, Osmanlı Devleti döneminde bu ofislerden sadece ikisi (Patrikhane Logofetliği 

ve Eflak-Boğdan Logofetliği) idame ettirilmiştir. Bunlardan Eflak-Boğdan logofetliği, 

“kapı kethüdalığı” veya “kapı kâhyalığı” ismi altında hizmet etmiş, zaman zaman 

da “Eflak Kapı Kâhyası Logofeti” örneğinde olduğu gibi her iki unvan birlikte 

kullanılmıştır. Bu anlamda kapı kethüdalığı ile logofetliğin görev tanımlarındaki 

benzerlikten yola çıkılarak bu iki kavramın birbirlerini karşıladıklarını söylemek 

mümkündür. 

Bununla birlikte Osmanlı bürokrasisinde görev alan logofetlerin bazen görev 

tanımlarının dışında bazı üst düzey bürokratik mesuliyetler aldıkları görülmektedir. 

Nitekim padişahın Eflak seyahati ile ilgili teşrifat işlerinde rol icra eden, vergi tahsili 

ve hükümetin talimatlarını tebliğ için Eflak’a giderek görüşmeler yapan, Rusya ile 

yapılan bir ticaret anlaşmasında mühim roller üstlenen Eflak logofetinin, Bizans 

devlet idaresinde merasim işlerinde ve diplomasi alanında sorumluluk alan 

Logothetes tou dromou ofisine benzer şekilde sorumluluklar üstlendiği dikkati 

çekmektedir. 

Aynı şekilde bazı patrikhane logofetlerinin, asli görevleri dışında ilave-i 

memuriyet olarak iç ve dış meseleler ile ilgili bazı komisyonlarda, Şura-i Devlet gibi 

meclislerde hatta Meclis-i Ayan’da görev aldıkları, incelememiz içinde 

örneklediğimiz gibi, Osmanlı bürokrasisinde üst düzey bürokratlardan addedildikleri 

ve çok itibarlı bir konuma sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Çalışmamızda dikkati çeken bir diğer durum da Osmanlı Devleti’nde logofetlerin 

hem Osmanlı kültür çevresi içinde kalan hem de Batılı hayatı iyi tanıyan elit Rum 

bürokrat ailelere mensup kişiler olmalarıdır. Fenerli Rum aileler bu anlamda öne 

çıkmıştır. Öyle ki Aristarchi Ailesi’nde olduğu gibi bu ailelerden bazılarında 

logofetlik aile içinde süregelen bir meslek gibi nesilden nesile aktarılmıştır. 

Öte yandan logofetlik kurumu, Osmanlı merkez ve taşra idaresinin Tanzimat ile 

birlikte düçar olduğu idari modernleşme hareketinden etkilenmiştir. Bu süreçte 

logofeliğin rütbesi, sınıfı, maaşları hatta kıyafeti dahi yapılan yeni düzenlemeler 

sürecinde gündeme gelmiştir.  

Bizans idare tarihine mahsus kurumların Osmanlı devleti idaresindeki idamesi, 

Osmanlı Devleti’nin bir ihtiyacı olmaktan ziyade genişleme eğiliminde olan bir 

imparatorluğun egemenliği altındaki milletlere karşı müsamaha içeren politikalarının 

bir icabıdır şeklinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bunun neticesi olarak 

bahis konumuz olan logofetlik kurumunda olduğu gibi bazı eski kurumlar ve usuller 

Osmanlı Devlet idaresinde kendilerine yer edinmişlerdir. Fenerli elit bürokrat 

ailelerin gerek tercüme odalarında gerekse logofetlik hizmetinde oluşan bu istihdam 
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imkânlarını iyi değerlendirdiklerini bu nedenle uzun süre boyunca Osmanlı 

bürokrasisinin nüfuzlu çevrelerinden birini oluşturduklarını kabul etmek gerekir. 

Buna mukabil Osmanlı İmparatorluğu, bu tür kurumların idamesi ile hem 

imparatorluk vasfının bir icabı olarak her kesimden tebaasına idarede temsil imkânı 

tanımış, hem de başta Rumlar olmak üzere Osmanlı milletini oluşturan etnik 

unsurların bürokrasi deneyiminden maharetle istifade etmesini bilmiştir. 
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İnternet  

 
https://www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin- 

jumpfull&object_id=3777907&silo_library=GEN01     (Erişim Tarihi: 05.08.2018) 

 

https://funkystock.photoshelter.com/image/I0000f_Jpb_Z7Tb4    (Erişim Tarihi: 05.08.2018) 

 

 

Ekler 
 

Ek:1 Rum Patrikliği Logofetliğinin İhyasına Dair BOA Belgesi 

  

http://www.akademikbakis.org/
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http://www.dergimakale.com/index.php?p=Products&view=176229
https://www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-%20jumpfull&object_id=3777907&silo_library=GEN01
https://www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-%20jumpfull&object_id=3777907&silo_library=GEN01
https://funkystock.photoshelter.com/image/I0000f_Jpb_Z7Tb4
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(BOA.İ.MSM.33/940,  16 Haziran 1847 (1263.B.2). 

 

Rum Patrikliği Logofetliğinin İhyasına Dair Bir BOA Belgesi ve Transkripti: 

 
Maruz-ı Çakerkemineleridir ki, 

 

“Mücedded-i muhassenat-ı asriyye Hazret-i Padişahi’den olmak ve bu yüzden dahi intizam olmak hal-

i abidanemiz esbabı istihsal buyrulmak mütalaa-i adliyesiyle lütfen ve merhameten bu kerre müteallık 

ve şeref-sünu‘ buyrulan irade-i asafanede cenab-ı cihanbani ve ol-babda sahife-i peyda-i südur olan 

ferman-ı ali mantuk-ı münifi üzere millet-i acizanemizin tesviye-i umur-ı milliyesine dair tertib ve 

teşkili lazım gelan meclisin azaları intihab milletiyle ayin kılınmış olduğuna ve meclis-i mezburda 

birinin logofet nasbı iktiza-i irade-i seniyyeden olarak hizmet-i mezkurun idaresine ehliyet ve liyakati 

derkâr olan Masid? Agob’a ihalesi kezalik intihab-ı milletiyle tensip olunmuş idüğüne mebni zikr 

olunan logofetlik hizmetinin mümaileyhe ihalesi ve tefvizi hususuna müsaade-i aileleri erzan ve ol 

vecihle yedine bir kıt‘a berat-ı alî inayet ve ihsan buyrulması niyazı beyanında ve herhalde emr-i 

ferman hazret-i menlehü’l-emrindir”, meselesine bir kıta berat verilmesi niyazı hususunda. 

İstanbul ve Tevabi Piskoposu - Patrik Matyos 

  

“Rum Logofetine İta olunan Babı-Ali Kaydı. Divan-ı Hümayundan” 

 

İstanbul ve tevabi Rum Patrikhanesi logofetliği hizmeti bundan mukaddem terk ve lağvedilmiş ise de 

emr-i ferman teba-i saltanat-ı seniyyeden olan Rum milletinin her halde ayin ve mezhebine dair 

hususat ve vukualarının hüsn-i tesviye ve ifası matlup ve mültezem-i şahanem olduğundan ol-babda 

http://www.akademikbakis.org/


 
 

                     AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi 

ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat 

–KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 
 
 

145 
 

şeref-efza sünu’ ve sûdur olan emr-i hümayun-ı şevket makrun-ı mülukanem mucibince logofetlik-i 

mezbur iş bu darende-i berat-ı hümayun kıdvetü’l-umerai’l- milleti’l- Mesihiyye Nikolaki 

Aristarhi...uhdesinde kema-fi’s-sabık ifa kılınması ve hizmet-i merkumenin ol-vecihle lağvından dolayı 

mümaileyhin yedinde olan berat kaydı sirkat bulunmuş olduğundan müceddidan lazım gelan beratın 

ısdar ve itası hususu iltimas olunup kuyudeleri el-müracaa İstanbul Rum Patrikhanesi İskemle 

Logofetliği hizmetinde olanlara zabt eylemek üzere birkaç adet karyeden mahsus idüğü ve logofetlik-i 

mezkurun iki bin akçe resm-i peşkeşi olduğu mukayyed ve mestur olmağla mümaileyh Nikolaki 

Aristarhi’nin mahsusat-ı mukayyedesiyle logofetlik-i mezburede ibkaen memuriyetini mutazamnın iş 

bu nişan-ı hümayunu virdüm ve buyurdum ki; mümaileyhin şeref-taalluk eden irade-i sünu‘ mucibince 

ma-muhassesat logofetlik-i mezbura mutasarrıf olup bundan böyle dahi mukteza eyleyenleri üzere 

hizmet-i lazimesini …ve meri müeddi-i kıble-i kadimi idaresinde bulunan karyelerin patrikhane 

tarafından yedine ita olunan tahriratı resmiye mantukunca öteden beru olageldiği vecihle tarafından 

vekil tayiniyle zabt-ı idaresine kimesne taarruz ve müdahale etmeye ve metropolidin tebdili vukuunda 

kadimden beru patrikhane ve cemaat metropolidinin rey‘i ve muvafakatleriyle karargir olacağı üzere 

logofetlik-i mezkura mahsus avaid-i muayyinenin kema-kâne eda ve ibkası hususuna mümanaat 

olunmaya ve muinat-ı kadime-i hususa başkası verilmeye ve elverir ise mümaileyh mukaddemki 

memuriyetlerinde logofetlik-i mezkurede tevcihle mutasarrıf olmuş ise yine ol-vecihle mutasarrıf olup 

mutasarrıflık umuruna taraf-ı aherden kimesne mani ve müteveccih olmaya, şöyle bileler.” 

 

Ek:2      
                                                    

Chora Kilisesi’nde bulunan ve Bizans Devleti tarihinin meşhur “büyük logofeti” Theodore 

Metochıtes’in (1321-1328) yargılanma sahnesini tasvir eden bir mozaik. (Sol tarafta yar alan 

Metochites, kabbadıon olarak tanımlanan, uzun kollu, kuşaklı, kol ve etekleri ile yaka kenarları altın 

işlemeli, yeşil bir kaftan içerisindedir.) 

 

 
 
        https://funkystock.photoshelter.com/image/I0000f_Jpb_Z7Tb4    (Erişim Tarihi: 05.08.2018) 

 

Ek:3  
 

Osmanlı Devleti döneminde, XIX. yüzyılda Rum Patrikhanesi logofetlerinin giydikleri (muhtemelen 

İstavraki Aristarchi’ye ait olduğunu düşündüğümüz) üniforma. (İstavraki Aristarchi, logofetlik 

görevinin yanı sıra Şura-i Devlet ve Heyet-i Ayan azalığı yapmıştır.) 

                                               

http://www.akademikbakis.org/
https://funkystock.photoshelter.com/image/I0000f_Jpb_Z7Tb4
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https://www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-jumpfull&object_id=3777907&silo_library=GEN01 

(Erişim Tarihi: 15.07.2018) 

http://www.akademikbakis.org/
https://www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-jumpfull&object_id=3777907&silo_library=GEN01
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KÜLTÜREL MİRASIMIZ YAĞLI GÜREŞ SPORUNUN GELENEKSEL GİYSİSİ 

KİSPET 

 

Meruyert KAYGUSUZ, Habibe KAHVECİOĞLU SARI, Fatoş Neslihan ARĞUN 

Öz 

Türkiye'de yaklaşık 650 yıllık bir geleneğe sahip olan yağlı güreşler, kendine özgü milli ve 

dini törenlerin yapıldığı ve günümüzde halen devam eden geleneksel sporlardan biridir. Bu 

etkinliklerde duaların okunması, pehlivanların birbirine selam vermesi ve kispet giymesi gibi 

geleneksel uygulamalar halen devam etmektedir. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelen 

yağlı güreşin tek değişmeyen giysisi kispet, el sanatları yaratıcılığının sergilendiği, güreşin 

olmazsa olmazı en önemli ögesidir. Kispeti güreşçinin vücuduyla uyumlu olarak kesmek ve 

dikmek ustadan çırağa geçen bir kispetyapımcılığı zanaatının en önemli kısmıdır. Maalesef 

günümüzde geleneksel kispet ustalığına olan ilginin azalması bu zanaatın genç kuşaklara 

aktarılmasını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, yağlı güreş ve kispet tarihi, kispet 

dikiminde kullanılan derinin özellikleri, kispet kalıbının çıkartılması, kispet dikimi, 

süslenmesi ve kullanım sonrası bakımı konuları ele alınmıştır.Ayrıca, Denizli'lidünya ve 

olimpiyat şampiyonu Hasan Güngör ve Kırkpınar Başpehlivanı Hasan Şahin’in ailesi ile 

karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak pehlivanlar, o dönemin güreş müsabakaları ve kispet 

hakkında bilgileralınmış ve fotoğraflarla belgelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: El Sanatları, Yağlı Güreş, Kispet, Pehlivan, Deri 
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“KİSPET” – TRADİTİONAL CLOTHİNG OF THE CULTURAL HERİTAGE OİL 

WRESTLİNG SPORT  

Abstract 

Oil wrestling is one of the traditional sports with a nearly 650-year history in Turkey, where 

the unique national and religious ceremonies are ongoing today. Traditional practices such as 

reading pray, greeting of the wrestlers and wearing kispets are still going on. The only 

unchanging garment of the oil wrestling that has survived for centuries is kispet; the creativity 

of handicrafts and the most important element of wrestling. Cut and sew the kispet in 

accordance with the wrestler’s body is the most important part of a handicraft that passes from 

the master to the apprentice. Unfortunately, the decrease in the interest in traditional mastery 

today has a negative effect on the transfer of this craft to the younger generations. In this 

study, oil wrestling and kispet history, the features of leather used in kispet making, making 

its pattern and sewing, decoration and post-use care are discussed. In addition, information 

about the wrestlers and the wrestling competitions of the period were used from the 

interviews with family of the Olympicand world champion Hasan Güngör and the Kırk pınar 

chief wrestler Hasan Şahin from Denizli. 

Keywords: Handicrafts, Oil Wrestling, Leather, Wrestler, Leather 

 

GİRİŞ 

Türkler'in avcılık, okçuluk ve binicilikten sonra yaptıkları en yaygın spor güreştir. Ayrıca 

Türkler'in göçebe bir ulus olup evcilleştirdiği hayvanların eti, sütü, yünü ve derisinden 

yararlandığı bilinmektedir. Böylece, Orta Asya'dan Anadolu topraklarına göç etmesi ile hem 

deri işleme hem de deriden kıyafet yapımı ustalığı edinmiştir. Kültürümüzün birçok dalında 

olduğu gibi sporda da Orta Asya’nın etkisi görülmektedir. Eski Türklerin ölüm, doğum, 

evlenme ve sosyal yardım gibi tasa ve sevinç vesileleriyle düzenledikleri yarışmalarda güreş 

izine de rastlanmaktadır (Güven 1992: 15). Güreşçilerin deriden yapılmış kispet giydiği 

bilgisine İskit/Saka Türklerine ait bir kemik avadanlık üzerine işlenen güreşçi figürlerinden 

ulaşılmaktadır (Toros 2015: 17). Ayrıca 9. yüzyıl ve civarında oluşturulduğu var sayılan 

http://www.akademikbakis.org/
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Manas Destanı’ndaki Bok-Murun Hikâyesinde Koşay Han’ın Yolay Han ile yaptığı güreş şu 

şekilde ifade edilmektedir:  

“Pehlivanlar pehlivanı ”Koşay Han” Manas’ın deri kısbetini giyerek ihtiyar hali ile Yolay 

Han’la güreşir. Tanrı artık Koşay’a kuvvet vermiştir. Onun damarlarında Tanrı’nın kuvveti 

dolaşmaya başlamıştır. Tuttuğu gibi Yolay’ı yere vurur ve yener” (Güven 1992: 26). 

Ülkemizde ve diğer Türk diyarlarında güreş yapanlara pehlivan veya pehlevân denilmektedir. 

Esasında Farsçadan dilimize geçen bu terim, “pehlevân” şeklinde yazılıp, iri yarı ve güçlü 

kişi anlamına gelmektedir. Türk sultanlarının birçoğu da bu unvana sahipti. Bunun 

sebeplerinden birisi milletin bu sporu yapıyor olmasıydı. Selçuklu ve onların devamı olan 

Osmanlı Türklerinde pehlivanlık daima saygın bir mevkii olmuş, birçok bey ve padişah 

“pehlevân” lakabını almışlar ve bu mahlası kullanmışlardır. Hatta Selçuklular Niğde’ye o 

zamanlar “Darü’l-Pehlivaniye” demişlerdir (Toros 2015: 13). 

Osmanlı zamanında yağlı güreşlerin yapıldığı bilgisi o dönemi anlatan kaynaklardan 

günümüze ulaşmıştır. Hatta savaşın kazanılmasında büyük etkisi olan spora önem veren 

Osmanlı devleti, Konya Selçuklularında olduğu gibi sporcuların barınmaları ve idman 

yapmaları için Sultan Orhan Gazi zamanında Bursa'da ilk güreşçiler tekkesini açtırmıştır. 

Osmanlıların kurduğu ikinci Edirne Güreşçiler Tekkesini anlatan Evliya Çelebi 

seyahatnamesinde, pehlivanların güreş müsabakalarında manda derisinden 50-60 kg 

ağırlığında kispetler giydiğinden bahsetmektedir (Evliya Çelebi 1314: 450-452; Kahraman 

1989: 94). 

Türkler sporu, insanları bir arada tutmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Türk güreşinin 

panayırlarda yapılmaya başlanması, 10.yy başından itibaren Tuna kıyılarından göç eden 

Peçenek Türklerinin Rumeli’ye yerleşmelerinden sonradır. Rumların bir buluşu olan panayıra 

sportif bir görünüm katan ise Türkler olmuştur. Oğuz töresinin etkisiyle birlikte tamamen 

ulusal bir kimlik kazanmış ve Kırkpınar Panayırı güreşleri ortaya çıkmıştır (Güven 1992: 16). 

Cumhuriyet döneminde ise Kırkpınar güreşlerinin 1940’lı yıllara kadar Hızır İlyas’dan 

(Hıdırellez) üç gün önce başlayıp ve üç gün devam ettiği bildirilmiştir. Günümüzde yapılan 

Kırkpınar güreşlerinin, milletimizin yakınlaşması, dayanışması bakımından toplumsal bir 

fonksiyonu bulunmaktadır. Türk milletinin bir üyesi olma mutluluğunun duygusunu vererek, 

http://www.akademikbakis.org/
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toplumun coşku ve duygularını bir arada dile getirmelerini sağlamaktadır (Toros 2015: 17-

18). 

Toplumların kültürel mirası olan gelenek ve görenekler, kuşaktan kuşağa aktarılarak 

süregelmiş ritüellerdir. Kültürel mirasımız içerisinde yer alan yağlı güreşler geleneksel 

uygulamaları ile Türk sporları arasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de yaklaşık 650 yıllık 

geleneğe sahip yağlı güreşler, kendine özgü milli ve dini törenlerinyapıldığı ve günümüzde 

halen devam eden sporlardan biridir. Üstelik Kırkpınar yağlı güreş şenlikleri UNESCO 

Yüksek Komitesi tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine eklenmiştir. Ayrıca, 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da "Türkiye'nin Somut Olmayan 

Kültürel Mirası" listesinde yer almıştır (Oğuz 2008: 87). 

Bu spor, profesyonel bir müsabakaya kıyasla kendine özgü kuralları olan kazanmanın değil 

Türk örf ve adetlerindeki yardımseverlik, misafirperverliğin ön planda olduğu geleneksel bir 

organizasyondur. Bu etkinliklerde duaların okunması, pehlivanların birbirine selam vermesi 

ve kispet giymesi gibi geleneksel uygulamalar halen devam etmektedir. Yüzyıllar öncesinden 

günümüze kadar gelen yağlı güreşin tek değişmeyen giysisi kispet,gerek dikimi gerekse 

işlemesi ile el sanatları yaratıcılığının sergilendiği, güreşin olmazsa olmazı en önemli 

ögesidir.Dikimi ustalık gerektiren kispeti her usta dikememektedir. Kispetin pehlivanın 

vücuduna göre dikilip dikilmemesi, müsabakanın başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu 

yüzden “kispet pehlivanın yarısıdır” denilmektedir (Kahraman 1989: 96).  

Her ne kadar Selçuklu zamanında yapılan güreş veya müsabakalarda giyilen kıyafetler 

hakkında çok az bilgi bulunsa da, Farsça ve Arapça dillerinin yaygın kullanıldığı o dönemde 

"kispet" sözcüğünün dilimize geçmiş olduğu düşünülmektedir. Yağlı güreşte pehlivanların 

giydiği özel kıyafet anlamıyla özdeşleşmiş olan kispet,Arapça“kisve” “kisvet” kelimesinden 

gelmekte olup vücudun belden aşağısıyla baldırının üstüne kadar olan kısmını kaplayan 

kuşaksız, düğmesiz, iliksiz olarak deriden dikilen giysidir (Kahraman 1989: 94).Farklı 

söylenişleri ile “kisbet, kisve ve kisvet, libas, esvab, baş kisveti veya kisvesi, derviş kisveti” 

gibi elbise, kılık, kıyafet ve özel kıyafetanlamlarında belirtilmektedir (Arseven 1965: 

1099;Devellioğlu 2002: 522; TDK Büyük Türkçe Sözlük 2018a).Türk Giyim, Kuşam ve 

Süslenme Sözlüğünde isekısbet; yağlı Türk güreşinde pehlivanların giydiği kara meşin don 

http://www.akademikbakis.org/
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olarak tanımlamakta ve dana dersinden yapıldığından, nasıl giyildiğinden, kısbetin yağlanarak 

özel bir zenbil (zembil) içinde saklandığından bahsedilmektedir (Koçu 1967: 157).  

Osmanlı zamanında Sultan Abdulaziz'in annesinin Keçecili isimli bir pehlivana kispet 

diktirdiği ve bu tarihi kispetin muhtemelen Tokat'ta müzede olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, 

Konya Koyunoğlu Müzesinde 20 yıllık başpehlivan unvanını koruyan meşhur Aliço 

pehlivanına ait kispetin bulunduğu da bildirilmektedir (Kahraman 1989: 95). Kültürel 

mirasımız olan geleneksel güreş müsabakaları hakkında detaylı tarihlendirme olmadığı gibi 

giyilen kispetlerin tarihi hakkında da yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Eskiden dikilen kispet 

örneklerine birkaç müze dışında rastlanmamıştır. Bu nedenle kispetin tarihsel sürecine 

bakmak ve incelemek maalesef mümkün olmamıştır. 

 

Ancak Denizli’nin gurur kaynağı dünya ve olimpiyat şampiyonu Hasan Güngör1 ve dünürü 

Denizli’li 1971 Kırkpınar Başpehlivanı Hasan Şahin2’in(Bknz. Fotoğraf 1a,b)ailesinin elinde 

bulunan ve kuşaktan kuşağa aktarılmak üzere saklanan kispete ulaşılmış, incelenerek kalıbı 

çıkartılmıştır. Söz konusu kispet, meşhur Çanakkale/Biga’lıkispet ustası İrfan Şahin’in 

yetiştirdiği ustarahmetli Mehmet Derse tarafından dikilmiştir. Bu çalışmada, kispetin 

geleneksel özelliklerine bağlı kalınarak dikilebilmesi ve gelecekte bu işle uğraşacak ustalara 

ışık tutması, kaynak teşkil etmesi ve kispet dikiminin ve ustalığının sürdürülebilmesi için 

çıkartılan kalıp ve çizimlerin yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, dünya ve olimpiyat 

şampiyonu Denizli'li Hasan Güngör ve Kırkpınar Başpehlivanı Denizli’liHasan Şahin’inailesi 

ile karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak pehlivanlar, dönemin güreş müsabakaları ve kispet 

hakkında bilgilere ve fotoğraflara ulaşılmıştır. Hasan Şahin, 1971 yılında Kırkpınar 

Başpehlivanı olduktan sonra bir daha müsabakalara katılmamıştır. Ancak 1982, 1983, 1984 

yıllarında Kırkpınar başpehlivanı ve Altın kemer sahibi olan Denizli’liHüseyin 

Çokal’ınmüsabakalara hazırlanmasına katkıda bulunarak büyük emek vermiştir.  

                                                           
1Hasan Güngör, 1934 tarihinde Denizli’nin Acıpayam İlçesi Akşar Köyünde doğmuş, uluslararası yarışmalarda 

bayrağımızı defalarca göndere çektirmiş ulusal marşımızı defalarca dünyaya dinletmiş bir sporcudur.   
2Hasan Şahin, 1940 tarihinde Denizli İli Çameli ilçesi Cumaalanı köyünde doğmuş, 1971 Kırkpınar Başpehlivanı 

ve Cumhuriyet tarihindeki kendine zimmetli kemere sahip 4. pehlivandır.  
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a) b)  

Fotoğraf 1. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Hasan Güngör (a) ve dünürü 1971 Kırkpınar 

Başpehlivanı Hasan Şahin(b). 

 

KİSPET USTALIĞI 

Geleneksel sporumuz yağlı güreşlerde giyilen kispetin Türk kültürünün bir öğesi olarak 

günümüze kadar gelmesi ile birliktekispet ustalığı da ustadan çırağa geçen bir zanaat olarak 

günümüze kadar ulaşmıştır.Kispet yapımcılığının geleneksel yağlı güreşlerin ortaya çıkışıyla 

birlikte başladığı düşünülmektedir. 

Kispeti güreşçinin vücuduyla uyumlu olarak kesmek ve dikmek kispet ustalığının en önemli 

kısmıdır. Pehlivanın başarısında kispet ustasının yeri yadsınamaz, bu nedenle kispet ustası, 

kispetini giyen pehlivanın başarısıyla gurur duyduğu gibi, pehlivanda kispetini diken ustayla 

övünür (Kahraman 1989: 98).Kispet ustaları kispeti dikmekle kalmayıp yağlı güreş 

müsabakalarına izleyici olarak katılarak pehlivanın kispetle rahat güreşip güreşmediğini 

kontrol ederler.Maç sırasında kispetin herhangi bir yerinin yırtılması geçmişte yenilgiyi temsil 

ettiği için, kispetin sağlam bir şekilde dikilmesi hem güreşçi hem de usta için çok önemliydi 

(Başaran ve Gürcüm 2011: 117). 
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Ülkemizde farklı il ve ilçelerde düzenlenen yağlı güreş festivallerinde pehlivanların özel 

olarak giydiği bu kıyafet, ustanın zahmetli çalışmasının inceliklerini sergilemektedir. 

Türkiye’nin meşhur kispet ustaları arasında en eski ve en iyi olanı 1900’lü yılların başında 

İstanbul’da bulunan Nazif Hoca ve onun öğrencisi Yeşil Hafız olduğu bildirilmektedir. Aynı 

dönemde sadece arkadaşlarına ve sevdiklerine kispet diken Vefalı pehlivan Nazif Efendi'nin 

de iyi bir kispet ustası olduğu belirtilmektedir. Yine Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın ilk defa 

başa çıktığı zaman giydiği kispeti diken Balıkesir’liTelâşeliMehmed Usta ile Çarşıkapı’lı 

Hidayet Usta ve Balıkesir’li Hidayet Başsaraç da ünlü kispet ustaları arasında yer almaktadır 

(Kahraman 1989: 99). Günümüzde ise yok olmaya yüz tutan bu mesleği zamana direnerek 

sürdürmüş olan Biga’lı İrfan Şahin, Biga’lıMehmet Derse ve Samsun’lu Uğur Kesen gibi 

ustaları yetiştirmiştir. 

Günümüzün ekonomik ve sosyal koşulları nedeni ile kispet ustalarının sayısı gittikçe 

azalmaktadır.Bigalı İrfan Şahin uzun yıllar kispet dikmiş ve kispet yapımında derin bir bilgi 

ve beceriye sahip olan çok değerli bir ustadır. Kendisi 2012 yılında gerçekleştirilen ödül 

töreniyle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan 

Hazinesi” olarak ilan edilmiştir. Yine kispet yapımcılığı da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından 2013 yılında 01.0044 envanter numarası ile “Türkiye'nin Somut 

Olmayan Kültürel Mirası” listesine alınmıştır. Geleneksel güreşlerimizin vazgeçilmez giysisi 

kispetin ve ustalığının yaşatılması ve gelecek kuşaklara kültürel bir miras olarak aktarılması 

için gerekli önlemlerin alınması ve teşviklerin yapılması gerekmektedir.  

 

KİSPET YAPIMINDA KULLANILAN MANDA DERİSİNİN ÖZELLİKLERİ 

Kispetler eskiden çoğunlukla manda derisinden yapılmıştır. Koca Yusuf, Kurtdereli, Adalı 

Halil, Kara Ahmet gibi pehlivanlar manda derisinden yapılmış, ağırlıkları 13 kg ile 17 kg 

arasında değişen kispetler giymiştir (Bilgin 1994: 42). Yeterince ağır olan bu 

kispetlerinyağlanınca daha da ağırlaştığı bilinmektedir. Manda derisinin kabaca işlenmiş 

olması ve kalınlığı, pehlivanlara müsabakalarında fazla enerji sarf etmesine ve o dönem kispet 

ustalarının da yoğun uğraş vererek zahmet çekmesine neden olmuştur (Gökkaya 2014: 36). 

1960’lı yıllarda deri işleme teknolojisinin gelişmesi ile manda derisinin yerini daha hafif ve 
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sağlam deriler almış ve kispet ustaların da verimliliği artarak günümüzde ağırlığı 2 ile 4 kg 

arasında değişen dana derisinden yapılan kispetler dikilmeye başlanmıştır. 

Günümüzde kispetler; manda, malak, dana, keçi, sığır, gibi havyaların derilerinden elde edilen 

vaketa ya da vidala cinsi genellikle siyah renkli deri kullanılarak dikilmektedir. Kispet 

yapımında, sağlam ve yumuşak olması, güreşirken pehlivanlara kolaylık sağlaması açısından 

genç ve doğum yapmamış dişi hayvan derileri tercih edilmektedir.  

Bu çalışmada, eski zamanlarda kispet dikimi için atalarımızın tercih ettiği manda derisinin 

özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.Manda derisi, dünya pazarında önemli bir yer 

tutmaktadır (Nanda ve Nakao 2003: 444). Türkiye mandaları, nehir mandalarının bir alt grubu 

olan Akdeniz mandalarından köken almakta ve Anadolu mandası olarak adlandırılmaktadırlar 

(Soysal vd. 2005: 189). Genel olarak Kuzey Anadolu sahilinde Samsun ve Sinop; Orta 

Anadolu’da Çorum, Amasya; İç Batı Anadolu’da Afyon, Balıkesir; Doğu Anadolu’da Sivas, 

Muş; Güney Doğu Anadolu’da ise Diyarbakır’da daha yoğun şekilde 

bulunmaktadır.Ülkemizde manda yetiştiriciliği hastalıklara karşı dayanıklılık, ucuz yemleme 

olanağı ve ek işgücü istememesi gibi nedenlerle sığıra nazaran tercih edilebilir (Bilal vd. 

2006: 129). 

Manda derileri genelde aynı ağırlıktaki sığır derilerinden daha kalındır. Manda derisinin 

ağırlığı yaklaşık 30-40 kg olduğu halde deri kalınlığı, hipodermis tabakası hariç 3,35-6,89 mm 

arasında değişmektedir. Manda derilerinin epidermis kalınlığı ham derinin toplam kalınlığının 

yaklaşık %1-2,4'ünü;papillar tabaka - %6-24'ünü, retiküler tabaka ise %75-90'ını 

vehipodermis tabakası %3-5'ini oluşturmaktadır. Manda derisinin koryum tabakasında 

genellikle yağ damlacıkları bulunmamaktadır. Bu yüzden manda derileri sığır derilerine 

oranla daha az yağlı derilerdir (Harmancıoğlu ve Dikmelik 1993: 96).Ayrıca, manda derileri 

sığır derilerinden daha kaba görünüşlü olup, sırça görünümleri daha pürüzlü bir yapıya 

sahiptir. Sırçada kalın kılların gözenekleri oldukça azdır. Karakteristik olarak kaba üst kılların 

kıl yatakları oldukça belirgindir. Kıl örtüsü mandalarda sığırlara göre daha seyrektir(Toptaş 

1993: 19). Mandanın kılları, sert, güçlü, esnek olduğundan bazen taramayla bazen de deri 

uzama ünitelerinde toplanmakta ve çeşitli fırçalar yapımında kullanılmaktadır (Soysal 

2009:100). 
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Ülkemizde manda derisi üretimindekiazalmanın Türkiye’de son yıllarda manda sayısındaki 

düşüşten kaynaklandığı (Atasever ve Erdem 2008: 62)ve mevcut talebin karşılanamamasından 

dolayı ham deri teminin yurt dışından yapıldığı bilinmektedir. Ham deriler daha çok Pakistan, 

Hindistan ve İtalya gibi ülkelerden satın alınmaktadır. Dünya ülkelerinin aksine manda derisi 

Türkiye’de daha ucuzdur (Yılmaz 2013: 23). Kalın olması nedeniyle her çeşit imalata, kayış, 

kemer, kaldırma kayışları, eyer, döşemelik ağır valizler, pençe, elbise, endüstriyel eldiven 

imalatına uygundur. Manda derisinin popülaritesi kolayca taklit edilemeyişi ile alakalıdır 

(Soysal 2009: 100). Böylece, teknik derilerin imalinde kullanılmakla birlikte son zamanlarda 

doğal görünümün ön planda tutulduğu yerlerde de kullanılmaya başlanmıştır. 

Manda derisi kullanım amacına göre genellikle bitkisel (vejetal), yarı-bitkisel (semi-vejetal) 

ve kromla tabaklama olarak üç farklı şekilde tabaklanmaktadır. Daha çok kemerlik ve 

köselelik deri yapımında kullanılmaktadır. Kireçliktenkavaleta ve yarma yapılıp, cilt katı 

saraciyelik ve ayakkabılık olarak değerlendirilmektedir (Işık 2018: 45). Ülkemizde manda 

derisinin göz ardı edilemeyecek özelliklerinden dolayı halen Kahramanmaraş, Gaziantep, 

Şanlıurfa, Kilis gibi bazı illerimizde bu deriden geleneksel el sanatları ürünlerinden yemeni ve 

çarık yapılmakta ve ayak sağlığı için sıklıkla kullanıldığı bildirilmektedir (Yılmaz 2013: 

42).Çalışma konumuz olan kispetüretimi için de manda derisi yukarıda bahsi geçen 

özelliklerinden dolayı eski zamanlardan beri tercih edilmektedir. 

 

KİSPETKALIBI ve YAPIMCILIĞI 

Kispet yapımı püf noktaları olan ve çok zahmetli bir iştir. İyi bir kispet ince işçiliği ve 

işlemeleri de dahil, 2 veya 3 günde yapılmaktadır.Kispetlersipariş üzerine ve pehlivana özel 

ölçülerde dikilmektedir. Pehlivanın ölçüsü alındıktan sonra kalıp çıkartılarak deri kesilir ve 

dikim işlemine geçilir. Bir kispet dikimi için en az 2 adet deri kullanılmaktadır.Kalıp için 

pehlivanın bel, bacak uzunluğu-kalınlığı ve iç bacak uzunluğunun ölçüleri alınmaktadır. 

Kispet kalıbı, derinin esneme özelliği göz önüne alınarak genellikle pehlivanın beden 

ölçüsünden bir beden küçük çıkartılır. Kispetin dikim ve süsleme aşamalarında dikiş 

makinesi, bıçkı, biz ve muşta kullanılmaktadır. Geleneksel kispet; kasnak, hazne, arka, oyluk, 

paça, şiraze ve ayna bölümlerinden oluşmaktadır.   
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Kasnak: Kispetin bele gelen kısmıdır ve en önemli yeridir. Kasnak, bel ile leğen kemiğinin 

arasını kapsamaktadır. Kispet kesimine kasnaktan başlanmaktadır. Dört parmak genişliğinde 

olan bu bölüm (Ayağ 1983: 86)için 1.6 cm. kalınlığında sert ve kalın deriler tercih 

edilmektedir. Pehlivanın rakibi tarafından birçok oyun bu bölümde yapılmaktadır. Bu 

nedenle, kasnak bölümü kolay kolay elle kavranmaması ve kasnakla ilgili oyunlarda pehlivanı 

tartabilmesi için beş altı kat deriden yapıldığı gibi üç dört kat deriden yapılarak içine kösele 

tarzında sert malzeme konulabilmektedir. Derinin sert kısmı kullanılacaksa kasnak 2 kat 

deriden çalışılmakta olup arasına derinin esnememesi ve uzamaması için tente bezi veya 

branda konulmaktadır. Kasnak, dikiş payı hesaplanarak kesilmektedir.  

Deri, kasnağın bel kısmında içeriye doğru katlanarak bir parmak genişliğinde, içerisindenip 

geçecek kadarbir yuva bırakılarak dikilmektedir. Bu yuvanın öne gelen kısmının iki tarafına 

“şak” denilen yarıklar açılmaktadır. Şak; kasnağın tam göbek altına gelen bölümüne 

denilmektedir (TDK, 2018b).Şakların bulunduğu kısımlara üçgen şeklinde kesilmiş deriler 

dikilerek bu yarıklar hem sağlamlaştırılmakta hem de estetik bir görünüm kazandırılmaktadır. 

Belde oluşturulan yuvanın içerisinden urgan veya kendir ipi geçirilerek şaklardan 

çıkartılmakta ve iki uç birbirine bağlanarak bele oturtulmaya çalışılmaktadır.  

Şaktan geçirilen bu ipe üç düğüm atılır ve bu üç düğümün ayrı ayrı anlamları vardır. Birinci 

düğüm, ahde vefa kılmaya Allah için, ikinci düğüm, Bey’ate vefa kılmaya Peygamberimiz 

Hazret-i Muhammed için, üçüncü düğüm ise vasiyeti şereftir ki, buna “Mühr-i Şed” de denir. 

Bu düğümde Hazret-i Ali için atılır (Güven 1992: 74). Şaktan geçirilen bu ipin manevi 

anlamları bu kadarla bitmez eğer üçüncü düğüm atıldıktan sonra kalan uç sağa uzatılırsa 

Hazret-i Hasan’a, sola uzatılırsa Hazret-i Hüseyin’e işarettir. Aynı zamanda ipin sol ucu biraz 

uzunca bırakılır bu da Hazret-i Hüseyin’in gaipliğine işarettir (Özbil 2002: 87). Kasnağa 

Arapça tutulacak yer anlamına gelen “Kabza” da denilmektedir. Kabzanın ön kısmına Farsça 

ön demek olan Piş sözcüğü ile birleştirerek “piş kabza” denilmiştir. Kasnağa verilen bir diğer 

isim de “Paşkavz” ya da “peşkovaz”dır ki “piş kabza” sözcüğünün halk arasında birleştirilmiş 

halidir (Gemici 2016: 304). 

Kispetin kasnak kısmı farklı işlemeler ile bezenmektedir(Bknz. Fotoğraf 2). Bu işlemeler 

renkli ipliklerle yapıldığı gibi perçin kullanılarak da yapılmaktadır. Ayıca süsleme amaçlı 
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farklı renkte deriler ve kurdeleler kullanılmaktadır. Kispetinüzerinde lale, yılan gibi çok 

çeşitlidesenler, madeni kabaralarla yapılmış süslerde bulunmaktadır (Gemici 2016: 303). Her 

kispet ustasının kendine özgü desenleri bulunmakta olup usta kispetindeki desenden de 

tanınmaktadır. Kispetin kasnak kısmı ustanın adeta vitrini gibidir. Kasnak kısmında 

desenlerin ve yazıların yanında tarih, logo ve etiketlerde kullanılmaktadır.  

a) b)  

Fotoğraf 2. Hasan Şahin ailesinin kuşaktan kuşağa aktarmak için bulundurdukları kispet:  

a) önden ve b) arkadan görünümü 

Hazne: Kispet’in apış arasına gelen kısmıdır. Apış diye de adlandırılan bu kısım iki kat 

deriden yapılır ve pehlivanın apış bölgesini acıtmaması için yumuşak deriden yapılmasına 

özen gösterilir. Hazne ve bacak kısımlarına pehlivanın performansının düşmemesi için 

havalandırma delikleri yapılmaktadır. 

Arka: İsminden de anlaşılacağı gibi bu kısım kispetin arka tarafına gelen kısımdır ki rahatlık 

açısından biraz bol yapılmaktadır.Bazı pehlivanlar da kispetlerinin arkasına ayna koyarlar ki 

bunlara “ayna koyan” veya “aynalı pehlivan” denilmektedir. 

Oyluk: Kasnaktan dize kadar olan kısımdır. Dar olmasına rağmen vücudu sıkmayacak şekilde 

yapılmasına itina gösterilir. Usta kispet yapımcıları oyluğun öne gelen kısımlarını dikişlerle 

çeşitli şekiller yaparak süslerler. 

Paça: Kispetin dizden şirazelere kadar olan kısmıdır. Şirazenin iç kısmına keçe ve ya bez 

konularak baldıra sarılır ve üstten bir iple sarılır. Paça sarılırken üç kat olarak sarılır. 

Bunlardan birinci kat, şeriat; ikinci kat, tarikat; üçüncü kat ise, hakikate işaret eder ki, şeraitte 

http://www.akademikbakis.org/
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üstü var ol, tarikattepaydar ol, hakikatten haberdar ol anlamına gelmektedir. Paça ile etin 

arasına konulan keçeye “paçabent” ya da “keçebent” denilmektedir (Yazoğlu 2014: 3)(Bknz. 

Fotoğraf 3). Paçanın bu şekilde sıkı bağlanmasının sebebi kasnak gibi bu bölümden de çok 

oyun çıkmasındandır. Parmakların paçaya girmemesi çok önemlidir.Kispetin sıkı 

bağlanmayan paçasından içeri giren parmaklar sayesinde oyun almak kolaylaşır.Kispetin paça 

kısmı eskidiğinde kasnak sabit kalmak suretiyle değiştirilebilmektedir.  

 

 

Fotoğraf 3. Paçabent 

Şiraze: Kispetin en alt kısmıdır. Bazı ustalar şiraze kısmını süslü olsun diye üçgen biçiminde 

kesik kesik yapmaktadır. 

Ayna: Kispetin dize gelen kısmıdır. İkinci bir deri ile sağlamlaştırılır (Anonim 2018: 

1).Kispetin tüm parçalarının kalıbı çıkarılınca, dikim işlemine geçilerekparçalar birbirine 

birleştirilir. Kispetin iç kısmı gayet temizdir ve içinde asla düğüm olmaz. Kispet, 

vücuduneklem yerlerine ve direnç merkezlerine göre hesaplanarak yapılır. Bu 

dirençmerkezleri dikişlerin bitiştiği yerlerdir. Buralara iki tane önde, iki tane arkadaolmak 

üzere dört tane yuvarlak konulur ki bunlara ‘toparlak’ denilmektedir. Bukaba dikiş işleminden 

sonra tüm işlemler ‘biz’ yardımıyla yapılır. Kispetin gerikalan dikişleri iki iğne yardımıyla 

altlıüstlü dikilmek suretiyle bir gün boyuncaelle dikilir (Dervişoğlu 2012: 211). 

Geleneksel kispetler, dikim ve kullanım kolaylığı açısından; kasnak, hazne, arka, oyluk, paça, 

şiraze ve ayna olmak üzere yukarıda da açıklandığı gibi yedi bölümden oluşmaktadır. Bu 

sayede özellikle güreş sırasında en çok eskiyen kısımlar olan paça, şiraze ve ayna kısımları 

rahatça değiştirilmektedir. Aynı zamanda genel bölüm sayısınınyedi olması Türk’lerdekutsal 

http://www.akademikbakis.org/
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bir anlam taşıdığı bilinmektedir.Ancak günümüzde kispet kalıpları zaman içerisinde değişime 

uğrayarak genellikle diken ustaya göre kasnak, hazne,şak, paça ve şiraze olmak üzere 

beşparçadan oluşmaktadır(Bknz. Fotoğraf 4a,b,c,d,e,f). Bununla birlikte, kesiminden, 

kalıplanmasına kadar tamamıyla geleneksel usullerle üretim yapan kispet ustaları gelişen 

teknolojiyle birlikte kispetin bazı yapım aşamalarında teknolojiden faydalanma yoluna 

gitmişlerdir (Dervişoğlu 2018: 210). 

 

a)        b)       c)  

 

d) e)   f)  

Fotoğraf 4. Kispet parçalarının kalıpları:  

a) kasnak, b) şak, c) hazne, d) paça, e) oyluk destek parçası, f) şiraze 

 

Yeni yapılan kispet yumuşaması için bir hafta sirkeli suda tutulmaktadır. Ardından içine 

zeytinyağı sürülerek kispetin yağı çekmesi ve biraz yumuşaması sağlanmaktadır. Kispet 

pehlivanın bedenine tam olarak uyum sağlayınca müsabakalarda giyilmeye başlanmaktadır. 

Böylece, kispet ustasının ellerinde şekillenen kispet, pehlivan güreşçilerinin bedenlerinde 

hayat bulmaktadır (Kahraman 1995: 125). 

Pehlivan kispetini törenle giymektedir. Bir pehlivanın ne zaman kispet giyeceğine ustası karar 

vermektedir. Kispet giyme töreni sırasında eski pehlivanlar, seyirciler, pehlivanın hısım, 

http://www.akademikbakis.org/
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akrabası bulunmaktadır. Genç pehlivan, ustasının ve diğer yaşlı sporcuların ellerini öperek bir 

akranıyla gösteri güreşi yapar. Kispet giyilirken dua edilir, kispetin kasnak tarafı öpülerek 

alına konulmakta ve önce sağ, sonra sol paçadan ayağa geçirilmektedir (Gül vd. 2015: 54). 

 

KİSPET BAKIMI 

Günümüzde deriden yapılan ve en pahalı geleneksel spor giysisi olarak bilinen kispetin fiyatı; 

derinin kalitesine, pehlivanın beden ölçüsüne, işçiliğine ve işlemlerine bağlı olarak 750 ile 

3000 TL arasında değişmektedir. Kispetin kullanım süresi, bakım ve saklanma koşullarına 

göre değişmekte olup 2-3 yıl gibi kısa bir süredir. Bu durum karşısında kispetin uzun süre 

kullanılabilmesi için bakımına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

Güreş bittikten sonra kispet sabunlu su ile yıkanmalı ve havlu ile kurutulmalıdır. Elma sirkesi 

ile dezenfektesi yapılıp sonra zeytinyağı ile yağlanmalıdır. Yağlanan kispet, sazdan örülmüş, 

üzerinde kispetin hava almasını sağlayan gözenekleri bulunan zembile yerleştirilerek serin bir 

yerde saklanmalıdır (Koçu 1967: 157). 

Zembil; Farsça bir kelime olup “küçük sepet” anlamına gelmektedir(Kanar2008: 752). Güreş 

terminolojisinde “kındıra ve ya saz gibi su bitkilerinden pehlivanların kispetlerini taşımak ve 

muhafaza etmek için kullandığı çanta“ demektir(Bknz. Fotoğraf 5). Zembilcilerin piri, zembil 

örüp emeği ile geçinen Hz. Süleyman olmuştur (Dervişoğlu 2012: 326). 

 

Fotoğraf 5. Kispetin içine konularak saklandığı zembil 

http://www.akademikbakis.org/
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Ritüellerin bol uygulandığı yağlı güreşte zembil ile ilgili de bir gelenek rivayet edilmektedir. 

“Eski dönemlerde pehlivanların güreşe katıldıkları, giderken ya da güreşten dönerken 

ellerinde taşıdıkları zembilden anlaşılırmış. Büyük pehlivanların kispetini yanındaki çırak 

taşırmış ki usta pehlivanlar gelecekte başarılı olacaklarına inandıkları çıraklarına zembillerini 

taşıtırlarmış. Pehlivanlar çıraklarında ileriye dönük yeterli kabiliyet ve çabayı görmezlerse 

onlara zembillerini taşıtmazlarmış. Pehlivan, güreşi bırakacağı zaman zembilini duvara 

asarmış”.Ayrıca, bir pehlivanın diğer bir pehlivanın önüne zembilini koyması, o pehlivana 

meydan okuduğu anlamına gelmekteydi (Ay 2010: 16; Dervişoğlu 2018: 219). 

Günümüzde Biga Ağaköy’de yaşayan ve zembil imalatı ile uğraşan Cemile Yavaş; 

Yeniçiftlik’te bulunan Ece gölü kıyısından eşiyle birlikte topladığı  sazları 25 gün boyunca 

kurutup demet yaparak kışın örülmek üzere muhafaza ettiğini ve zembil yapacağı zaman, 

yumuşattığı sapları bir metal tarak yardımıyla belirli bir süre tarayıp liflere ayırarak ip haline 

getirdiğini belirtmiştir. Elde edilen ipleri bir alt bir üst tekniği ile hasır halinde bir saatte 

dokuduktan ve el dikişini de bir saatte tamamladıktan sonra zembil haline getirdiğini 

bildirmiştir (Anonim 2018a: 1). Pehlivanın kispetsiz, kispetin de zembilsiz olamayacağını, 

pehlivanlık ölmediği sürece de bu mesleği devam ettireceğini belirtmektedir. 

Bu nedenle zembil üretiminin geleneksel el sanatları arasında yer alması ve sürdürülebilmesi 

için kurum ve kuruluşlar tarafından “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları” listesine 

alınması, yapım tekniklerinin kayıt altına alınması, modüllerinin hazırlanması ve gerekirse 

zembil yapım kurslarının açılması desteklenmelidir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde güreş sporu uzun yıllar maalesef hak ettiği ilgiyi ve önemi görememiştir. Hatta 

1961 yılında Japonya’daki dünya şampiyonasına ünlü güreşçi Hasan Güngör ve Türk 

sporcuları pervaneli uçakla, aktarmalı olarak 15 gün Hong-Kong’da beklemek zorunda 

kalarak uzun bir seyahat sonunda Japonya’ya ulaşabilmişlerdir. Yine o dönemde 1960 

yılındaki Roma Olimpiyatlarında şampiyon olan Türk güreşçilerine vaat edilen ödül 

verilmemiştir (Koyuncu 2011:35). Fakat son dönemlerde Türk Güreş Federasyonu, ülkemizin 

http://www.akademikbakis.org/
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farklı il ve ilçe belediyeleri, farklı sponsorlar ve ağalar tarafından yağlı güreş festivallerinin 

düzenlenmesi için destek sağlanmakta ve pehlivanlara ödüller verilmektedir.  

Kırkpınar’da ise ilk kemer uygulaması Kurtdereli Mehmet Pehlivanın vefatı üzerine 1939 

yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün başpehlivanlığı kazanacak olan güreşçiye bir 

sene kalmak üzere bir “Kurtdereli Kemeri” uygulaması ile başlamıştır. Daha sonra geleneksel 

tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin en büyük ödülü olan Altın Kemer uygulaması ilk defa 

Edirne Belediyesi tarafından 1960 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu kemer 22 ayar 

altından olup yaklaşık 1400 gr. ağırlığındadır. Üç yıl üst üste yağlı güreş şampiyonu olan 

pehivan bu kemerin ömür boyu sahibi olmaktadır. Çalışmamızda adı geçen Hasan Şahin 

kendine zimmetli Başpehlivanlık kemeri olan dördüncü pehlivandır. Günümüzde yağlı güreş 

için özel tasarlanan robot yarışmaları ile de milli sporumuz olan yağlı güreşin nesilden nesile 

aktarılmasına katkı sağlamaya çalışılmaktadır. Bu şekilde hem geleneksel spora olan ilginin 

arttırılması hem de robot teknolojilerinin ülkemizde daha yaygın hale gelmesi 

düşünülmektedir (Koçak ve Bayır 2009: 1).  

Ayrıca, ata sporu güreşe ve güreşçilere oldukça önem veren, ilçenin kültürel değerlerini 

yaşatmaya çalışan Sındırgı Belediyesi ilçedeki güreş tarihini gelecek nesillere aktarmak adına 

harekete geçerek Türkiye’de ilk yağlı güreş müzesi oluşturulması için çalışmalara başlaması 

da örnek teşkil etmektedir. Tarihi güreş malzemeleri, kispetler, gazete haberleri, güreşlere dair 

fotoğraflar ve pehlivan hikâyeleri toplanarak müzede yer alacağı bildirilmiştir (Anonim 

2018:1). 

Yağlı güreş organizasyonlarının artmasına rağmen kispet yapımcılığı maalesef hak ettiği 

ilgiyi görmemektedir. Hatta kültürel mirasımız olan yağlı güreşlerde giyilen, dikim aşaması 

zahmetli, emek gerektiren ve maliyeti yüksek olan geleneksel kispet yapımcılığına olan ilgi 

gün geçtikçe azalmaktadır. Günümüzde güreş müsabakalarında giyilen kispetler, ülkemizde 

sayılı birkaç usta (Uğur Kesen, Adem Kayın, Murat Boncuk vd.) tarafından dikilmekte olup 

onlar da ekonomik ve sosyal koşullar nedeni ile mesleklerini devam ettirmede zorlanmaktadır. 

Sürekli ve düzenli maddi getirisi olmadığı için de bu alanda çırakların yetişmemesi, yaşayan 

ustaların kaybıyla birlikte zamanla bu mesleği yapan ve bilen kimse kalmayacaktır. 

http://www.akademikbakis.org/
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Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan “Kispet Dikimi” modülünde kalıp hazırlama ve kalıba dair bilgiler yer almamıştır. 

Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleğin devam ettirilebilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi 

için kispet kalıbının çıkartılması ve kayıt altına alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  

Ancak kispetin geleneğe uygun şekilde dikilmesi yönünde Türkiye Güreş Federasyonu önemli 

adımlar atmıştır. Federasyonun aldığı kararla başpehlivanların 2018 yılı Ocak ayından itibaren 

tüm boylarda güreşecek pehlivanların sadece aslına uygun kispetle güreş organizasyonlarına 

çıkabilecekleri duyurulmuş ve bununla ilgili bir kispetin nasıl olması gerektiğine dair 

fotoğraflar yayınlanmıştır (Dervişoğlu 2018: 218-219). Bu durumun kispetin geleneksel 

boyutta üretilmesinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir karar olduğu düşünülmektedir. 

Kispet yapımcılığı; kalıp çıkartma, dikim, süsleme vb. pek çok ustalık isteyen aşamalardan 

meydana gelmektedir. İyi bir kispet ustası olmak için en az üç dört yıl bir ustanın yanında 

eğitim almak gerekmektedir. Böylesine ustalık ve uğraş isteyen geleneksel bir mesleğin 

gelecek kuşaklara aktarılması ve devam ettirilmesi ancak çeşitli kurum-kuruluşların, yerel 

yönetimlerin desteği ile gerçekleşebilir.  

 

Teşekkür 

Çalışmalarımıza katkılarından dolayı Güngör ve Şahin ailelerine ve deri ustası Şaban 
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TÜKETİCİLERİN HELAL KONSEPTLİ OTELLERDEN BEKLENTİLERİNİN 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İRDELENMESİ 

Muhammet Emin SOYDAŞ Cevdet AVCIKURT Selçuk Burak HAŞILOĞLU 

Özet 

Son yıllarda Müslüman tüketicilerin, turizm faaliyetlerine artan ilgileri ve bu doğrultuda dini yaşayışa 

uygun turistik ürün arayışları helal turizm kavramını ortaya çıkarmıştır. Helal turizm kavramı tüm dünyada ve 

Türkiye’de artan bir ilgi ile karşı karşıya olduğu da açıktır.  

Bu çalışma Müslüman turizm tüketicilerinin helal konseptli otel işletmelerinden beklentilerini ortaya 

koyarak helal konseptte hizmet veren otel işletmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda helal 

konseptli otel işletmelerinin müşterilerine anket uygulanarak beklentileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

İstatistiksel analizler sonucunda katılımcıların helal konseptli otellerden öncelikli beklentileri olarak odalarda 

kıble yönünün belirtilmesi, helal sertifikalı yiyecek içecek servisi olması, otelde mescit olması, tuvalet ve yatak 

yönlerinin kıbleye bakmaması ortaya konmuştur. Araştırmadan elde edilen bir başka sonuç ise katılımcıların 

otellerden beklentilerinin kendileri ile ilgili konular olduğu, çalışanların ya da diğer misafirlerin dini tercihleri ile 

ilgilenmedikleri şeklinde ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Helal Konseptli Otel, Tüketici, Turizm 

EXAMINING EXPECTATIONS OF HALAL CONCEPT HOTELS CONSUMERS 

ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES 

Abstract 

Increasing interest of Muslim consumers in tourism activities in search of halal products resulted with halal 

tourism. It is obvious that halal tourism has increasing interest both in Turkey and in the World.  

This study aims to contribute in halal concept hotels byidentifying hotel expectations of Muslim tourists. Survey 

is used to find out expectations of hotel guests. As a result of analysis cıble direction in the rooms, halal 

certificated food and beverage services, mescid in the hotel and bed and toilets not facing mecca items were 

found as primary expectations. And it is also found that expectations are related with quests selves, not any other 

else.   

Key Words: Halal Tourism, Halal Concept Hotel, Consumer, Tourism 
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1.GİRİŞ 

Dünya Turizm hareketlerine katılanların sayısı her yıl artarken (UNWTO, 2018), 

turizm olgusunun dünya ekonomisi içerisindeki önemi de artan şekilde devam etmektedir. 

Dini motivasyonlarla yapılan seyahatlerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemenin 

yanlış olmayacağı gibi, dini yaşayışın tüketici davranışları üzerine etkili olduğunu ortaya 

koyan (Bailey ve Sood, 1993; Fam, Waller ve Erdoğan, 2004; Sandıkcı ve Ger, 2007; 

Kamaruddin, 2007; Mokhlis, 2009; Mokhlis, 2010; Suki, Salleh ve Suki, 2014) çokça çalışma 

bulunduğunu belirtmekte yerinde olacaktır. İslami motivasyonlarla seyahat eden turistlerin 

seyahatlerinde dini yaşayışları doğrultusunda beklentileri ve arayışlarının neticesinde turistik 

ürünler de son yıllarda bu doğrultuda şekillenmeye başlamıştır. İslami kurallar çerçevesinde 

şekillenen helal turizm bu alanda gittikçe artan bir ilgi ile karşı karşıyadır (Henderson, 2010; 

Stephenson, 2014). Bu bakımdan helal turizmin dünya genelinde yaygınlaştığını ve ileriki 

yıllarda daha fazla ilgi göreceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Mastercard-Crescentrating 

işbirliği ile hazırlanan Global İslami Seyahat Pazarı 2017 raporuna (Global Muslim Travel 

2017) göre 2016 yılında 121 milyon İslam dinine mensup turist seyahat pazarında yer 

almıştır. Yine aynı rapora göre bu rakamın 2020 yılında 156 milyona ulaşması 

beklenmektedir. Uluslararası pazarda Müslüman ya da Müslüman olmayan ülkeler helal 

turizme yönelik uygulamalar geliştirmeye başlamıştır. 

İslami motivasyonlarla seyahat eden turistleri çekmeye çalışan ülkelerin sayısı da hızla 

artmaktadır. Örneğin Shan (2014) Taiwan’da helal konseptli otelleri tercih eden turistleri 

ağırlamaya, seyahatlerini daha rahat geçirmelerini sağlamaya yönelik olarak helal yiyecek 

sunumu gerçekleştiren konaklama işletmeleri sayısının gün geçtikçe arttığını belirtmiştir. 

Divecha (2015) Tayland’da Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli destinasyonlarda 

ibadet ve helal yiyecek ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin yapıldığını belirtmektedir. 

Malezya helal turizm ile ilgili düzenlemeleri yapan ve İslami motivasyonlarla seyahat eden 

turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkedir. Crescentrating-MastercardMuslim Travel 

andShoppingindex 2015 raporuna göre Dubai İslami motivasyonlarla seyahat eden turistlerin 

alışveriş amaçlı ziyaret ettiği yerlerin başında gelmektedir. Nagu (2015) Japonya’nın helal 

turizmdeki potansiyeli görerek İslami motivasyonlarla seyahat eden turistlere yönelik 

çalışmalar yaptığından bahsetmektedir. Japonya’daki birçok alışveriş merkezi müşterilerden 

gelen talep doğrultusunda alışveriş merkezine mescit ilave etmişlerdir. Japon Turizm Bürosu, 

İslami motivasyonlarla seyahat eden turistlere yardımcı olması için hem web sayfası 

hazırlamış hem de helal turizm rehberi yayımlamıştır (Yee, 2015). Verilen örneklerden de 

anlaşılacağı gibi Helal turizme artan yoğun ilgi nedeniyle ülkeler pazardan daha fazla pay 

almak için çeşitli arayışlar ve çalışmalar içerisindedir. Mastercard-Crescentrating işbirliği ile 

hazırlanan Global İslami Seyahat Pazarı raporları pazarın durumu hakkında önemli bilgiler 

vermektedir. Anılan birlikteliğin 2015 ve 2017 raporlarına (Global Muslim Travel 2015-2017) 

göre Türkiye bu pazardaki yerini gittikçe kaybetmektedir. 2015 yılındaki rapora göre Türkiye 

İslami motivasyonlarla seyahat eden turistlerin en fazla ziyaret ettiği ikinci ülke iken 2016 

yılında üçüncü ve 2017 yılında ise dördüncü sıraya düşmüştür. Bu bakımdan mevcut 

işletmelerin gerek iç pazar gerekse dış pazardaki durumunu daha da iyileştirmek ve ileriye 

taşımak için tüketici beklentilerine samimiyetle önem vermesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.  
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Bu amaçla bu çalışma İslami motivasyonlarla seyahat eden tüketicilere yönelik 

faaliyet sürdüren ve sürdürmeyi düşünen işletmelere tüketicilerin beklentilerini anlama, ürün 

ve hizmetlerin hazırlanması aşamasında yol gösterme adına faydalı olacağı düşünülmektedir.  

2. LİTERATÜR  

2.1. Helal Turizm 

Helal turizm daha çok yeni bir kavram olması dolayısıyla emekleme döneminde 

olduğu söylenmektedir (Din, 1989; Zamani-Farhane ve Henderson, 2010; Jafari ve Scot, 

2014). Akademik çalışmalara bakıldığında ise gittikçe artan bir ilgi ile karşı karşıya olduğu 

açıktır. “İslami turizm” ya da “helal turizm” kavramları üzerinden tanımlamaların yapıldığı 

ancak üzerinde fikir birliğine varılmış ortak bir tanımın henüz yerleşmediği ifade edilebilir.  

Henderson (2009; 2010) İslami turizm kavramını kullanmış ve Müslümanlar 

tarafından gerçekleştirilen bir turizm faaliyeti olarak ifade etmiş ancak bir sonraki 

çalışmasında mevcut ortama uyum sağlamak koşuluyla gayrimüslimlerinde bu faaliyetlerden 

faydalanabileceğini belirtmiştir. Turizm işletmesinde hizmet ve ürünlerin helal ve haram 

kavramlarına uygun, şerit kuralları doğrultusunda üretilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir başka 

önemli vurgu helal turizm faaliyeti için Müslüman ülke zorunluluğu olmaması, gayrimüslim 

ülkelerde de bu faaliyetin yerine getirilebileceğidir. Zira bugün turizm pazarında Avustralya, 

Singapur, Yeni Zelanda, Rusya ve Japonya gibi ülkelerde de helal turizme yatırım yapılmakta 

ve bu ülkeler helal turizm pazarından pay almaya çalışmaktadırlar. 

Al-Hamarneh (2008) İslami turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve dini amaçları 

olduğunu belirtmiştir. Bu amaçlar; birincisi, İslami kültürün canlandırılması ve İslami 

değerlerin yaygınlaştırılması, ikincisi turizm faaliyeti içerisinde yer alan Müslüman 

vatandaşlara sağlayacağı ekonomik katkı, refah düzeyindeki artış ve üçüncüsü diğer dini 

toplum ve milletler nezdinde oluşmuş olan olumsuz imajı ortadan kaldırmaya katkı 

sağlamasıdır. A-Hamarneh’in belirttiği bu amaçlar aslında “turizmin etkileri” başlığı altında 

bahsedilen olumlu etkilerden ekonomik ve sosyo kültürel etkileri ile birebir örtüşmektedir. 

Yine dini etkilerde bahsedilen imaja katkısı toplumlar ve kültürler arası barışa katkı sağlaması 

ilkesi ile de örtüşmektedir.  

Zamani-Farhane ve Henderson (2010) İslami turizmi Müslüman dünyasında hayat 

bulan ve esas olarak Müslümanlara hitap eden faaliyetler olarak tanımlamışlardır. İslami 

turizmin İslami değerlerin yayılmasına, Müslüman toplumun refah seviyesine olumlu 

katkısına ve İslami özgüvene katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Bu tanımlamalarında yine 

İslami turizmin esas olarak Müslümanlara hitap ettiğini belirtmişlerdir. Oysa günümüzde 

birçok çalışmada (Stephenson, 2014; Tekin, 2014; Battour ve İsmail, 2015; Mohsin, Ramli ve 

Alkhulayfi, 2015; El-Gohary, 2015) helal turizmin Müslümanların beklentileri doğrultusunda 

dini yaşayışa uygun gerçekleşmesinden bahsederken, gayri Müslimlerin de bu mal ve 

hizmetlerden faydalanabileceğini belirtmektedirler.   

Duman (2011) ise İslami turizmi “Müslümanların İslami motivasyonla şekillenmiş ve 

şeriat kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen turizm faaliyetleri” olarak tanımlar. Bu 

faaliyetleri de haç, umre, akraba ziyareti, Allah adına yapılan işler ve Kur’an-ı Kerim’de 

belirtilen diğer faaliyetler ile Hz. Muhammed’in öğretileri olarak belirtmiştir.  
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Tekin (2014), İslami turizm kavramını; İslami öğretilere uygun olarak yapılan 

faaliyetler bütünü olarak tanımlamaktadır. Destinasyonun Müslüman ya da gayrimüslim 

olmasının önemli olmadığı, önemli olanın sunulan ürünün ve sürülen yaşam tarzının İslami 

öğretilere uygun olup olmadığını belirtmektedir. Yani Tekin’e (2014) göre gayri Müslim 

ülkelerde de İslami turizm faaliyetlerinden bahsedilebilir.  

Mohsin, Ramli ve Alkhulayfi (2015), helal turizmi seyahat eden müslümanların 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedarik edilen turizm ürün ve hizmetleri olarak 

tanımlamışlardır. Tedarik edilen turizm hizmet ve ürünlerinin İslami öğretilere uygun olması 

gerektiğini de belirtmişlerdir.  

Yapılan çalışmalara bakıldığında “İslami turizm” ve “helal turizm” kavramlarının 

yaygın olarak bir birinin yerine kullanılmakta olduğu görülmektedir. Tanımlardan genel 

olarak çıkarılacak sonuç, sunulan hizmet ve ürünlerin İslami öğretiler doğrultusunda helal 

ürünlerin olması, Müslümanların ihtiyaçları ve dini açıdan beklentilerinin de dikkate alınarak 

hazırlanıp sunulmasıdır. Ancak hizmeti alanların Müslüman olması zorunlu değildir. Zira 

gayrimüslimler de helal turizm ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Bir diğer 

önemli husus İslami turizm ya da helal turizmin yeri diğer bir deyişle destinasyondur. Helal 

turizmden bahsedebilmek için Müslüman ülke olması zorunlu değildir zira gayrimüslim 

ülkeler de günümüzde helal turizme yatırım yapmakta, İslami motivasyonlarla seyahat eden 

turistleri ülkelerine çekmek için çaba sarf etmektedirler.   

Bir yörede, bölgede ya da tesiste helal turizm faaliyetinden bahsedebilmek için gerekli 

şartlar, faktörler neler olmalıdır sorusunun cevabı: Şeriata uygun, İslami öğretilere uygun 

(Din, 1989; RosenbergandCouffany, 2009; Henderson, 2010; Saad, Ali ve Abdelati, 2014) 

ifadeleri ilgili alan yazın taraması sonucunda ulaşılan sonuçlardır. Bu çalışmalardan derlenen 

kriterlerle İslami turizm/helal turizm faktörleri ya da gerekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Alkol satışı ve servisi olmamalıdır. 

• Gece kulübü ve disko olmamalıdır. 

• Sadece helal yiyecekler servis edilmelidir. 

• Bekar erkek katlarında erkek personel olmalıdır. 

• Bekar kadın katlarında kadın personel olmalıdır. 

• Tesis içerisinde İslami figürler kullanılmalıdır. 

• Muhafazakâr televizyon yayını olmalıdır. 

• Kadınlar ve erkekler için ayrı mescitler bulunmalıdır. 

• Çoğunlukla Müslüman personel hizmet vermelidir. 

• Personel üniformaları muhafazakar olmalıdır. 

• Otel odalarında Kur’an-ı Kerim bulunmalıdır. 

• Otel odalarında seccade ve tespih bulunmalıdır. 

• Otel odalarında kıbleyi gösterir işaret olmalıdır. 

• Yüzme havuzu, spor salonu gibi olanakların kadın ve erkekler için ayrı olması ya 

da planlanması gerekmektedir. 

• Tesislerde insan tasviri sanat eseri yer almamalıdır. 

• Yatak yönleri ve tuvaletler kıble yönüne bakmamalıdır. 

• Tuvaletlerde taharet musluğu olmalıdır. 
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• Müşterilerin kıyafetleri de muhafazakar olmalıdır. 

• Namaz vakitleri hatırlatmaları gerçekleştirilmelidir. 

• Aktiviteler namaz vakitlerine göre planlanmalıdır. 

• Tesis İslami finansal uygulamalar ışığında yönetilmelidir. 

Yukarıda belirtilen özelliklere bakıldığında helal turizme katılanlar açısından hepsinin 

önem düzeyinin farklı olması beklenir. Zira her Müslüman şeriat kurallarına tamamıyla uygun 

yaşam sürmemektedir. Helal turizme hizmet veren tesisler, bu durumu da dikkate alarak ürün 

ve hizmet sunumlarını gerçekleştirmelidirler.  

2.2. Helal Konseptli Oteller ve Özellikleri 

Dini gelenekler ve kurumlar ticaretin kurallarını, belli ürünlerin ticaretini yasaklayıp, 

sınırlandırma ile pazarın yeri ve zamanı şeklinde etkiler. Dini uygulamalar ve inanışlar bazı 

ürün ve hizmetlerin talep edilmesine sebep olur ve böylece pazar talebi karşılamak amacıyla 

gelişme gösterir (Sandıkcı ve Ger, 2007: 191). Helal turizmin, dünya turizm pazarındaki 

payına baktığımızda gittikçe artan bir trende sahip olduğu görülmektedir. Ağırlama sektörü 

içerisinde yer alan otellerden bu pazar içerisinde yer almak isteyen tesislerin sayısı da hızla 

artmaktadır. Türkiye’de muhafazakar kesime hitap etmek isteyen, muhafazakar kesimi hedef 

pazar olarak belirleyen konaklama işletmeleri kendilerini farklı isimlerle 

nitelendirmektedirler. Sektörde muhafazakar otel, tesettür otel, İslami otel ve helal otel gibi 

kavramlar ve tanımlamalar yer almaktadır. Ancak burada unutulmaması gereken en önemli 

nokta, bu tesislerin kendilerini bu ifadeleri kullanarak nitelendirmeleridir. Zira turizm 

mevzuatında konaklama işletmelerinin tüm alanlarını kapsayan bu tarz bir sınıflandırma ya da 

sertifikalandırma henüz mevcut değildir. Kendisini yukarıda belirtilen kavramlar 

doğrultusunda niteleyen tesis sayısı 2000’li yılların hemen başında çok az iken, günümüzde 

200’lü rakamlara yaklaşmaktadır. Bu tesislerin güneş, deniz ve kum üçlüsü doğrultusunda 

açılmaya başladıkları ancak günümüzde konumları ve sundukları hizmet çeşitliliğine göre 

gruplandırmak gerekirse sahil otelleri (güneş, deniz ve kum), termal oteller ve şehir otelleri 

olmak üzere üç grup oluşturdukları söylenebilir.   

Uluslararası alan yazına bakıldığında helal konseptli otellerle ilgili 3 farklı kavram 

ortaya çıkmaktadır. Sadece alkolün olmadığı oteller “dry” otel olarak nitelendirilirken alkollü 

içecek sunmama ve helal yiyecek sunmanın yanında otelde mescit, odalarda seccade ve 

Kur’an-ı Kerim ve kadın ve erkekler için ayrı hizmet sunumu yapılması söz konusu olan 

tesisler kısmi helal otel olarak adlandırılmaktadır. Helal oteller ise tesis tasarımından finansal 

yapısına kadar tüm unsurların İslami öğretilere uygun olarak tesis edildiği işletmelerdir 

(Rosenberg ve Couffany, 2009; Henderson, 2010; Ahmat vd., 2012; Saad vd., 2014). 

İslami motivasyonlarla seyahat eden turistlere hitap eden helal konseptli otellerin 

özelliklerine ilişkin halen uluslararası anlamda geçerliliği olan resmi bir sınıflandırma sistemi 

yoktur. Buna rağmen alan yazına bakıldığında helal konseptli otellere ilişkin araştırmacılar 

tarafından yapılan çalışmalarda sahip olmaları gereken özellikler belirtilmiştir (Din 1989; 

Tarrant 2009; Rosenberg ve Chouffany 2009; Stephenson vd. 2010; Henderson 2010;Ahmad 

vd. 2012;Saad vd., 2014). Bu özellikler tablo1’de listelenmiştir. 

Tablo 1. Helal Konseptli Otellerin Sahip Olması Gereken Özellikler 
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Otel Özellikleri 

Alkollü içecek servisi olmaması 

Helal yiyecek servisi olmalıdır 

Her odada kıble yönünü gösterir işaret olmalıdır 

Her odada seccade olmalıdır 

Her odada Kur’an-ı Kerim olmalıdır 

Her odada tespih olmalıdır 

Çoğunlukla Müslüman personel çalıştırılmalıdır 

Bekar kadın ve bekar erkeklerin katlarının ayrı olmalıdır 

Bekar kadın ve bekar erkek katlarında hemcins personel olmalıdır 

Muhafazakar televizyon yayını olmalıdır 

Gece kulübü disko olmamalıdır 

Tuvalet ve yatak yönleri kıbleye bakmamalıdır 

İnsan tasviri sanat eseri olmamalıdır 

Kadınlar ve erkekler için ayrı spawellnessimkanları olmalıdır 

İslami finansal uygulamalara uygun yönetilmelidir 

Kadın ve erkekler için ayrı mescitler olmalıdır 

Bölgeyi yansıtan geleneksel dekorasyon 

İşletme sahibi zekât vermelidir 

Personel kıyafetleri muhafazakâr olmalı 

Misafir kıyafetleri uygun olmalıdır 

Tuvaletlerde taharet musluğu olmalıdır 

Kaynak: Din 1989; Tarrant 2009; Rosenberg ve Chouffany 2009; Stephenson vd. 2010; Henderson 2010; Ahmad 

vd. 2012; Saad vd., 2014’den türetilmiştir) 

İlgili alan yazından elde edilen bu bilgiler doğrulusunda İslami, otel/helal otelin nasıl 

olması gerektiği, bu özelliklerin tamamına mı sahip olması gerektiği gibi soruların cevapları 

tüketicilerin beklentileriyle alakalıdır denilebilir. Dindarlıkla ilgili daha önce çeşitli 

tanımlamalardan bahsedilmişti ve kısaca dindarlığın dini yaşayışla ilgili olduğu da 

belirtilmişti. Bu doğrultuda tablo1’de belirtilen özellikler herkes için aynı önemi taşımayacağı 

da olağandır. Bu doğrultuda turizm işletmeleri hedef kitlelerinin beklentilerini iyi etüt ederek 

mal ve hizmet üretimini İslami hassasiyetler doğrultusunda gerçekleştirirlerse müşteri 

memnuniyetine ulaşabileceklerdir.  

3.YÖNTEM 

3.1.Evren Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini Türkiye’deki helal konseptli otel işletmelerinin müşterileri 

oluşturmaktadır. Türkiye’de helal konseptli otel işletmeleri ile ilgili yasal bir düzenleme 

olmadığı için bu otellerin sayısı ve yatak kapasitelerine ulaşılabilecek resmi bir istatistiğe 

ulaşılamamıştır. Bu nedenle helal konseptli otel işletmelerinin sayısı ve yatak kapasitelerinin 
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belirlenmesi için 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde öncelikle İnternet üzerinden bir araştırma 

yapılarak veriler elde edilmiştir. Bu amaçla helal konseptli otel işletmelerinin İnternet 

üzerinden satışını gerçekleştiren seyahat acentaları üzerinden otel işletmeleri belirlenmiştir. 

Bunları belirlemek için helaloteller.com.tr, islamiotel.com, tesettüroteller.com, 

muhafazakarotelim.com, evratur.com, ispa.com, tr.halalbooking.com, islamitatilyerleri.net, 

islamitatil.com ve islamiotelleri.com web siteleri incelenerek bir liste oluşturulmuştur. Daha 

sonra bu tesisler tek tek telefonla aranarak helal konseptli olup olmadıkları teyit edilmiş ve 

oda yatak kapasiteleri öğrenilmiştir. Bu çalışma sonucunda ulaşılan verilere göre Temmuz 

2015 itibariyle Türkiye’deki helal konseptli otel sayısı 201 ve yatak sayısı 39.682’dir.  

Türkiye’deki helal konseptli otel işletmelerinin bölgelere göre dağılımı tablo 2‘de 

görülmektedir. Bu tablo incelendiğinde %26 ile en fazla helal konseptli otelin Marmara 

bölgesinde yer aldığı görülmektedir. Marmara bölgesini %23 ile Ege bölgesi, %15 ile İç 

Anadolu bölgesi, %12 ile Karadeniz bölgesi ve %9 ile Akdeniz bölgesi izlemektedir. Helal 

konseptli otellerin yatak sayıları incelendiğinde ise sıralamanın değiştiği görülmektedir. Yatak 

sayısı bakımından %27 ile Ege bölgesi ilk sırada gelirken sırası ile Ege bölgesini %20 ile 

Akdeniz bölgesi, %19 ile Marmara bölgesi, %15 ile İç Anadolu bölgesi takip etmektedir. Ege 

ve Akdeniz bölgesindeki tesislerin tatil turizmine yönelik tesisler olması dolayısıyla bu 

bölgelerdeki yatak sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olmasının olağan olduğu ifade 

edilebilir.   

 

Tablo 2. Türkiye’deki Helal Konseptli Otellerin Bölgelere Göre Dağılımı 

Bölge Otel Sayısı % Yatak 

sayısı 

% 

Akdeniz bölgesi 19 9 8,057 20 

Ege bölgesi 47 23 10,766 27 

Marmara bölgesi 53 26 7,717 19 
Karadeniz bölgesi 25 12 3,68 9 

İç Anadolu bölgesi 30 15 6,026 15 
Doğu Anadolu bölgesi 16 8 1,103 3 

Güneydoğu Anadolu 

bölgesi 

11 5 2,333 6 

Toplam  201 100 39,682 100 
Kaynak: Soydaş, (2017) Tüketicilerin Beklentileri Çerçevesinde helal Konseptli Otellerin İnternet’te 

Pazarlanmasına Yönelik Bir Arama Kriteri Model Araştırması, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezinden alınmıştır. 

Anketler, tablo 2’deki dağılım dikkate alınarak, ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesi, Ege 

Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Veriler bölgelerdeki 

30 farklı tesiste konaklayan otel müşterilerinden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda 572 adet 

anket elde edilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde bazı anketler yeterli veri ve 

anlamlılığa sahip olmadığı için değerlendirme dışı tutulmuştur.  Toplam da 509 anket 

değerlendirilmeye alınmıştır. Helal konseptli otel yatak kapasitesi, ana kütle büyüklüğü olarak 

kabul edilmesi durumunda en az %95 güven aralığı ve %5 hata payı için görüşülen kişi sayısı 

(n=509) yeterli olarak kabul edilebilir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 49-50). 

Amaçlı örneklem yönteminin kullanıldığı araştırmada, veriler ağırlıklı olarak otellerin 

yoğun olduğu bölgelerden toplanmıştır. Otel seçiminde bölgede temsil gücü yüksek olan 

farklı statüdekilerle çalışmanın yapılmasına dikkat edilmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerindeki helal konseptli otellerin şehir oteli olması ve bazıları ile yapılan telefon 
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görüşmelerinde bölge itibariyle tesislerde alkol bulunmadığı, bunun haricinde tesislerde helal 

konsepte ilişkin başka bir düzenleme olmadığı tespit edilmesi dolayısıyla tam olarak konunun 

amacına uygun tesisler olmadıkları değerlendirilerek bu bölgelerde anket çalışmasına gerek 

duyulmamıştır.  

3.2.Veri Toplama Aracı 

Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü Helal konseptli 

otellerin sahip olması gereken özelliklerine ilişkin beklentilerini ölçmeye yönelik 

maddelerden oluşmaktadır. Çalışmada çok sayıda değişken kullanılmıştır. Bu değişkenlerle 

ilgili yapılan alan yazın taramalarında çeşitli ölçeklere ulaşılmış ve bu ölçeklerden 

faydalanılmıştır. Bu ölçekler farklı ülkelerde turizm faaliyetlerine katılan Müslüman 

tüketicilere hitap eden konaklama işletmelerinin sahip olması gereken özellikler üzerine 

yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümü ise katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.  

Anket formunun birinci bölümündeki değişkenleri oluşturmak üzere, alan yazın 

çalışması yanında odak grup görüşmeleri uygulanmıştır. Odak grup görüşmeleri nitel bir veri 

toplama tekniğidir. Odak grup görüşmeleri sosyal bilimlerde bire bir görüşmeler ve anketler 

ile birlikte kullanılsa da aslında en sistematik veri toplama yöntemlerinden bir tanesidir. Odak 

grup görüşmelerinden elde edilen detaylı veriler, bire bir görüşmeler ve anketler için sağlam 

bir temel oluşturmaktadır (Kitzinger, 1995).  

Odak grup görüşmelerinde grup büyüklüğünün kaç kişi olması ile ilgili farklı görüşler 

vardır. Uygun katılımcı sayısı Kitzinger’e göre (1995) 4-8 kişi, MacIntosh’a göre (1993) 6-10 

kişi, Goss ve Leinbach’a göre (1996) 15 kişi, Gibs’e göre (1997) 6-12 kişi ve Edmunds’a göre  

(2000) 8-10 kişidir. Yukarıda görüldüğü gibi katılımcı sayılarına ilişkin farklı görüşler 

mevcuttur. Ancak Edmunds’a göre (2000) grubun 10 kişiden fazla olması görüşmeyi 

zorlaştırmakta, katılımcılar arası etkileşim ortadan kalkabilmekte ve grubun kontrolü 

zorlaşmaktadır (Aktaran: Çokluk, vd.,2011). Bu nedenle grup sayıları 10’un altında 

tutulmuştur.  

Gruplar oluşturulurken homojen özellikler taşıması önemlidir. Halloway ve Wheeler’a 

(1996) göre, aynı sosyal gruptan, aynı eğitim düzeyinden, benzer sosyal geçmişten gelenler 

odak grupta yer alabilir (Aktaran: Şahsuvaroğlu ve Ekşi, 2008). Bu doğrultuda İslami 

motivasyonlarla seyahat eden turistlerin Helal konseptli otellerden beklentilerini ölçmeye 

yönelik anketin oluşturulmasına temel teşkil etmek maksadıyla üç farklı grup ile görüşme 

yapılmıştır. Birinci grup, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden, ikinci 

grup, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat fakültesi Öğretim üyelerinden, üçüncü grup ise Hac ya 

da Umre ziyaretinde bulunan bireylerden oluşturulmuştur.  

Yapılan odak grup görüşmeleri neticesinde anketin birinci kısmını oluşturan 29 adet 

özelliği içeren helal konseptli otel özelliklerine ilişkin seçenekler oluşturulmuştur.  
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4.BULGULAR 

4.1.Yerli Turistlere Yönelik Veriler 

 Araştırmaya dahil olan katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla 

cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, meslek, yaş ve gelir durumlarına ilişkin sorular 

sorulmuştur. Yerli turistlerin demografik verilerine ilişkin bulgular aşağıda verilmektedir.  

Cinsiyet   : Kadın 203- %40; Erkek 306 %60 

Medeni Durum : Evli 362- %71; Bekar 147 %29 

Eğitim Durumu : İlköğretim 110- %22; Ortaöğretim 135-%27; Ön lisans 99- %19; 

Lisans ve lisansüstü 165- %32 

Meslek :İşçi 103- %20; Memur 51- %10; Esnaf 76-%15; Emekli 53- %10; İş 

Adamı 36-%7; Eğitimci 38-%7; Ev hanımı 54%11; Diğer 98-%19 

Gelir Durumu :0-1999 147-%28,9; 2000-2999 174-%34,2; 3000-3999 88-%17,3; 

4000-4999 41-%8,1; 5000-5999 23-%4,5; 6000 ve üstü 11-%2,2; Beyan 

edilmeyen 25-%4,9 

Yaş :16-24 43-%8,4; 25-34 122-%24; 35-44 183-%36; 45-54 99-%19,4; 55-

64 44%8,6, 65 ve üzeri 18-%3,5 

4.2.Araştırmada Kullanılan Helal Konseptli Otel Özellikleri Beklenti Ölçeği Güvenilirlik 

Analizi 

Tablo.3’de helal konseptli otel özellikleri beklenti ölçeğinin iç tutarlılık değeri yer 

almaktadır. 29 maddeden oluşan otel özellikleri genel beklenti ölçeğinin güvenilirlik testi 

sonucunda İç tutarlılık katsayısı (cronbachalpha) 0,952 bulunmuştur. Bu durum ölçeğin 

güvenilirlik sınırları içerisinde olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. Helal Konseptli Otel Özellikleri Beklenti Ölçeği Güvenirlik Analizi 

Cronbach's 

Alpha 
N  

0,952 29 

 

4.3.Araştırmada Kullanılan Helal Konseptli Otel Tercih Kriterleri Ortalama Durumu 

Yerli turistlerin helal konseptli otel tercih kriterlerini içeren sorular ele alınmış ve 

ortalama puan durumları dikkate alınarak tercih edilme önem düzeyine göre sınıflandırılması 

gerçekleştirilmiştir. Anket verilerinin ortalamalarının değerlendirmesinde 1-1,80 arası 

kesinlikle katılmadığı, 1,81-2,60 arası katılmadığı, 2,61-3,40 arası kararsız olduğu, 3,41-4,20 

arası katıldığı ve 4,21-5 arası da kesinlikle katıldığı anlamına geldiği kabul edilmiştir.  
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Tablo 4. Helal Konseptli Otel Tercih Kriterlerinin Ortalama Durumu 

 Sorular N Min. Mak. 
𝑿 sd 

1. Odalarda kıble yönünü gösterir işaret olmalıdır 509 1 5 4,32 1,051 

2. Helal sertifikalı yiyecek içecek servisi olmalıdır 509 1 5 4,32 1,119 

3. Otel içerisinde mescit olmalıdır 509 1 5 4,28 1,134 

4. Odalarda tuvalet ve yatak yönleri kıbleye bakmamalıdır 509 1 5 4,26 1,116 

5. Alafranga tuvaletlerde taharet musluğu olmalıdır 509 1 5 4,26 1,099 

6. Helal otel sertifikası olmalıdır 509 1 5 4,20 1,102 

7. Odalarda seccade olmalıdır 509 1 5 4,18 1,173 

8. Odalarda Kur’an-ı Kerim olmalıdır 509 1 5 4,09 1,258 

9. Kadınlar ve erkekler için ayrı hamam, yüzme havuzu 

vb. imkanları olmalıdır 
509 1 5 4,06 1,282 

10. Odalarda namaz vakitlerini gösterir çizelge olmalıdır 509 1 5 4,01 1,230 

11. Deniz kenarındaki otellerde kadın ve erkekler için ayrı 

plaj ya da farklı giriş saatleri olmalıdır 
509 1 5 4,00 1,303 

12. Genel alanlarda namaz vakitlerini hatırlatmak için ezan 

sesi olmalıdır 
509 1 5 3,96 1,245 

13. Alkollü içecek servisi olmamalıdır 509 1 5 3,96 1,351 

14. Otel yakınında camii olmalıdır 509 1 5 3,95 1,204 

15. Genel alanlarda alaturka tuvalet olmalıdır 509 1 5 3,94 1,318 

16. Odalarda tespih olmalıdır 509 1 5 3,92 1,314 

17. Otel yakınında helal sertifikalı restoran olmalıdır 509 1 5 3,86 1,357 

18. İslam’a yönelik boş zaman aktiviteleri olmalıdır 509 1 5 3,85 1,248 

19. Bekar kadın ve bekar erkek katlarında hemcins 

personel olmalıdır 
509 1 5 3,81 1,338 

20. Otel, İslami finansal uygulamalara uygun 

yönetilmelidir 
509 1 5 3,74 1,354 

21. Bekar kadın ve bekar erkeklerin katları ayrı olmalıdır 509 1 5 3,70 1,420 

22. Personel kıyafetleri muhafazakar olmalıdır 509 1 5 3,69 1,333 

23. Gece kulübü ve disko olmamalıdır 509 1 5 3,68 1,469 

24. Otelde konaklayanların kıyafetleri muhafazakar 

olmalıdır 
509 1 5 3,67 1,375 

25. Televizyon yayınları muhafazakar nitelikli olmalıdır 509 1 5 3,63 1,362 

26. Otel yakınında gece kulübü ve disko olmamalıdır 509 1 5 3,54 1,460 

27. Personel Müslüman kişilerden olmalıdır 509 1 5 3,53 1,468 

28. Otel içerisinde insan tasviri sanat eseri olmamalıdır 509 1 5 3,51 1,451 

29. Gayrı Müslimler otele alınmamalıdır 509 1 5 2,61 1,523 

 

Araştırmaya katılan yerli turistlerin verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde 

“Gayrı Müslimler otele alınmamalıdır” sorusunda kararsız kaldıkları gözlenmiştir. Ortalaması 

en düşük olan soru olarak görülmektedir (𝑿: 2,61). Dolayısıyla otelde konaklayan diğer 
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misafirlerin mevcut ortama uyum sağlamak ve diğerlerini rahatsız etmemek kaydıyla dini 

inançlarının önemli olmadığı ortaya konmaktadır. Ortalaması en yüksek ilk altı soru kesinlikle 

katılıyorum şeklinde cevaplandırılırken diğer sorularda katılıyorum olarak cevaplandırıldığı 

görülmektedir.  

Araştırma sonucunda ortalaması en yüksek ilk altı soruya bakıldığında, katılanların 

helal konseptli otellerde en önem verdiği ve kesin olarak olmasını istedikleri “Odalarda kıble 

yönünü gösterir işaret olması”, “Helal sertifikalı yiyecek içecek servisi olması”, “Otel 

içerisinde mescit olması”, “Odalarda tuvalet ve yatak yönleri kıbleye bakmaması”, “Alafranga 

tuvaletlerde taharet musluğu olması” ve “Helal otel sertifikası olmasıdır”. Burada ortaya çıkan 

ilk altı özelliğin özellikle otel işletmeleri tarafından dikkate alınması ve İnternet’te 

pazarlanması sırasında gerek otel web sayfasında gerekse aracı kuruluşlar web sayfasında 

vurgulanması işletmelerin yararına olacağı düşünülmektedir. 

Bunun ile beraber katılmalarına rağmen en düşük ortalamaya sahip son beş soru ise 

“Otelde konaklayanların kıyafetlerininmuhafazakar olması”, “Televizyon yayınlarının 

muhafazakar nitelikli olması”, “Otel yakınında gece kulübü ve disko olmaması”, “Personelin 

Müslüman kişilerden olması” ve “Otel içerisinde insan tasviri sanat eseri olmaması”dır.  

Otel tercihinde araştırmaya katılanların kendileri ile ilgili dini konulara daha çok önem 

verdikleri bunun dışında otelde bulunanların ve çalışanların dini tercihlerinin onlar için çok 

önemli olmadığı görülmektedir. “Otelde gece kulübü ve disko olmamalıdır” seçeneğinde de 

bayanlara yönelik eğlencelerin odak grup görüşmeleri sonucu uygun kabul edilebileceği 

sonucu da ayrıca turizm işletmecilerinin dikkatlerine sunulmalıdır. Bu seçeneğin 

ortalamasının da düşük olması sadece bayanlara yönelik eğlence yeri olabileceği düşüncesi ile 

ortaya çıkmış olabileceği düşünülmektedir.  

4.4. Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Faktör analizi, aralarında ilişki olduğu düşünülen çok sayıda değişkenden oluşan 

ifadeleri az sayıda, birbirinden bağımsız ve anlamlı faktörler haline getirmek ve aralarındaki 

ilişkinin yorumlanmasına olanak veren çok değişkenli istatistik tekniklerindendir. Faktör 

analizinde öncelikle değişkenler arasındaki korelasyona bakılır. Bu korelasyonların büyük 

çoğunluğunun yüksek olması beklenir. Değişkenler arasında yüksek korelasyon olması, 

değişkenlerin ortak faktörler oluşturma olasılığını artırmaktadır. Bu durum değişkenlerin 

faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir  (Altunışık vd., 2004: 264-272). 

Helal konseptli otel tercih faktörlerine ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda toplam 

değeri (öz değeri) 1'den büyük 3 boyut belirlenmiştir. Belirlenen 3 boyutun toplam varyans 

oranı % 60,354'dür. Tablo 5'e bakıldığında Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek özellikleri, 

Mahremiyete ilişkin özellikler (Cinsiyete bağlı özellikler), ve Otelin çevre özellikleri olmak 

üzere 3 faktöre ayrıldığı görülmektedir.  
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Tablo 5. Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri Beklenti Ölçeği Faktör Analizi 

İfadeler 
Otelin fiziksel ve 

helal yiyecek 

içecek özellikleri 

Mahremiyete 

ilişkin 

özellikler 

Otelin 

çevre 

özellikleri 

Odalarda seccade olmalıdır ,818     

Otel içerisinde mescit olmalıdır ,741     

Odalarda kıble yönünü gösterir işaret olmalıdır ,730     

Genel alanlarda namaz vakitlerini hatırlatmak için ezan 

sesi olmalıdır 

,713     

Helal sertifikalı yiyecek içecek servisi olmalıdır ,713     

Odalarda Kur’an-ı Kerim olmalıdır ,660     

Alafranga tuvaletlerde taharet musluğu olmalıdır ,641     

Odalarda tespih olmalıdır ,639     

Odalarda namaz vakitlerini gösterir çizelge olmalıdır ,631     

Genel alanlarda alaturka tuvalet olmalıdır ,627     

Odalarda tuvalet ve yatak yönleri kıbleye bakmamalıdır ,601     

Otel, İslami finansal uygulamalara uygun 

yönetilmelidir 

,567     

İslam’a yönelik boş zaman aktiviteleri olmalıdır ,541     

Helal otel sertifikası olmalıdır ,479     

Bekar kadın ve bekar erkek katlarında hemcins 

personel olmalıdır 

  ,835   

Bekar kadın ve bekar erkeklerin katları ayrı olmalıdır   ,829   

Deniz kenarındaki otellerde kadın ve erkekler için ayrı 

plaj ya da farklı giriş saatleri olmalıdır 

  ,799   

Kadınlar ve erkekler için ayrı hamam, yüzme havuzu 

vb. imkanları olmalıdır 

  ,747   

Personel kıyafetleri muhafazakar olmalıdır   ,717   

Otelde konaklayanların kıyafetleri muhafazakar 

olmalıdır 

  ,713   

Televizyon yayınları muhafazakar nitelikli olmalıdır   ,566   

Personel Müslüman kişilerden olmalıdır   ,527   

Otel yakınında gece kulübü ve disko olmamalıdır     ,759 

Gayrı Müslimler otele alınmamalıdır     ,612 

Gece kulübü ve disko olmamalıdır     ,607 

Otel yakınında camii olmalıdır     ,573 

Alkollü içecek servisi olmamalıdır     ,543 
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Otel yakınında helal sertifikalı restoran olmalıdır     ,515 

Otel içerisinde insan tasviri sanat eseri olmamalıdır     ,462 

Faktörlere ait açıklanan varyans 45,697 10,016 4,641 

Toplam açıklanan varyans 60,354 

 

4.5.Helal konseptli otel tercih faktörleri ile demografik veriler arasındaki hipotez testleri 

Helal konseptli otel tercih faktörleri ile demografik veriler arasındaki anlamlı farklılık, 

cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, meslek ve gelir değişkenlerine göre test edilmiştir.  

4.5.1.Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri İle Cinsiyet Arasındaki Farklılık Testi 

Bu bölümde helal konseptli otel tercih faktörleri ile otel müşterilerinin cinsiyetleri 

arasındaki anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. “Helal konseptli otel 

tercih faktörleri ile cinsiyet arasında anlamlı fark vardır.” şeklindeki HA hipotezi helal 

konsept tercih faktörlerine göre test edilmiştir. 

HA1 Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek özellikleri tercih faktörü ile cinsiyet 

arasında anlamlı fark vardır. 

HA2 Mahremiyete ilişkin özellikler tercih faktörü ile cinsiyet arasında anlamlı fark 

vardır. 

HA3 Otel çevre özellikleri tercih faktörü ile cinsiyet arasında anlamlı fark vardır. 

Bu amaçla 3 hipotez de bağımsız örneklemeli t testi ile test edilmiştir. Tablo 6’daki 

bulgular, yapılan t testi sonucu cinsiyet ile helal konseptli otel tercih faktörleri arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 6. Cinsiyetler İle Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri Arasındaki Farklılık 

Cinsiyet N 𝑿 sd t p 

Otelin fiziksel ve helal yiyecek 

içecek özellikleri 

Kadın 203 4,06 0,89 
,053 ,958 

Erkek 306 4,05 0,89 

Mahremiyete ilişkin özellikler Kadın 203 3,74 1,05 
-,420 ,674 

Erkek 306 3,78 1,12 

Otel çevre özellikleri Kadın 203 3,40 1,08 -

1,556 
,120 

Erkek 306 3,55 1,07 

 Tablo 6’daki veriler incelendiğinde cinsiyet ile helal konseptli otel tercih 

faktörleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Otelin fiziksel ve helal yiyecek 

içecek özellikleri tercihi ile cinsiyet arasında tercih farkı yoktur (t507= 0,053, > 0,05). 

Mahremiyete ilişkin özelliklerin tercihi ile kadın ya da erkek olma arasında da anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir (t507= -0,420, > 0,05). Otel çevre özellikleri tercihi ile cinsiyet 
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arasında da benzer şekilde anlamlı bir fark olmadığı tablodan anlaşılmaktadır (t507= -1,556,  

> 0,05). Yapılan t testi sonucunda kısaca cinsiyet ile otel tercih faktörleri arasında anlamlı bir 

fark olmadığı söylenebilir, dolayısıyla HA “Helal konseptli otel tercih faktörleri ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi reddedilmiştir. Hacıoğlu vd. (2015) 

Afyonkarahisar ili termal otellerinde yapmış oldukları çalışmada da benzer sonuçlar elde 

edilmiş, cinsiyet ile helal konseptli otellere yönelik tutumlar arasında anlamlı bir fark 

olmadığını ortaya koymuşlardır.  

4.5.2.Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri İle Yaş Arasındaki İlişki 

Bu bölümde helal konseptli otel tercih faktörleri ile otel müşterilerinin yaşları arasında 

anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. “Helal konseptli otel tercih 

faktörleri ile yaş arasında anlamlı fark vardır.” şeklindeki HB hipotezi aşağıdaki gibi 3 adet alt 

hipoteze ayrılarak test edilmiştir: 

HB1 Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek özellikleri tercih faktörü ile yaş arasında 

anlamlı fark vardır. 

HB2 Mahremiyete ilişkin özellikler tercih faktörü ile yaş arasında anlamlı fark vardır. 

HB3 Otel çevre özellikleri tercih faktörü ile yaş arasında anlamlı fark vardır. 

Bu çalışmaya katılan helal konseptli otel müşterileri yaşlarına göre altı gruba 

ayrılmıştır. Müşterilerin yaşları ile helal konseptli otel tercihleri arasındaki anlamlı 

farklılıkları incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi yapılmış ve 

sonuçlar tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Yaş İle Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri Arasındaki İlişki 
 

N 𝑿 sd df F p 

post 

hoctuke

y 

  

Otelin Fiziksel 

Ve Helal 

Yiyecek İçecek 

Özellikleri 

16-24 yaş 

arası 

43 3,94 0,80 

503 3,426 0,005 

 
25-34 yaş 

arası 

122 3,81 0,98 -0,385   

-0,483 

35-44 yaş 

arası 

183 4,09 0,89 

 
45-54 yaş 

arası 

99 4,20 0,78 

0,385 

55-64 yaş 

arası 

44 4,29 0,87 

0,483 

65 yaş ve 

üzeri 

18 4,25 0,83 

 
Toplam 509 4,06 0,89 

 
Mahremiyete 

İlişkin 

Özellikler 

16-24 yaş 

arası 

43 3,42 1,06 

503 4,942 0,000 

-0,974 

25-34 yaş 

arası 

122 3,66 1,07 

-0,731 

35-44 yaş 

arası 

183 3,68 1,11 

-0,711 

45-54 yaş 

arası 

99 3,85 1,20 

 
55-64 yaş 

arası 

44 4,39 0,68 0,974   

0,731   

0,711 

65 yaş ve 

üzeri 

18 4,13 0,65 

 
Toplam 509 3,76 1,09 

 
Otel Çevre 

Özellikleri 

16-24 yaş 

arası 

43 3,13 0,95 

503 3,420 0,005 

-0,855 

25-34 yaş 

arası 

122 3,42 1,12 

-0,565 

35-44 yaş 

arası 

183 3,43 1,06 

-0,560 

45-54 yaş 

arası 

99 3,59 1,18 

 
55-64 yaş 

arası 

44 3,99 0,77 0,855 

0,565 

0,560 

65 yaş ve 

üzeri 

18 3,69 0,87 

 
Toplam 509 3,49 1,08 

 

 

Çalışmaya katılanların yaşları ile “Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek sunma 

özellikleri” arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (F503= 3,426 < 0,05). Ayrıca, 25-

34 yaş arasındakiler ile 45-54 ve 55-64 yaş arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 
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45-54 ve 55-64 yaş arasındaki otel müşterilerinin helal konseptli otel tercihlerinde fiziksel ve 

helal yiyecek içecek özelliklerine daha çok önem verdikleri tespit edilmiştir. 

Otel tercihlerinde “Mahremiyete İlişkin Özellikleri” ile yaş arasında ilişki 

incelendiğinde 55-64 yaş arasındaki helal konseptli otel müşterilerinin, 16-24, 25-34 ve 35-44 

yaşlar arasındaki müşteriler ile fark olduğu görülmüştür (F503= 4,942 < 0,05). Buna göre 55-

64 yaş aralığında yer alan müşteriler mahremiyete ilişkin özelliklere 4,39 ortalama ile diğer 

yaş gruplarına göre daha fazla önem vermektedirler. 

“Otel çevre özellikleri” ile yaş arasında ilişkiye bakıldığında 55-64 yaş arasındaki otel 

müşterileri ile 16-24, 25-34 ve 35-44 yaşlar arasındaki müşteriler arasında fark olduğu 

görülmüştür (F503= 3,420 < 0,05). Buna göre 55-64 yaş aralığında yer alan müşteriler otel 

çevre özelliklerine 3,99 ortalama ile diğer yaş gruplarına göre daha fazla önem verdikleri 

görülmektedir. Dolayısıyla “Helal konseptli otel tercih faktörleri ile yaş arasında ilişki vardır.” 

HB hipotezi kabul edilmiştir. 

Otel tercih kriterlerine genel olarak bakıldığında yaş grubu arttıkça kriterlere verilen 

önem düzeyinin de arttığı görülmektedir. Genç otel müşterilerine göre 45-54 yaş arasındaki ve 

55-64 yaş arasındaki müşterilerin otel tercihlerinde daha hassas davrandıkları tespit edilmiştir. 

Böylece helal konseptli otellerin müşteri potansiyeli dikkate alındığında mal ve hizmet 

sunumunda yaş grupları dikkate alınması veya müşterinin yaşına göre gerekli önlemlerin 

alınması gerekliliği söylenebilir. 

4.5.3.Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri İle Medeni Durum Arasındaki İlişki 

Bu bölümde helal konseptli otel tercih faktörleri ile otel müşterilerinin medeni 

durumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. “Helal 

konseptli otel tercih faktörleri ile medeni durum arasında anlamlı fark vardır.” şeklindeki HC 

hipotezi aşağıdaki gibi 3 adet alt hipoteze ayrılarak test edilmiştir: 

HC1 Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek özellikleri tercih faktörü ile medeni durum 

arasında anlamlı fark vardır. 

HC2 Mahremiyete ilişkin özellikler tercih faktörü ile medeni durum arasında anlamlı 

fark vardır. 

HC3 Otel çevre özellikleri tercih faktörü ile medeni durum arasında anlamlı fark vardır. 

Katılımcıların helal konseptli otel tercih düzeyleri ile medeni durumları arasında bir 

ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklemli t testi yapılmış ve sonuçlar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 8 medeni durum ile helal konseptli otel tercih faktörleri 

arasındaki anlamlı bir fark olup olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 8. Medeni Durumları İle Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri Arasındaki İlişki 

Medeni Durum N 𝑿 sd t p 

Otelin Fiziksel Ve Helal 

Yiyecek İçecek 

Özellikleri 

Evli 362 4,19 0,81 

5,554 ,000 Bekar 147 3,72 1,00 

Mahremiyete İlişkin 

Özellikler 

Evli 362 3,88 1,07 
4,040 ,000 

Bekar 147 3,46 1,08 

Otel Çevre Özellikleri Evli 362 3,60 1,02 
3,594 ,000 

Bekar 147 3,23 1,17 

 Tablodaki veriler incelendiğinde helal konseptli otel tercih faktörleri ile medeni 

durumlar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Otel tercihlerinde “Otelin fiziksel ve 

helal yiyecek içecek sunumu özellikleri”ne evli katılımcıların 4,19 ortalama ile bekar 

katılımcılara göre daha çok önem verdikleri görülmektedir (t507= 5,554, < 0,05). “Otelin 

mahremiyete ilişkin özellikler” ile evli bekar olma durumu arasında da anlamlı farklılık 

olduğu görülmüştür. Mahremiyete ilişkin özelliklere 3,88 ortalama ile evli katılımcıların daha 

fazla dikkat ettiği tespit edilmiştir (t507= 4,040, < 0,05). “Otel çevre özellikleri” ile medeni 

durum arasında da benzer şekilde anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.  Evli olan turistler 

3,60 ortalama ile bekar olan turistlere göre otel tercihinde otel çevre özelliklerine daha fazla 

önem vermektedirler (t507= 3,594, < 0,05). Sonuç olarak medeni durum ile helal konseptli 

otel tercih faktörleri arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda “Helal 

konseptli otel tercih faktörleri ile medeni durum arasında ilişki vardır.” HC hipotezi kabul 

edilmiştir.  Bu durum Hacıoğlu vd’nin (2015) yaptığı çalışmanın sonuçları ile benzer bir 

sonuç olarak ortaya çıktığı görülmektedir.  

4.5.4.Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri İle Eğitim Durumları Arasındaki 

İlişki 

Bu bölümde helal konseptli otel tercih faktörleri ile otel müşterilerinin eğitim 

durumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. “Helal 

konseptli otel tercih faktörleri ile eğitim durumu arasında anlamlı fark vardır.” şeklindeki HD 

hipotezi aşağıdaki gibi 3 adet alt hipoteze ayrılarak test edilmiştir: 

HD1 Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek özellikleri tercih faktörü ile eğitim durumu 

arasında anlamlı fark vardır. 

HD2 Mahremiyete ilişkin özellikler tercih faktörü ile eğitim durumu arasında anlamlı 

fark vardır. 

HD3 Otel çevre özellikleri tercih faktörü ile eğitim durumu arasında anlamlı fark 

vardır. 

Bu çalışmaya katılan helal konseptli otel müşterileri eğitim düzeyleri İlköğretim, 

Ortaöğretim, Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü ayrımı doğrultusunda dört gruba ayrılmıştır. 
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Otel tercih düzeyleri ile eğitim durumları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9 eğitim durumları ile helal konseptli otel tercih faktörleri arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığını göstermektedir. 

Tablo 9. Eğitim Durumları İle Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri Arasındaki İlişki 

  

 Eğitim Durumu 

  

  

N 𝑿 sd df f p 

post 

hoctuke

y 

  

Otelin 

Fiziksel Ve 

Helal 

Yiyecek 

İçecek 

Özellikleri 

İlköğretim 110 4,38 0,55 

505 9,041 0,000 

0,531, 

0,478 

Ortaöğretim 135 4,14 0,94 
 

Ön lisans 99 3,85 0,93 -0,531 

Lisans ve 

Lisansüstü 

165 3,90 0,94 

-0,478 

Toplam 509 4,06 0,89 
 

Mahremiyete 

İlişkin 

Özellikler 

İlköğretim 110 4,11 0,81 

505 7,254 0,000 

0,411, 

0,601 

Ortaöğretim 135 3,83 1,07 0,324 

Ön lisans 99 3,70 1,01 -0,411 

Lisans ve 

Lisansüstü 

165 3,51 1,24 -0,601, -

0,324 

Toplam 509 3,76 1,09 
 

Otel Çevre 

Özellikleri 

İlköğretim 110 3,76 1,01 

505 3,564 0,014 

0,429, 

0,367 

Ortaöğretim 135 3,52 1,05 
 

Ön lisans 99 3,33 1,00 -0,429 

Lisans ve 

Lisansüstü 

165 3,39 1,16 

-0,367 

Toplam 509 3,49 1,08 
 

Bu tabloya göre eğitim durumları ile “Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek sunum 

özellikleri” tercihi arasındaki ilişkiye bakıldığında ilköğretim mezunları ile ön lisans ve 

ilköğretim mezunları ile lisans ve lisansüstü mezunları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. İlköğretim mezunları otelin fiziksel özelliklerine 4,38 ortalama ile ön lisans ile 

lisans ve lisansüstü mezunlara göre daha fazla önem verdikleri görülmektedir (F505= 9,041 < 

0,05). Eğitim durumu ile helal konseptli otel faktörlerinden “Mahremiyete ilişkin özellikler” 

arasındaki ilişkiye bakıldığında ilköğretim mezunları ile ön lisans ve ilköğretim mezunları ile 

lisans ve lisansüstü mezunlar arasında anlamı bir fark olduğu görülmektedir. İlköğretim 

mezunları 4,11 ortalama ile hem ön lisans mezunlarına hem de lisans ve lisansüstü mezunlara 

göre mahremiyete ilişkin helal konseptli otel kriterlerine daha fazla önem verdikleri 

görülmektedir (F505= 7,524  <  0,05). Orta öğretim mezunları ile lisans ve lisansüstü 

mezunları arasında da anlamlı fark olduğu görülmektedir. Orta öğretim mezunları 3,83 

ortalama ile lisans ve lisansüstü mezunlara göre mahremiyete ilişkin özelliklere daha fazla 

önem vermektedirler (F505= 3,564 < 0,05).  Eğitim durumu ile otel çevre özellikleri tercihi 
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arasındaki ilişkiye bakıldığında ilköğretim mezunları ile ön lisans mezunları arasında ve yine 

ilköğretim mezunları ile lisans ve lisansüstü mezunları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. İlköğretim mezunları 3,76 ortalama ile otel çevre özelliklerine ön lisans 

mezunları, lisans mezunları ve lisansüstü mezunlarına göre daha fazla önem vermektedirler 

(F505= 3,564 , < 0,05).  

Dolayısıyla “Helal konseptli otel tercih faktörleri ile eğitim durumu arasında ilişki 

vardır.” HD hipotezi kabul edilmektedir. 

4.5.6.Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri İle Meslekler Arasındaki İlişki 

Bu bölümde helal konseptli otel tercih faktörleri ile meslekler arasında anlamlı 

farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. “Helal konseptli otel tercih faktörleri ile 

meslekler arasında anlamlı fark vardır.” şeklindeki HE hipotezi aşağıdaki gibi 3 adet alt 

hipoteze ayrılarak test edilmiş ve sonuçlar tablo 9’da verilmiştir: 

HE1 Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek özellikleri tercih faktörü ile meslekler 

arasında anlamlı fark vardır. 

HE2 Mahremiyete ilişkin özellikler tercih faktörü ile meslekler arasında anlamlı fark 

vardır. 

HE3 Otel çevre özellikleri tercih faktörü ile meslekler arasında anlamlı fark vardır. 

Tablo 10 helal konseptli otel tercih faktörleri ile meslekler arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktadır. 
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Tablo 10. Meslek Durumları İle Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri Arasındaki İlişki 

Meslek N 𝑿 sd 

df F p 

Post 

HocTukey 

Otelin Fiziksel 

Ve Helal Yiyecek 

İçecek Özellikleri 

İşçi 103 4,14 0,78 

404 2,799 0,110 

 
Memur 51 3,97 0,94 

 
Esnaf 76 4,12 0,95 

 
Emekli 53 4,29 0,79 

 
İş Adamı 36 3,85 1,03 

 
Eğitimci 38 3,75 1,08 -0,596 

Ev 

Hanımı 

54 4,35 0,73 

0,596 

Toplam 411 4,10 0,89 
 

Mahremiyete 

İlişkin Özellikler 

İşçi 103 3,79 0,96 

404 4,074 0,001 

-0,552 

Memur 51 3,70 1,10 0,634 

Esnaf 76 3,94 1,11 
 

Emekli 53 4,34 0,72 0,552, -

0,634, -

0,761, -

0,867 

İş Adamı 36 3,58 1,21 0,761 

Eğitimci 38 3,47 1,37 0,867 

Ev 

Hanımı 

54 4,10 0,85 

 
Toplam 411 3,87 1,05 

 

Otel Çevre 

Özellikleri 

İşçi 103 3,52 0,74 

404 2,702 0,014 

 
Memur 51 3,35 1,16 

 
Esnaf 76 3,50 1,27 

 
Emekli 53 3,89 0,79 0,735 

İş Adamı 36 3,58 1,02 
 

Eğitimci 38 3,15 1,17 -0,735 

Ev 

Hanımı 

54 3,77 1,09 

 
Toplam 411 3,54 1,04 

 

 

Katılımcı formları incelendiğinde 98 adet katılımcı anketin meslek kısmında diğer 

seçeneğini işaretlediği ancak ilgili kutucuğa içeriği yazmadıkları tespit edildiğinden bu analiz 

esnasında değerlendirme dışı tutulmuştur. Bu nedenle 411 adet katılımcı değerlendirmeye 

alınmıştır. Tabloya göre, “Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek sunum özellikleri” tercih 

etme durumunun meslek ile ilişkisine bakıldığında eğitimciler ile ev hanımları arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Ev hanımlarının otelin fiziksel özelliklerine, 

eğitimcilere göre 4,35 ortalama ile daha fazla önem verdikleri görülmektedir (F404= 2,799,  < 
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0,05). “Mahremiyete ilişkin özellikler”in tercih durumu ile meslek arasındaki ilişkiye 

bakıldığında emekliler ile işçiler, emekliler ile memurlar, emekliler ile iş adamları ve 

emekliler ile eğitimciler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Emekliler 

mahremiyete ilişkin otel özelliklerine 4,34 ortalama ile işçi, memur, iş adamı ve eğitimcilere 

göre daha fazla önem vermektedirler (F404= 4,074, < 0,05). “Otelin bulunduğu çevre 

özellikleri” ile meslek arasındaki ilişkiye bakıldığında emekliler ile eğitimciler arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Emekliler otelin çevre özelliklerine 3,89 ortalama ile 

eğitimcilere göre daha fazla önem vermektedirler (F404= 2,702, < 0,05).  Bu durumda 

HE“Helal konseptli otel tercih faktörleri ile meslekler arasında ilişki vardır.” hipotezi kabul 

edilmektedir.  

Hacıoğlu vd. (2015) genel olarak helal konseptli otellere karşı yerli turistlerin 

tutumunun meslek ile farklılığına baktıklarında, ev hanımlarının tutumunun diğer meslek 

gruplarına göre daha olumlu olduğunu belirtmektedirler. Bizim çalışmamız faktörler 

üzerinden yapıldığından ev hanımlarının otelin fiziksel özelliklerine daha fazla dikkat 

etmeleri Hacıoğlu vd. (2015)’nin çalışması ile uyumludur denebilir. Farklı olarak bizim 

çalışmamızda diğer 2 faktörde emeklilerin daha seçici oldukları ortaya konmaktadır.  

4.5.7.Helal Konseptli Otel Tercih Faktörleri İle Gelir Durumları Arasındaki İlişki 

Bu kısımda helal konseptli otel tercih faktörleri ile gelir durumu arasındaki ilişki olup 

olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla “Helal konseptli otel tercih faktörleri ile 

gelir durumları arasında anlamlı fark vardır.” şeklindeki HH hipotezi aşağıdaki gibi 3 adet alt 

hipoteze ayrılmıştır: 

HH1 Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek özellikleri tercih faktörü ile gelir durumları 

arasında anlamlı fark vardır. 

HH2 Mahremiyete ilişkin özellikler tercih faktörü ile gelir durumları arasında anlamlı 

fark vardır. 

HH3 Otel çevre özellikleri tercih faktörü ile gelir durumları arasında anlamlı fark 

vardır. 

 Bu amaçla gelir düzeyleri altı grupta toplanmıştır. Test sonuçları tablo 11’de 

görülmektedir.  

Tablo 11 gelir durumu ile helal konseptli otel tercih faktörleri arasında ilişki olup 

olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 11. Gelir Durumu İle Helal Konseptli Otel Tercih Kriterleri Arasındaki İlişki 

 Gelir durumu 
N 𝑿 sd 

df F p 

 post hoc 

 tukey 

Otelin 

Fiziksel Ve 

Helal 

Yiyecek 

İçecek 

Özellikleri 

0-1999 147 4,11 0,78 

478 0,271 0,929 

 

2000-2999 174 4,02 0,90  

3000-3999 88 4,07 0,89  

4000-4999 41 3,97 0,96  

5000-5999 23 4,04 1,05  

6000-... 11 3,94 1,21  

Toplam 484 4,05 0,88  

Mahremiyete 

İlişkin 

Özellikler 

0-1999 147 3,70 1,02 

478 3,118 0,009 

 

2000-2999 174 3,78 1,11  

3000-3999 88 4,04 0,89 0,770 

4000-4999 41 3,27 1,38 -0,770 

5000-5999 23 3,76 1,33  

6000-... 11 3,45 1,18  

Toplam 484 3,75 1,10  

Otel Çevre 

Özellikleri 

0-1999 147 3,45 0,91 

478 0,482 0,790 

 

2000-2999 174 3,52 1,07  

3000-3999 88 3,64 1,00  

4000-4999 41 3,46 1,42  

5000-5999 23 3,52 1,33  

6000-... 11 3,27 1,21  

Toplam 484 3,51 1,06  

Katılımcı formları incelendiğinde 25 katılımcının gelir beyan etmediği ve bu seçeneği 

boş bıraktığı tespit edilmiştir. Gelir beyan etmeyenlerin ev hanımı ve öğrenci oldukları da 

tespit edilmiştir. Bu nedenle bu analizde ilgili 25 katılımcı değerlendirme dışı tutulmuş ve bu 

analiz 484 katılımcı formu dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Tablo incelendiğinde gelir 

durumu ile “Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek sunum özellikleri” tercih durumu arasında 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (F478= 0,271, > 0,05). Gelir durumu ile “Mahremiyete 

ilişkin özellikler” arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakıldığında gelir durumu 3000-

3999 TL olanlar ile 4000-4999 TL olanlar arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 

Gelir durumu 3000-3999 TL arasında olanlar 4,04 ortalama ile gelir durumu 4000-4999 TL 

olanlara göre mahremiyete ilişkin özelliklere daha fazla önem vermektedirler (F478= 3,118,  

<  0,05). Gelir durumu ile “Otel çevre özellikleri”nin arasındaki anlamlılığa bakıldığında 

anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (F478= 0,482, > 0,05).Genel olarak 

değerlendirildiğinde HH“Helal konseptli otel tercih faktörleri ile gelir durumları arasında 

ilişki vardır.” hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
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 Bu çalışma son yıllarda artan bir ilgi ile karşı karşıya olan helal konseptli 

turizme katılan Müslüman turizm tüketicilerinin beklentilerini ortaya koyarak helal konseptte 

hizmet veren otel işletmelerine katkı sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaçla Türkiye’nin çeşitli 

yerlerinde bulunan helal konseptli otellerin müşterilerine anket uygulanmıştır.  

 Helal konsept otel tercih kriterlerine verilen cevapların ortalamalarına 

bakıldığında genel olarak tüketicilerin beklentileri ve helal konseptli otellerin sahip olmaları 

gereken özelliklerin önem düzeyini ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda “Odalarda 

kıble yönünü gösterir işaret olması” özelliği en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmekte 

ve dolayısıyla en fazla önem verilen özellik olduğu söylenebilir. Kıble yönünü gösterir işareti 

sırasıyla “Helal sertifikalı yiyecek içecek servisi olması”, “Otel içerisinde mescit olması”, 

“Odalarda tuvalet ve yatak yönleri kıbleye bakmaması”, “Alafranga tuvaletlerde taharet 

musluğu olması” ve “Helal otel sertifikası olmasıdır” özelliklerinin takip ettiği görülmektedir. 

Bu ilk 6 soru ile ilgili ortaya çıkan bir başka sonuç ise kesinlikle katılıyorum şeklinde 

cevaplandırıldığıdır. Burada ortaya çıkan ilk altı özelliğin özellikle otel işletmeleri tarafından 

dikkate alınması,düzenlemeler içerisinde mutlaka yer verilmesi ve İnternet’te pazarlanması 

sırasında gerek otel web sayfasında gerekse aracı kuruluşlar web sayfasında vurgulanması 

işletmelerin yararına olacağı düşünülmektedir. Zira bu özelliklere sahip olman işletmeler eğer 

potansiyel tüketicileri sahip olduğu özellikler konusunda haberdar edemiyorsa ekonomik 

olarak bir anlamı olmayacaktır.  

Tüketicilerin dini yaşayış ve hassasiyetlerinin farklı olduğu, helal konseptli otel tercih 

kriterlerine verilen önem düzeyleri farklılıkları dikkate alındığında klasik otel işletmeleri de 

küçük bazı değişiklikler yaparak İslami motivasyonlarla seyahat eden turistlere hitap 

edebilirler. Örneğin bazı odalarda kıble işareti, seccade bulundurulabilir ya da isteğe bağlı 

olarak tedarik edilebilir. İşletmede birden çok restoran var ise bir tanesi helal yiyecek içecek 

sunumu doğrultusunda düzenlenebilir.  

Yapılan faktör analizi sonucunda helal konseptli otel özellikleri 3 faktöre ayrılmıştır. 

Bunlar Helal yiyecek içecek sunumu ve fiziksel özellikleri kapsayan “otelin fiziksel ve helal 

yiyecek içecek özellikleri”, cinsiyete bağlı olarak farklılaşan hizmetleri içeren “mahremiyete 

ilişkin özellikler” ve otelin bulunduğu çevre ile ilgili özellikleri içeren “otelin çevre 

özellikleri” şeklinde oluşmuştur. Cinsiyete ilişkin özelliklerle helal konseptli otel özellikleri 

arasında anlamlı farklılık olmadığı ancak yaş ile helal konsept özellikleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında 45-54 ve 55-64 yaş aralığında olan tüketicilerin diğer yaş gruplarına göre; evli 

olan katılımcıların bekar katılımcılara göre; İlköğretim ve orta öğretim mezunlarının ön 

lisans, lisans ve lisans üstü mezunlara göre helal konsept otel özelliklerine daha fazla önem 

verdikleri görülmüştür. Meslekler ile helal konsept özellikleri arasındaki ilişkiye bakıldığında 

farklılaştığı görülmektedir. Ev hanımlarının diğer meslek gruplarına göre otelin fiziksel ve 

helal yiyecek içecek özelliklerine daha fazla önem verdiği, emeklilerin ise hem mahremiyete 

ilişkin özelliklere hem de otelin çevre özelliklerine daha fazla önem verdiği ortaya konmuştur. 

Gelir durumu ile helal konsept özellikleri arasında ise sadece gelir durumu 4000-4999 TL 

arasında olanların mahremiyete ilişkin özelliklere daha fazla önem verdiği ortaya konmuştur. 

Otelin fiziksel ve helal yiyecek içecek sunum özellikleri ve çevre özellikleri ile gelir durumu 

arasında anlamlı bir fark görülmemektedir.  
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Sonuç olarak tüketicilerin helal konsepte ilişkin beklenti ve hassasiyetlerinin 

farklılaştığı görülmektedir. Helal konsept özelliklerine verilen önem düzeyi demografik 

özelliklere göre farklılaştığı da ifade edilebilir. Konaklama işletmelerinin hizmet sunumunda 

ürünün somutlaştırılmasına katkı sağlayan fiziksel özelliklere önem vermeleri ve pazarlama 

faaliyetlerinde de vurgu yapmalıdırlar. 
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MUHAMMED İKBÂL’İN TASAVVUF ANLAYIŞINDA ZAMAN KAVRAMI 

BÜŞRA BİLGİN 

ÖZ 

Zaman mefhumu, evreni, evrendeki oluşu açıklayabilmemizde en temel rolü üstlenen 

kavramlardan biridir. Söz konusu kavram, farklı disiplinlerde farklı karşılıklara sahiptir. 

Muhammed İkbâl, evrendeki her şeyin birbirine organik bir bağla bağlı olduğunu 

düşündüğünden zaman kavramını topyekûn bir mânâda düşünmüştür. Ona göre hayatın her 

alanı birbiriyle ilişkilidir ve bu alanlar insanla bağlantılı olduğundan daha fazla Tanrı’yla 

bağlantılıdır. Bu düşünce onu, zamânı ilâhî açıdan yorumlamaya yöneltmiştir. İkbâl, Tanrı’yı 

anlamanın en önemli delillerinden biri olarak zaman kavramını öne sürer. Nitekim varlığın 

varlığa gelmesi, hayat bulması, yok olması gibi evreler hep bir zaman içinde meydana gelir. 

Dolayısıyla zamânı anlamak yaratıcının edimlerini anlamayı mümkün kılar. İkbâl, hakîki 

zamânı anlamak için doğa bilimlerinden çok tasavvuf düşüncesini bilmek gerektiğini düşünür. 

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin görüşlerini benimseyen İkbâl, gerçek zamâna ulaşmayı aşk 

ile mümkün görür. Bu sayede, insan için zamânın önemi kalmaz; insan, artık zamânın 

hükmettiği değil zamâna hükmeden rolünü üstlenir. 

Anahtar Kelimeler: Zaman, Muhammed İkbâl, Tasavvuf Düşüncesi, İbnü’l-vakt, Ebu’l-vakt. 

THE CONCEPT OF TIME IN THE THINKING OF MYSTICISM OF 

MUHAMMAD IQBAL 

ABSTRACT 

Muhammad Iqbal considers the concept of time as unity. It means that everything in the world 

is connected to each other with an organic tie. According to him, all areas of life are 

interrelated, and these areas are connected to God more than human. This thought leads him 

to interpret the time in terms of the divine point of view. For this reason, Iqbal considers the 

concept of time as one of the most important proofs of understanding God.  Moreover, Iqbal 

thinks that in order to understand the real time, we should know the mystics thought rather 

than natural sciences. At this juncture, Iqbal follows Mevlânâ Jalaleddin-i Rûmî’s opinion, 

only one possible way to reach the real time is love. Thus, the time loses its importance for 

human being because human start to play dominate role on time, not the time on human. 

KeyWords: Time, Muhammad Iqbal, Thinking of Mysticism, İbnü’l-vakt, Ebu’l-vakt. 
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Giriş 

Çalışmada İkbâl’in zamâna ilişkin düşüncelerini anlamak için öncelikle düşünürün felsefî 

görüşlerine kısa bir giriş yapılmıştır. Zaman kavramı, dinde, kültürde, fizikte ve felsefe 

ıstılahında birden fazla manâda kullanılmaktadır. İkbâl, zaman kavramını topyekûn anlamda 

düşünerek kavramın tasavvufî boyutuna dikkat çekmiştir. İkbâl, zamânın canlılar üzerindeki 

psikolojik etkisinin tasavvufla aşılabileceğini öne sürer. Tasavvuf düşüncesinde zaman, ânın 

gerektirdiklerini yerine getirmeyi, geçmiş ve gelecek kaygısına düşmemeyi tanımlar. 

Böylelikle insan zamânın etkilerinden kurtulur. Bu düşünce çalışmada ibnü’l-vakt ve ebu’l-

vakt kavramları çerçevesinde ve Mesnevi’den örneklerle ele alınmaktadır. İkbâl, bu 

kavramları doğrudan kullanmamıştır fakat eserlerinden hareketle zaman düşüncesinin bu 

kavramlara paralel açıklandığı görülmektedir.Bu açıklamanın akabinde kavramın kâmil 

insanlarda hakîki manâya ulaştığı gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

1. İkbâl’in Felsefî Düşüncesine Kısa Bir Giriş 

İkbâl’in felsefî düşüncesini, modern dönemde A. N. Whitehead (ö. 1947)’den aldığı, Kur’ân-ı 

Kerîm ve tasavvuf anlayışı ile temellendirdiği dinamizm anlayışı oluşturur. O, Tanrı-evren 

ilişkisi söz konusu olduğunda Kur’ân’ın öne sürdüğü dinamik hayatı yani amelî hayatı haklı 

görür. Bu sebeple İkbâl, dinamizmi reddeden ve oluşu yadsıyan her türlü düşüncenin 

karşısında yer alır ve Aristoteles’ten beri süregelen statik evren anlayışını, evreni mekanizme 

hapsettiği gerekçesi ile kabul etmez. İkbâl’e göre bir düşüncenin tam manâsıyla 

anlaşılabilmesi için Tanrı tasavvuru gereklidir. Çünkü ona göre, yaratıcısıyla 

ilişkilendirilmeyen hiçbir bilgi tam anlamıyla doğru sayılmaz. İkbâl, duyu tecrübelerimizin 

verilerine güvendiğimiz kadar dînî tecrübelerimize de güvenmemiz gerektiğini düşünür ve 

doğa bilimlerinin yanına mistisizmi de bir bilgi kaynağı olarak koyar. Ona göre, Kur’ân’da 

anlatılan dinamizm düşüncesi, modern bilimle birlikte kanıtlanmıştır. Mistik bilgi ise bize 

hayatı anlamlandırmayı ve doğa bilimleriyle elde edemediğimiz gerçeklik imkânını sunar.  

İkbâl, Tanrı ve evreni birbirinden bağımsız iki varlık olarak görmez; o, bu anlamda Tanrı’nın 

evrende aşkın olduğu düşüncesine karşı çıkar. Çünkü ona göre evrendeki her şey yaratıcısına 

organik bir bağla bağlıdır. Dolayısıyla evrendeki tüm olaylar ve varolan şeyler Tanrı’nın bir 

açılımıdır. Tanrı, diğer tüm şeylere göre sonsuz ve sınırsızdır fakat bu sonsuzluk, zaman ve 

mekân bakımından değil yoğunluk bakımındandır. Onun her bir açılımı evrende yeni bir 

yaradılışı gerçekleştirir.  

İkbâl’in hakîkat anlayışında tasavvuf düstûru önemli bir yer tutar. Çünkü o, hakîkate 

ulaşmanın bir yolunu mistik tecrübeye bağlar. Yani onun düşüncesinde insan, bir ân için 

mutlak hakîkati deneyimleyebilir; bu ise yalnızca gönüldeki aşk bağlamıyla mümkündür. 

İkbâl, düşüncenin Hakîkat’e yalnızca akılla ulaşılabileceğini düşünen Batı düşüncesini 

eleştirerek tasavvufi manâda bir sezgi yani feyz olmadan asla gerçeğe ulaşılamayacağını 

söyler. Ego ve aşk arasında çok yakın bir ilgi kuran İkbâl, benliği güçlendirmenin önemini 
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vurgularken mutlak hakîkate duyulan aşkın gerekliliğine dikkat çeker. İkbâl’e göre, evrenin 

esrarlı dönüşü ve onu döndüren güç, zamânın bu sessiz akışı, insanlara gece ve gündüz 

şeklinde tecelli eder. Kur’ân da bundan, Tanrı’nın varlığının en önemli delillerinden biri 

olarak söz eder(İkbâl, 1984: 27). İkbâl, burada Tanrı’yı anlamanın en önemli yollarından biri 

olan zaman meselesine değinir. İnsan, Tanrı’nın alâmetlerini düşünerek tabiatı keşfetmelidir. 

Tanrı’nın bir tezahürü olan tabiatı anlamak ise, Hakîkat’e erişmenin yollarından 

biridir.İkbâl’in düşüncesinde hakîkate ulaşmak için iki yol gereklidir. Birincisi tabiatı 

anlamak ve yorumlamak ikincisi ise, mistik tecrübedir. Fakat bu iki yol birbirinden ayrı ve 

kopuk değildir. Çünkü yaratıcısıyla ilişkilendirilmeyen tabiatı tam anlamıyla anlamak 

mümkün olmadığı gibi mistik tecrübede devamlı kalmak da mümkün değildir. Bu nedenle her 

iki bilgi alanını da birbiriyle içiçe geçmiş bütün olarak düşünmek gerekir. 

2. Tasavvufta Zaman, İbnü’l-vakt ve Ebu’l-vakt Kavramları 

Arapça zaman, “asır, insanın hayat süresi, mevsim, iklim” anlamlarına gelmektedir(Erkan, 

2004: Zaman maddesi). Zamânın çoğulu ezmân, ezmün ve ezmüne şeklindedir. Söz konusu 

kavram, “felsefe ıstılahında vakit mefhumu için kullanılan bir kelimedir” (Züşşerâ, 1993: 

460). Ayrıca felsefede “Zaman, önce ve sonra kavrayışı içinde ele alınan süre, ard arda gelişin 

sezgisi ya da fikri, önceki olayla sonraki olay arasında kalan dönem, sürekli değişimin 

ölçülebilir bilgisi, olayların birbirini izlediği bir yapılı ortam, fiil ya da eyleme bağlı olarak 

doğal sürenin çeşitli dilbilimsel bölümlerini gösteren kategori gibi anlamlara 

gelmektedir”(Cevizci, 1999: 943; Hançerlioğlu, 1993: 471; Timuçin, 2000: 357). Burada 

felsefe tarihi boyunca söylenegelmiş zaman tanımlarından bir çıkarım yapılarak genel bir 

tanım oluşturulmuştur. 

Tasavvuf anlayışında ise, zaman kavramı şimdiki hâl üzere yoğunlaşır bu nedenle ân, ân-ı 

dâim, dem ve vakt gibi kelimeler şimdiki zaman anlamında zaman yerine kullanılır. Bu 

kelimeler hemen hemen aynı mânâları ifade etmenin yanı sıra aralarında çok ince farkları da 

barındırır. 

Tasavvuf sözlüklerinde ân kelimesi “zamânın en küçük parçası ve Hak ile zuhur hâli 

mânâsına gelir” (Cebecioğlu, 2004: 59; Uludağ, 2001: 42). Burada Hakk’ın zuhûru, tecelli 

etmesi ve tüm evrende kendini açmasıdır. Dem ve vakt kelimeleri sıkça mesnevilerde geçen 

ve ân ile aynı anlamda kullanılan kelimelerdir. Dem, “tasavvufta, sûfinin geçmiş ve gelecek 

endişesinden kurtularak içinde bulunduğu ve yaşadığı ândır”(Cebecioğlu, 2004: 156; Uludağ, 

2001: 102). Vakt kelimesi ise sûfiler tarafından “şimdiki zamanda içinde bulunduğum durum” 

(Hakîm, 2005; 661-662) diye terimleştirilmiştir. Ayrıca onlar, “insanın vaktinin kendisine 

hâkim olan şey olduğunu kastetmiş ve sûfi, ibnü’l-vakit (vaktin oğlu)’tir; geçmiş ve gelecek 

kendisini ilgilendirmez, onu dâima içinde bulunduğu vakit ilgilendirir demişlerdir” (Kâşânî, 

2004: 588).  

“Ân-ı daim de sürekli ân, ezel ve ebedi içine alan ilâhi mertebenin devamı, zamânın 

görünmeyeni ve aslı yani aslında zamansızlık” (Uludağ, 2001: 42; Cebecioğlu, 2004: 59) 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

  AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019 Uluslar arası Hakemli Sosyal 

Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik 

Üniversitesi,Türk Dünyası   Kırgız –Türk Sosyal Bilimler 

Enstitüsü,Celalabat –KIRGIZİSTAN 

http://www.akademikbakis.org 

  

 

197 

 

anlamına gelir. Yine ân-ı dâimkelimesine karşılık aynı manâyı içeren el-vaktu’d-dâim terimi 

sürekli hâl anlamında kullanılmıştır(Kâşânî, 2004: 589). 

Muhammed İkbâl, tasavvufla ilgili düşüncelerini kendisinin de belirttiği üzere Mevlânâ 

Celâleddin-i Rûmî (ö.1273)’nin düşüncelerinden hareketle oluşturmuştur.  

Mevlânâ’nın yanış dolu sözlerindedir senin ilacın, 

Çünkü düşüncelerine batının sihri galip gelmiştir. 

Rûmi’nin feyziyle sağlamdır görüşüm benim, 

Feyziyle onun, sürahimde Ceyhun nehri doludur (İkbâl, 1983: 50). 

İkbâl’in diğer eserlerinden de Mevlânâ’dan çokça etkilendiğini görmek mümkündür. O, 

aşksız ilmin bir değer taşımadığını düşünerek ilâhi aşkın sırrı için Mevlânâ’yı örnek almamızı 

söyler.  

Pir-i Rûm’un (Hazret-i Mevlânâ) feyzi ile ilim sırlarının meçhul defterini 

okuyayım. 

Onun canı alevler saçar. Ben onun yanında kıvılcım gibi bir lâhza yanıp sönen 

bir parıltıyım. 

Yanan bir mum, pervaneme hücum etti. Kadehime şarap, baskın verdi. 

Pir-i Rûmî toprağı iksir yaptı. Benim tozumdan ve tecelliler gösterdi. 

… 

Onun şarabından sarhoş olan ben, onun nefesleriyle yaşıyorum(İkbâl, 2005: 30). 

Aşk ve muhabbet delili olan Mevlânâ ki onun sözü susuzlara bir selsebildir, 

Dedi ki: içinde ateş olan şairin aslı Allah Hû’nun sıcaklığındandır. 

O nevâ (ahenk, ses), çöpleri gülistan yapar o nevâ, felekleri birbirine karıştırıyor. 

O şiir Hak için şehadet, fakirlere saltanat veriyor (İkbâl, 2000: 84). 

İkbâl, zamanla ilgili düşüncelerini, tasavvuf düşüncesindeki ibnü’l-vakt ve ebu’l-vakt 

kavramlarına paralel olarak açıklar.  

“Tasavvufta ibnü’l-vakt, geçmiş ve gelecek endişesinden kurtulmuş, şimdiki ânı yaşayan 

sûfiye denir. Sûfi tâbirlerinin dışında bu ifade, zamânın uyarına giden vaktin icablarına göre 

hareket eden, mizaç ve tabiata göre söz söyleyen müsamahakâr kişiler için söylenir” (Uludağ, 

2001: 178; Cebecioğlu, 2004: 294: Kâşânî, 2004: 588).  
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“İbnü’l-vakt olan kişiler, ömrünün ve özellikle fiilen içinde bulunduğu vaktin kıymetini bilen 

kişilerdir. Öyle ki onlar, zamanla birlikte yarın ahireti için ne kâr, ne hayr edebilmek mümkün 

ise, onun kazanılmaya çalışılması gerektiğini söylerler” (Orhanoğlu, 2011: 157). 

“Ebu’l-vakt, Arapça, vakte sahip, vaktin babası demektir. Vaktin ve hâlin etkisi altında 

kalmayan sûfiler hakkında kullanılır. Bu gruba mensup olanlar, telvin ehli değildir. Telvin 

ehline yani hâlin etkisi altında kalanlara ibnü’l-vakt denir. Ebu’l-vakt bunun aksine temkin 

ehlidir” (Cebecioğlu,2004: 180). 

Tasavvufta şimdiki zamâna verilen önemle beraber oluşan ebu’l-vakt ve ibnü’l-vakt 

kavramlarının birincisi vaktin üstünde olan, vakte hükmeden olmakla birlikte, ikincisi vaktin 

tasarrufu altında olan mânâlarına gelmektedir. Mutasavvıflar kendilerini daha çok vaktin 

çocuğu olarak tasavvur ederler. Bu, aslında yinelenen tecellilerin algısında olmayı işaret 

etmektedir. Geçmiş özlemi ve gelecek kaygısından sıyrılan sûfiler, sürekli bu ânı tecrübe 

ederler. Bu durum, aynı zamanda tecelliler bağlamında iradesini Allah'ın iradesine bağlamak 

yahut kendi iradesini ortadan kaldırarak yerine Allah'ın iradesini ikâme etmektir. Sûfiler, 

vakitten insanın içinde bulunduğu zamânı kastederler. Çünkü hakîkat ehli, vakit iki zamânın 

arası yani geçmişle gelecek zamanların arasıdır; sûfi de vaktin çocuğu (ibnü'l-vakt)'dur, 

demişlerdir. Bu sözleriyle onlar, sûfi her vakit içinde o vakitte yapılması en uygun olan 

ibadetle meşgul olur, o vakit içinde kendisinden istenen şeyi yerine getirir, anlamını 

kastederler (Yıldırım, 2015: 149-150). 

İkbâl, zaman konusunda açıklama yaparken saf zamânın ancak bilinçli bir şuur ve feyzle 

kavranabileceğini söyler. İkbâl’in anladığı mânâda zaman, Mevlevîlikte olduğu gibi dâimi bir 

şimdidir. Tasavvufta bu durum, vecd hâlini yani ezelî ve ebedî varlıkla iletişim hâlini temsil 

eder. “Mevlânâ Tanrı'yla yaşanan bu özel vakitle ilgili olarak Cebrail'in bile âşık ile mâşuk 

arasında bir örtü hükmünde olacağını belirtir. İkbâl de, yaşanan vakt deneyimini; dizisel 

zamandan kurtulup sûfinin doğrudan Tanrı ile bağlantı kurduğu âna bir gönderme şeklinde 

yorumlar” (Küçük, 2002: 230-231). Bu durumda sûfi zamandan kurtulur ve zamansızlığı 

deneyimler. Bu vakt deneyimi öyle görünüyor ki, Tanrı’nın, kulu ile doğrudan iletişim 

kurması hâlidir ve Mevlânâ’nın âşık ile mâşuk diye adlandırdığı kavramları kul ile Tanrı 

olarak anlamak mümkündür. 

Tasavvuf anlayışında, Hak ile iletişim hâlinde bulunan ve bunu deneyimleyen sûfi için ne 

zaman ne de mekân kalır. O, sonsuz bir zamâna ve mekâna ulaşır. Nihâyetinde tasavvuf 

yolundaki kâmil insanın sürekli aktif bir şimdide bulunduğunu ve onun zamânının 

geçmediğini söyleyebiliriz. Bu durumdaki sûfiler ibnü’l-vakt veya ebu’l-vakt derecesinde 

olan sûfilerdir. 

Mevlânâ, Mesnevî’nin birkaç bölümünde ibnü’l-vakt kavramını şöyle açıklar; “Ey arkadaş, 

sûfi ibnü’l-vakt olur. Yarın ve yarına demek, tarikat şartlarından değildir” (Rûmi, 1965: 148; 

Rûmi, 1990a: 31; Rûmi, 2004: 133; Rûmi, 2010a: 46). Bu beyitlerin şerhi Tâhir-ul-Mevlevî 

tarafından şu şekilde yapılmıştır; “her işi vakit geçirmeden tam zamânında yapana tasavvufta 
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ibnü’l-vakt denilir” (Rûmi, 1965: 148). Mevlânâ başka bir bölümde durumu şöyle betimler; 

“Sûfi, vaktin oğludur. Oğul, babasının eteğinden el çekmez. Sûfinin esirgeyici babası olan 

vakit de onu, yarına bakmaya muhtaç etmez, görür ve gözetir; hesabı kolay olan kendi gül 

bahçesine götürür. Sûfi halk gibi geleceği beklemez, nehirdendir o, dehirden değil. Tanrı 

yanında ne sabah vardır, ne akşam. Geçmiş, gelecek, ezel ve ebed, orada yoktur. Geçmiş 

Âdem’le gelecek Deccal oraya sığmaz. Bunlar, akl-ı cüz’inin ve hayvanî ruhun sahasındaki 

şeylerdir. Mekânsızlık ve zamansızlık âleminde bunlar yoktur1” (Rûmi, 1990b: 601-602; 

Rûmi, 1991b: 214-215; Rûmi, 2010c: 734). 

Mesnevî’de ebu’l-vakt kavramı şöyle açıklanmıştır; “Saf sûfi, İbnü’l-vakittir ama vaktin 

babasıymış gibi vakti adamakıllı avucunun içine almıştır. Bu çeşit sûfi, tamamıyla ululuk 

sahibi Tanrı’nın nuruna garkolmuştur. Kimsenin oğlu değildir o. Vakitlerden de kurtulmuştur, 

hâllerden de” (Rûmi, 1991a: 35; Rûmi, 2010b: 309).  

Anlaşılacağı üzere ibnü’l-vakt olan sûfi, vaktin gerektirdiklerine göre yaşar, yani ne yapması 

gerekiyorsa onu zamânında yapar ve bu manâda o, vakte bağlıdır. Onun zamânı, sürekli bir 

şimdidir çünkü o, geçmişe takılıp kalmaz ve gelecek endişesiyle yaşamaz. O, ancak içinde 

bulunduğu ânın gereklerini yerine getirir. Ebu’l-vakt ise, vakit ve hâlin hükmünden kurtulup 

zamanda ve hâllerinde tasarrufta bulunan kimsedir. 

Abdülbâki Gölpınarlı, Farsça’da vakt anlamına gelen dem kelimesini açıklarken Mevlevîlikte 

zaman kavramının analizini şöyle yapar; “Sûfilerce zaman, olayların birbirleriyle zihinde 

sıralanmasından doğan mücerret ve zihnî bir mefhumdur. Geçmiş, ancak zihindedir; gelecek, 

boyuna akar ve ona erişilemez. Ufuk gibi, insan gittikçe o da gider. Hâl ise durmayan bir 

zamandır. Şu hâlde zamânın hakîkati, içinde bulunulan ve bölünmez bir cüz’ü olan ândır. 

Kâinat ise her ân yeniden yaratılmaktadır; bir ân öncesi kâinat geçip gitmiştir içinde 

bulunduğumuz ân, biz ve kâinat yeniden Mutlak Varlık’tan zuhur etmişizdir. Böyle olunca 

insan, bulunduğu ânın tecellisine tâbi olmalıdır. Her ân Hakk’ın bir zuhuru olduğuna göre, 

bâki olan ancak Hakk’tır” (Gölpınarlı, 1963: 12-13).  

Gölpınarlı, Mevleviliğin zaman düşüncesini şimdiki zamânın önemine bir gönderme olarak 

yorumlar. Evren sürekli bir yaratılış içindedir derken de bize Rahman Sûresi 55/29. âyeti 

hatırlatır. Âyet “göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. O, her ân yaratma 

hâlindedir” şeklinde Allah’ı her ân bir işin meşgul ettiğini ve evrenin sürekli bir yaratılışta 

bulunduğunu söyler.Bu nedenle sûfi için yapılması gereken en önemli şey, ânın gereklerini 

                                                 

1Aynı eserde düşüncenin şerhini Gölpınarlı şu şekilde yapar; “Sûfi vakit oğludur, sözüyle sûfinin içinde 

bulunduğu vaktin hükmüne uyduğu belirtilmektedir. Geçmiş zaman ancak zihinde mevcuttur; gelecekse hiçbir 

zaman tahakkuk etmez; her ân geçmişe akıp gider çünkü zaman durmaz. Bu bakımdan o da mücerred ve zihnî 

bir mefhumdur; hâdiselerin zihinde kıyaslanmasından doğan zamânın hakîkati içinde bulunduğumuz ândır. Âlem 

her ân Tanrı iradesiyle gayb âleminden şehâdet âlemine gelmekte, yine bir ân içinde, tümden gayb âlemine 

gitmektedir ve yaratış ve yaratılış dâimidir”. 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

  AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019 Uluslar arası Hakemli Sosyal 

Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik 

Üniversitesi,Türk Dünyası   Kırgız –Türk Sosyal Bilimler 

Enstitüsü,Celalabat –KIRGIZİSTAN 

http://www.akademikbakis.org 

  

 

200 

 

yerine getirmektir. Geçmişe takılıp geleceğin kaygısıyla yaşamak sûfi için uygun olmayan bir 

davranış olarak görülmüştür. 

İkbâl de bir şiirinde, yine Rahman Sûresi 29. âyeti hatırlatacak şekilde içinde bulunulan âna 

önem atfederek şöyle söyler; 

Dünya işi esassız, temelsizdir, deme. Bizim her ânımız ebediyete perde çekiyor. 

Bugünü sıkı tut; zira yarın, daha zamânın kalbi içindedir(İkbâl, 1971a: 48). 

Şiir, kişinin her ânının kıymetli ve ulaşılmak istenen ebedî hayata bir fırsat olduğunu 

anlatmaya çalışır. 

Zaman, her zaman devran ediyor, etmektedir, 

Ama bil ki hakîkat tektir, gerisi efsanedir. 

Ne dünü gördü kimse ne de yarını, 

Senin devrin, yalnızca bugündür (İkbâl, 1983: 107; İkbâl, 2014b: 33). 

İkbâl, bu dizelerle ibnü’l-vakt kavramını hatırlatacak şekilde geçmişe ve geleceğe değil 

şimdiki zamâna önem verilmesi gerektiğini söyler. 

3. Kâmil İnsanda Zaman Nosyonu 

İkbâl, birçok şiirinde zamânın tasavvufî boyutunu ele almıştır. Zamânın aşk sahibi kişilerde 

yani kâmil insanlarda nasıl farklı bir anlam taşıdığını izah etmeye çalışmıştır. Bir şiirinde, ilim 

sahibi kişilerin durumunu, aşk sahibi kişilerin durumundan ayırt eder ve ilim ile aşk 

arasındaki konuşmayı ele alır. İlim durumunu şöyle izah eder; 

Bakışım kâinatın sırrına nüfuz eder. Zaman denen şey benim kemendime esirdir. 

Hilkat, benim gözümü bu tarafa açmıştır. Dünyanın öteki tarafı ile ne alâkam 

var? 

Benim sazımdan yüzlerce terennüm damlamakta. Sırrımı düşünmem; her tarafa 

yayarım. 

Aşk ise;  

Senin tılsımın yüzünden denizler alev alev yanıyor. Hava ateşler içinde, zehirli. 

Eğer bana yâr olsaydın nur olurdun. Benden ayrıldın. Şimdi senin nurun ateştir. 

… 
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Gel bu fâni dünyayı gül bahçesine çevir. Bu ihtiyar cihanı yeniden gençleştir. 

Gül, gönlümdeki ıstırabın bir zerresini sen de duy. Duy da bu feleğin mânâsını 

ebedî bir cennete çevir (İkbâl, 1971a: 59), der. 

Şiirde, ilmi aşka davet eden bir düşünce görülmektedir. Şair, aşksız ilmin zamâna esir 

olduğunu ve yalnızca fiziksel dünyayla sınırlı olduğunu dile getirerek ilmin aşkla ebediyete 

ulaşacağını vurgular. Burada ilk olarak, ebu’l-vakt dediğimiz aşk sahibi kişiler akla 

gelmektedir. Daha önce de açıklandığı üzere bu makamdaki kişiler zamânı elinde bulunduran 

ve onu tasarrufu altına alan bir hâli tecrübe ederler. Bu kişiler, yüksek tefekkür sahibidir ve 

insan-ı kâmil, mürşid veya kalender gibi isimlerle adlandırılır. 

İkbâl’in bakış açısından, 

İnsan sebat ve devam arar, bir hayat kanunu elde etmek için çabalar.  

Bir kanun ki, dünyanın gecesini gündüze çevirsin ve imanlı müslümanın ezanı 

ufuklarda yankılansın(İkbâl, 2006a: 122).  

İnsanın bu devamı sağlayabilmesi için ebedileşmesi gerekir ve bunun yolu da ona göre benliği 

güçlendirmektir. Benliğin Mutlak Ego (Tanrı)’ya ulaşmasının ancak onun olgunlaşması ve 

kemâle ermesiyle olacağını düşünen İkbâl, zamânın da o zaman ebedileşeceğini söyler.  

Kemâle erdiği zaman, ebedileşir zaman! 

Allah’ın ebediyeti, en temel ilkedir; eyleminin ödülü değil! 

Ey yüce ebediyet, ey misafir ruh! 

Aşkın ateşiyle her daim kazanır seni!(İkbâl, 2013b: 178) 

Tasavvuf düşüncesinde olduğu gibi, İkbâl’in düşüncesinde de insanın ebedileşmesi, 

olgunlaşması ve kemâle ermesi Zât-ı İlâhi’ye duyduğu aşk sayesinde olur. Son beyitte geçen 

ebediyeti aşkla kazanma fikri, bu düşünceyi destekler niteliktedir. Benliğin temelini aşka 

dayandıran İkbâl, bu fikrini şu mısralarla dile getirmektedir; 

Benliğin yaradılışı, ateşini aşktan alır. Dünyayı aydınlatmayı aşktan öğrenir. 

Cihanda aşkın hem barışı hem savaşı vardır. Aşkın cevherli kılıcı âb-ı hayattır. 

Aşk bir baktı mı kayalar parçalanır. Hak aşkı sonunda baştan aşağı hak olur 

(İkbâl, 2005: 36; İkbâl, 2014a: 33-34). 

Câvitnâme’de ise şöyle der; 
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Günlerden olmayan gün ne güzeldir! O gün ki, onun sabahının ne öğlesi ne 

akşamı var! 

Kalp onun nurundan Ruşen olunca, sesleri tam renkler gibi görebilir. 

Gıyapta kalanlar, onun parıltısından huzur oluyor, onun nöbeti zeval bulmaz, 

geçmez. 

Ya Rabbi, günün birinde bana böyle bir gün bahşeyle! Beni yanmadan geçen 

günlerden kurtar (İkbâl, 2000: 6-7). 

A. Schimmel, Câvitnâme’de geçen bu beyitlerin şerhini şöyle yapar; “insan için 

serili olmayan zamâna erişmek en yüksek maksatlardan biridir, âşık ve ârif bir 

ân için bu mutlak zamâna kavuşabilir. Bergson’un intuition (sezgi) mefhumu, 

kalbin mutlak olanla temas edip bir ilham ânında bütün hakîkati birden tutması 

burada her türlü mistisizmin gayesiyle birleşiyor. İkbâl’e göre, bu ân, bu iç 

tecrübe, insanı bütün mahdut hâllerden kurtarıp kendi takdirinin sahibi yapıyor 

hatta onu bir bakıma ölümden kurtarıyor. Çünkü zaman ve mekândan kurtulan 

insan artık ölüme de önem vermeyecektir. Son beyitte geçen yanmak tâbiri, 

İkbâl’in eserlerinde hem aşk hem de hasretin ateşi için kullanılır çünkü yalnız 

aşk, insanı bu ilâhi zamâna ulaştırabilir”(İkbâl, 2000: 6-7). 

Schimmel’in bu haklı söylemi, aşk ile zamandan kurtulan insanın ölüme önem 

vermemesi bize ölmeden önce ölmeyi anlatmaktadır. Yani insan ebediyete veya 

hakîkate erdiği zaman artık ona ölüm korkusu işlemez ve o ölmeden önce ölmüş 

gibidir. 

Mü’min peygamber aşkı ile zamandan geçebilir; 

Granit gibi zor değil bu bağdan kurtulmak, cam şişenin kırılışı gibidir!(İkbâl, 

1983: 63) 

Beyitteki düşünce bize bağ olarak zamânı göstermekte ve zamansızlığa ulaşmanın yolu ise 

ilâhi aşkla ilişkilendirilmiştir.  

Mistik bir yolda ilerleyen insanın amacı, zamâna ait dünyadan, zamansız dünyaya ve ezeliyete 

geçmek, yani Tanrı’yı doğrudan doğruya kavramaktır. Bu yönüyle mistisizmin kaynağı, 

görünen dünyanın üstünde ve ötesinde görünmeyene ilişkin şuurdur. Mistik, ezelî olanı, 

gerçek hakîkati doğrudan doğruya tecrübe etmeye çalışmaktadır (Çelik, 2004: 104). 

Ölümlü yani sonlu varlık olan “insan için dizili olmayan zamâna erişmek en yüksek 

maksatlardan biridir. Âşık ve ârif, bir ân için bu mutlak zamâna kavuşabilir. Bu ân, İkbâl’in 
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fazlaca zikrettiği ‘benim Allah’la bir vaktim var1’ hadisinde sözü edilen bir vakittir. Bu 

vakitte insanla Tanrı arasında ne mekân ne zaman ne de melek bulunur. Bu yüzden İkbâl 

hesabı, sene ve aydan olmayan zamânı bulmaya çağırır insanı” (Karadeniz, 2013: 467). 

Ey bakışı şahinden daha keskin olan (padişah), sana Allah’ın ihsan ettiği bu 

mülke bir bak. 

Bu gördüğümüz şeyi kim bize kader etmiştir? Lâzım olduğu hâlde bulunmayan 

şey nedir? 

Gece ve gündüz bizim tedbirimizin aynasıdır. O gece ve gündüz bizim 

kaderimizin aynasıdır. 

Ey çok gayretli genç, sana söylüyorum: yarın nedir? Bugün ve dünün kızı değil 

midir? 

Bugüne sahip olan insanın etrafında felek fırıl fırıl döner. 

Böyle insan renk ve koku cihanının yüzünün suyudur. Dün, bugün, yarın, onun 

hükmündedir. 

Allah adamı gece ve gündüzlerin sahibidir (sermayesidir). Zira o, kendi bahtının 

yıldızıdır (İkbâl, 1976: 55; İkbâl, 2007a: 144). 

Şiirlerinde sık sık zamânın dizgisinden kurtulmak gerektiğine ve kaderin önceden belirlenmiş, 

dışına çıkılmayan katı bir yazgı olmadığına dikkat çeken İkbâl, insanın sınırlarını aşmasını ve 

olup biten olaylar karşısında savrulmaması gerektiğini söyler. Her insan kendi potansiyelini 

fark etmeli ve onu harekete geçirmelidir. Ayrıca şiirde son üç mısrada geçen ve İkbâl’in 

bugüne sahip olan adam diye nitelediği kimse ebu’l-vakt kavramına bir gönderme olarak 

yorumlanabilir. 

Benliği sıkı sıkı kucaklamak, 

Fâniliği beka ile birleştirmektir. 

Benliğin benliğe sığması muhaldir, 

                                                 
1 Söz konusu hadisin tamamı şu şekildedir; “Benim Allah ile öyle bir vaktim vardır ki ne mukarreb bir melek ne 

de Mürsel bir nebi benimle birlikte o vaktin içine sığmaz”. Hadis olarak nakledilen bu söz sahih hadis 

kaynaklarında geçmemekle birlikte çoğu âlim tarafından mevzu olarak kabul edilmiştir. Bu söze daha çok 

tasavvuf âlimleri eserlerinde yer vermiştir; örneğin İmam Rabbâni’nin Mektûbat’ında 175. Mektupta geçer ve 

İkbâl’in de İmam Rabbâni’yi kendisine mürşid edindiği dönemde bu hadisi öğrendiğini düşünmekteyiz. İmam 

Rabbâni, bu mektupta ibnü’l-vakt ve ebu’l-vakt kavramlarına da değinmiştir. Bkz. İmam-ı Rabbâni Ahmed-î 

Fârûkî Serhendî, Mektûbât Tercemesi, Çev. Hüseyin Hilmi Işık, İstanbul: Hakîkat Kitabevi, 2008, s. 217. 
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Benliğin tâ kendisi olmak kemâldir(İkbâl, 2006b: 90). 

Görüldüğü üzere, insanı küçük bir âlem olarak gören İkbâl için kendi içine dönüp o âlemi 

keşfeden insanın Mutlak Zât’a erişebileceğini söyler. Bu düşünce bize Kur’ân-ı Kerîm’de 

geçen “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona 

şah damarından daha yakınız” (Kaf, 50/16) âyetini hatırlatmaktadır. Dolayısıyla İkbâl’e göre, 

bize şah damarımızdan daha yakın olan yaratıcıyı kendi içimizde ve benliğimizde aramak, 

ebedileşmek için doğru bir yol gibi görünmektedir. İkbâl; 

Zayıflar kendilerini Tanrı’nın varlığında kaybederler; 

Güçlüler ise kendi varlıklarında O’nu keşfederler (İkbâl, 2007b: 72). 

diyerek insanın Mutlak Hakîkat’i bulmasında benliğin önemini vurgular. Yine bir şiirinde 

şöyle söylemektedir; 

Denizinde fırtına neden yok senin? 

Ey müslüman sen neden benliksizsin? 

Yaratıcının kaderinden şikâyet abes; 

Sen neden bizzat yaratıcının kaderi değilsin? (İkbâl, 2013a: 271) 

Şiirde, kişisel gayretin, kaderin belirlenmesindeki önemine dikkat çekilmiştir.İnsan emek 

verir ve kendi benliğini geliştirirse ona kader hükmetmez aksine o, kadere hükmedebilir.  

İkbâl’e göre, “kim dinamik aşkın imkânları ölçüsünde kendi egosunu kuvvetlendirir ve bu 

ölçüler içerisinde hareket ederse, o kimse kendi kaderini tayin eder” (Schimmel, 2012: 75). 

Benlikten geçme, bekaya nail olursun. Bir Katre ol, denizi içen bir katre ol. 

Sen ki benlik nuru ile parlıyorsun, bu benliği kuvvetlendirirsen ebediyete erersin 

(İkbâl, 2005: 68). 

Filozof, şiirlerinde, rubailerinde zamânın bir şimdiden ibâret olduğunu ve insanın asıl 

amacının zamânın dizgilerinden kurtulmak olduğunu söyler. İkbâl için ego ve aşk kavramları, 

insanın ereğine ulaşması için hayatî önem taşımaktadır. 

Kalp yerleştiği her yerde, 

Dâima cilve gösterir halvette. 

Dün ve yarının esiridir şüphesiz ama 

Gönül, zaman değişimine esir değildir yine de! (İkbâl, 1983: 90) 
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İkbâl’in felsefesinde insan, zamandan kurtulmadıkça yani ilâhi zamâna varmadıkça zamânın 

esiri hatta kölesi gibidir. Onun bu kölelikten kurtulması için gönlündeki aşkın bulunduğu 

başka âlem dediği âlemin farkına varması gerekir. İkbâl bu düşüncelerini Esrar-ı Hûdi’de 

şöyle dile getirir; 

Ey düne, geceye, yarına esir olup kalan! Gönlünde başka bir âlem var; onu gör. 

Daha ne kadar gece ve gündüze esir olup kalacaksın? Li maallahi vaktün 

hadisini hatırla ve vaktin remzi nedir, anla.   

Sana inci gibi parlak bir nükte söyleyeyim de kölenin hür insandan ne farkı 

vardır, anlayasın. 

Köle, gece ile gündüz arasında bir saçma, bir hezeyan olup erir, gider. Hür 

insanın gönlünde zaman bir saçma, bir hezeyandan başka bir şey değildir. 

Köle için günler bir zincirden başka bir şey değildir. Dudağında daima kader 

kelimesi dönüp dolaşır. 

Hür insanın himmeti, kaza-yı ilâhiye işaret verir. Hadiseler onun eli ile vücuda 

gelir (İkbâl, 2005: 73-74). 

İnsanın ulaşmayı hedeflediği asıl amaç ebediyettir, o da ancak Mutlak Hakîkat’in ebediyetine 

ulaşmakla mümkündür. Benliğini güçlendiren ve kemâle ermek isteyen insan, ilâhi aşkın 

ateşiyle yanarak ebediyete ulaşabilir. İkbâl, “bütün âlem aşka secde eder. Akıl sûmenâtının 

Mahmudu aşktır” (İkbâl, 2005: 71; İkbâl, 2012: 84; İkbâl, 2014a: 107), der. Bu beyitte akıl, 

bir puthaneye aşk ise onu fetheden tarihî bir kişiliğe benzetilmiştir. Puthane, Hindistan’ın 

batısında bulunan ve Gazneli Mahmud (998-1030) tarafından büyük bir seferle fethedilip 

putlarının parçalandığı yer olan Sûmenat (Somnat)’a, aşk ise aynı tarihî olayda putları 

parçalayan Gazneli Mahmud’a bir gönderme olarak yorumlanabilir. Benzer gönderme 

İkbâl’in başka bir eserinde açıkça görülmektedir; 

Kâbe ehli müslüman bile Somnat puthanesi yapmış, bekliyor; 

Bunları kırmak için muhakkak Mahmud Gaznevî bekleniyor! 

… 

Bunları yaptıracak akıl ve basiretin kılavuzu ilâhi aşktır, 

Onsuz şeriat ve din, tefekkür puthanesinden başka nedir? (İkbâl, 1983: 113) 

Beyitlerde, hakîkate ulaşmanın yolunu yalnızca aklın rehberliğine bağlayan putlaşmış 

düşünceyi yıkacak şeyin gönüldeki aşk olduğu anlatılmak istenmiştir. İkbâl bir şiirinde; 

Günler aşk mahmilini çeken birer devedir, 
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Âşıksan eğer sen de  

Akşam ile sabahı kendine binek eyle (İkbâl, 1971b: 228) der ve Câvitnâme’de; 

O, gün ve gecelere muhtaçtır; öbürü için gün ve gece yalnız binektir. 

Çocuğun doğması karnın parçalanmasındandır; erenlerin doğması âlemin 

çatlamasındandır (İkbâl, 2000: 37) 

diyerek, aşk ile yol alan kimselerin zamânın bağından kurtulacağını ve ebediyete 

ulaşabileceğini dile getirir.  

İkbâl’e göre, 

Allah, göklerin öbür tarafından bir kere sesini duyurup kendisini insana yakın 

olan Rab olarak gösterirse, insan bu dünya ve ona mahsus cihetlerden, onun 

mekân mefhumundan kurtulur; çünkü Allah muhittir, istikametlerden, zaman ve 

mekândan münezzehtir. Onun huzuruna çıkmak sûretiyle insan, ilâhi zamâna, 

ilâhi mekânsızlığa iştirak etmeye layık oluyor (İkbâl, 2000: 16).  

İkbâl, insanın bu yola girmesi ve bu tecrübeyi deneyimleyebilmesi için bir mürşide 

bağlanması gerektiğini düşünür. 

Bir avuç topraktan kimya vücuda getir. Bir kâmil mürşidin eşiğini öp! 

Mevlânâ gibi mumunu uyandır; Tebriz ateşi içinde Rûm’u yak (İkbâl, 2005: 37; 

İkbâl, 2014a: 34). 

İkbâl eserlerinde tasavvuf ehline mürşit tâbirinin yanı sıra kalender de demektedir. O, 

kalenderlerin zamanla ilgili durumunu şöyle izah eder;  

Kalenderler bu toprak varlıklarına hâkim kudretli insanlardır, 

Şahlardan bac (haraç) alırlar; fakat enginlerinde fakîr hırkası vardır. 

Göründükleri zaman güneşe, aya kemend (ip) atıp elde ederler. 

Halvet âleminde ise zaman ile mekânı kucaklamıştır onlar! (İkbâl, 1971b: 262) 

İkbâl’in tarif ettiği insan-ı kâmil, kudretli fakat nefsine yenilmeyip böbürlenmeyen fakir 

hırkasını yani dervişlik sıfatını kaybetmeyen, her türlü işe gücü yeten zaman ve mekân 

boyutlarından kurtulmuş bir zattır. Bu zat kendi benliğini kuvvetlendiren ve ilâhi aşka nail 

olan kimsedir.  

İkbâl’in kalender olarak tavsif ettiği bu gerçek dindar, günlerin kendisine hâkim olduğu değil 

bilâkis kendisinin günlere hâkim olduğu birisidir. Bu sebepten ego, devamlı bir avcı olarak 
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görünür ve bu avcı âdi bir yağma peşinde değildir; bilâkis o, eğer kendisini saklamazsa, 

oltasıyla ayı ve güneşi yakalayabilir. Fakat o şâyet uzlete çekilirse, o zaman hatta zaman ve 

mekân bile onun ganimeti olacaktır (Schimmel, 2012: 66). 

İkbâl’in tarif ettiği bu durum yine ebu’l-vakt denilen kişilerin durumunu hatırlatmaktadır. 

Ebu’l-vakt olan kişiler, herşeyin aslına bakar ve bu dünyanın zaman ve mekân bağlarından bir 

ân için kurtulabilir. Bu ân, uzun veya kısa olabilir fakat daimî değildir.  

İkbâl’e göre, 

Tasavvuf ehlinin sonsuzlukla birleşme ve buluşma sebebiyle daimî zamânın 

gerçek olmadığı kanısına varınca o kişinin daimî zamanla ilişkisinin kesildiğini 

sanmak da yanlıştır. Çünkü kendi birliğine rağmen mistik hâl ve günlük 

duygularımız arasında mutlaka bir ilişki vardır. Bunun kanıtı, mistik 

durumların sürekli olmayışıdır. İster mutasavvıf ister peygamber olsun her ikisi 

de eninde sonunda normal tecrübenin tabii derecelerine dönerler (İkbâl, 1984: 

42). 

İkbâl, bilgi edinmek için diğer tecrübe alanlarımıza güvendiğimiz kadar mistik 

tecrübelerimize de güvenebileceğimizi anlatmak ister. Çünkü her ne kadar ilâhi zamâna 

ulaşmak imkânımız olsa da kişi o ânda fiziksel dünyayla bağını koparmaz. Bu kısa süreli vecd 

hâli (kendinden geçme hâli), insanı zamandan ve mekândan soyutlar ancak kişi tekrar fiziksel 

hayatına devam eder.  

Sonuç 

İkbâl’e göre varlık, tüm yönleriyle ele alınmalı ve varlığa karşı bütüncül bir bakış 

geliştirilmelidir. Yani varlık yalnızca maddi yapısıyla değil, rûhi yapısı ve varoluş ereğiyle 

birlikte anlaşılmaya çalışılmalıdır. İkbâl, varlığı anlamanın yolunu Tanrı’ya bağlarken, aynı 

zamanda Tanrı’yı anlamanın bir yolunu da varlığa bağlar. Çünkü ona göre evrendeki her şey 

yaratıcısıyla organik bir bağ içerisindedir. Fakat bu bağ vahdet-i vücûd düşüncesinden 

hatırladığımız gibi Tanrı-varlık özdeşliği değil Tanrı ve varlık arasında kapanmaz bir 

ontolojik mesafenin varlığını işaret eden vahdet-i şuhûd düşüncesini hatırlatır. Dolayısıyla 

evren Tanrı’yla birlikte bir bütün olarak düşünülüp anlaşılmalıdır.  

İkbâl, Tanrı’yı anlamanın en önemli delillerinden biri olarak zaman kavramını öne sürer. 

Nitekim varlığın varlığa gelmesi, hayat bulması, yok olması gibi evreler hep bir zaman içinde 

meydana gelir. Dolayısıyla zamânı anlamak Yaratıcının edimlerini de anlamayı mümkün 

kılar. 

Mevlânâ’yı kendine önder kabul eden İkbâl’in zaman konusunda da Mevleviliği benimsediği 

görülebilir. İkbâl, kendi çağına kadar olan tüm felsefî ve bilimsel iddiaları ele alıp tartışarak 

zamân kavramına bir anlam yüklemeye çalışmıştır. Onun zaman dediği şey aslında Kur’ân’da 

geçen kader kavramıdır.Kavramın tasavvufî manâsı ise, gerçek zamânı deneyimlediğimiz 
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veya zamansızlığı yaşayabileceğimiz bir durumdur. Bu durumu aşk ve ego ile ilişkilendiren 

İkbâl, insanın benliğini güçlendirmesini ve içindeki ilahi aşkı keşfederek asıl zamâna ulaşması 

gerektiğini düşünür. İnsan ancak bu şekilde amacına ulaşmış olur. 

İkbâl’in felsefe, bilim ve psikoloji alanlarına ilişkin yaptığı zaman açıklamalarının yanı sıra, 

varlığı, manevi yönünü de göz önüne alarak Kur’ân’a ve tasavvufa dayalı îzâhları onun özgün 

yorumunu ve samimi çabasını ortaya koymaktadır.İkbâl’in düşüncesi, salt aklı temel alan Batı 

düşüncesine esasta bir eleştiri olarak doğmuştur. Onun diğer tüm düşünürler gibi eleştirilecek 

yönleri olmakla birlikte Batılı zihniyetin, varlığı bir mekanizme hapsettiği modern dönemde, 

İkbâl’in büyük bir cesaret ve bilgi birikimiyle düşüncelerini açıklaması, takdire değerdir. 
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OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE LİBERALİZM VE LİBERAL PARTİLER 

 

Cuma YILDIRIM Harun BİÇAKCI 

Öz 

İnsanoğlu,değişen yaşam koşulları ve akan zamana karşı tarihin farklı dönemlerinde, nasıl daha iyi ve 

daha mutlu yaşama kavuşacağı üzerine fikirler sunmuş, teoriler geliştirmiştir. Daha müreffeh, daha özgür bir 

toplum vaadi ile hayatını, hürriyetini ve mülkiyetini korumak ve artırmak adına ortaya atılan liberalizm de bu 

ideolojilerden biridir. Devletler ve yönetenler de farklı seviyelerde olmak üzere bu fikirlerin tesirini hissederler 

ve günün ihtiyaçlarına göre bu fikirleri kısmi olarak ya da önemli bir oranda benimserler. Bu noktada devleti 

yönetmeye ve toplumu yönlendirmeye talip olan partilerin de bu ideolojilerin taşıyıcı kolonları olduğu 

belirtilebilir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nden günümüze liberalizm düşüncesini ve liberal 

partileri analiz etmektir. Sonuç olarak bakıldığında Liberalizmin, Türkiye’de kadim bir siyasal düşünüş haline 

gelemediği; ama bu yönde bazı fikir adamlarının ön plana çıktığı ve parti olarak da kurumlaşma örneklerinin 

olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Türkiye, Liberalizm, Siyasi Partiler 

LIBERALISM AND LIBERAL PARTIES FROM OTTOMAN EMPIRE TO THE PRESENT-

DAY 

Abstract 

People, in different periods of history,  have developed theories about how to live a better and happier life 

against the changes in living conditions. Liberalism is also one of these ideologies that was developed to protect 

the lives, liberty and ownership of a more prosperous and free society. States and rulers also feel the influence of 

these ideas at different levels, and they adopt these ideas in a partial or significant way, depending on the needs 

of the day. At this point it can be stated that the parties who are willing to govern the state and direct the society 

are the supporting agents of these ideas. In this context, this study aims to analyze the idea of liberalism and 

liberal parties from the Ottoman Empire to this day. It can be said that liberalism did not become an archaic 

political thought in Turkey. However, there are some intellectuals, and there are examples of institutionalization 

as a party.  

Keywords: Ottoman Empire, Turkey, Liberalism, Political Parties 

GİRİŞ 

İnsan ve eylemlerinin hiçbir engelleme olmadan, hayatını devam ettirebilmesini 

benimseyen liberal düşünce özellikle 19. yüzyılla birlikte dünya genelinde yayılmaya 

başlamıştır. Liberalizm temelde, insanın kendi hür iradesini kullanması gerektiğini ve devletin 

kişilerin özgürlüklerini hiçbir şekilde kısıtlamaması üzerine kuruludur. Liberalizm, John 

Locke’un görüşleriyle siyasallaşmaya başlarken; David Hume ve Adam Smith’in 

çalışmalarıyla da ekonomiye uygulanmıştır.  
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Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başlarından itibaren her açıdan bir yeniden yapılanma 

içerisine girdiği söylenebilir. Bu yüzyılda, Osmanlı devlet adamları askeri, eğitim ve idare 

gibi sistemlerde bir takım reformlar yaparak devletin çöküşünü durdurmaya çalışmışlardır. Bu 

amaca yönelik olarak özellikle, Tanzimat’la birlikte mülkiyet hakkının belirginleşmesi ve 

hukuki güvence altına alınmasıyla yaşanan değişim süreci; II Meşrutiyet dönemlerinde de 

gelişerek ekonomide liberal düşüncenin doğmasını sağlamıştır.  

Bu gelişmelerden sonra, Osmanlı’da liberal görüşler dile getirilmeye başlamıştır. Osmanlı’da 

liberal görüşleri dile getiren kişilerin başında; Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Sakızlı 

Ohannes Paşa, Cavit Bey ve Prens Sabahattin gelmektedir. Osmanlı’nın son dönemine damga 

vurmuş olan parti nitekim İttihat ve Terakki partisidir. Liberal partiler de genel olarak bu 

partiye muhalefet olarak ortaya çıkmışlar ancak bir başarı gösterememişlerdir. Cumhuriyet 

döneminde de liberal partilerin ve görüşlerin tutarlı, sistemli ve istikrarlı bir görünüm 

sergilemedikleri söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı da, Osmanlıdan günümüze 

gerek liberal görüşlerin gerekse de liberal partilerin neden varlık gösteremediklerini 

incelemektir. Diğer bir deyişle devleti yeniden yapılandırmak için yeni fikirlerin ortaya çıktığı 

ve uygulama imkanının elde edilebildiği Osmanlı Devleti’nde, 19. yüzyıldan günümüze kadar 

liberalizm düşüncesini ve liberal partileri analiz etmektir. Bu çerçevede çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde, liberalizm kavramı ve gelişimine dair kavramsal çerçeve 

sunulmuştur. İkinci bölümde, öncelikle Osmanlı Devleti’ndeki liberal görüşler 

değerlendirilmiş ve Teşebbüs-ü Şahsi ve Ademi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Osmanlı Ahrar 

Fırkası, Mutedil Hürriyetperveren Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası incelenmiştir. Üçüncü 

bölümde ise Cumhuriyet döneminden günümüze kadarki liberal görüşler ve siyasi partiler 

analiz edilmiştir.  

1.Liberalizm Kavramı ve Gelişimi 

Liberalizmin tarihsel kökenlerinin 17. Yüzyıla kadar uzandığı söylenebilir. Liberalizm 

ilk olarak, John Locke’un eserleri ile “Siyasi Liberalizm”; David Hume ve Adam Smith’in 

çalışmalarıylada“Ekonomik Liberalizm” kimliğini kazanmıştır. Liberalizm günümüze kadar 

sürekli olarak kendini yenileyen bir akım olarak gelişimini sürdürmüştür. Günümüzde 

özellikle Hayek, Friedman ve Buchanan gibi neo-liberalizmin çağdaş temsilcilerinin 

eserleriyle liberal doktrinde yeni paradigma tartışmaları yapılmaktadır (Aktan, 1995:3). 

Bir siyasi gelenek olarak liberalizm genel olarak üç kaynaktan beslenmiştir: John 

Locke, İskoç Aydınlanması ve Immanuel Kant. Locke’un liberal siyasi düşüncesindeki önemi, 

başlangıçta doğa halinde yaşayan ve bu haklara sahip olan insanların kendi aralarında 

anlaşarak; devlete bu hakları korumak amacıyla vermelerinde yatar. Locke bu hakları, kısaca 

“hayat”, “hürriyet” ve “mülkiyet” üçlemesiyle özetlemiştir. İskoç aydınlanması olarak bilinen 

düşünce akımı, 18.yüzyılda esas olarak David Hume, Adam Smith ve Adam Ferguson’ın 

görüşleri etrafında şekillenmiştir. Immanuel Kant ise, özellikle kişisel özerklik ve kişilerin 

ahlaki değeri bakımdan eşitliği kavramları ile onun evrenselci adalet anlayışı çerçevesinde 

kendini göstermektedir (Erdoğan, 2005: 24-25).  

19. yüzyıldan bu yana liberalizmin çıkış noktası olan “liberte” kavramının Türkçe 

kavramında yaşanan gelişim, liberal düşüncenin kendi içinde geçirdiği evrimi ve toplumsal 

hayattaki yankılarını göstermektedir. 19. yüzyıl Osmanlıcasında, biri Farsça kökenli 

“serbesti”, diğeri Arapça kökenli “hürriyet” kelimeleri büyük ölçüde, eş anlamlı olarak 
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kullanılmaktaydı. Serbesti kelimesi, somut planda özgürlükleri tanımlamak için kullanılırken; 

hürriyet ise, tek tek özgürlükleri ifade etmekten çok, genel ve soyut bir özgürlük ilkesini 

belirtiyordu (İnsel, 2005: 41). Buradan hareketle liberalizm, “özgürlüğü savunan bir düşünce” 

olarak belirtilebilir. Dolayısıylaliberalizm, bireyciliğe dayalı, rasyonel bireylerin, siyasal ve 

ekonomik alandaki hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, piyasayı doğal işleyişine 

bırakarak, devletin ekonomiye müdahalelerinin en az düzeye indirilmesini savunan bir 

doktrindir (Aktan, 1995:  4).  

Liberal düşünürlerin üzerinde mutabık kaldığı ilkeler şu şekilde belirtilebilir (Erdoğan, 

2005:  28): 

• “Birey, bireysel özgürlük ve insan hakları, 

• Anayasacılık ve hukukun üstünlüğü, 

• Sınırlı devlet,  

• Tarafsız devlet, 

• Piyasa ekonomisi”.  

Liberal görüşe sahip düşünürlerin üzerinde konsensüse vardığı bu ilklerin yanı sıra; 

liberalizmin (a) liberal ekonomik ve (b) liberal siyasal düzen olmak üzere de ikiye 

ayrılmaktadır. Liberal ekonomik düzen, piyasa ekonomisi anlamına gelirken; liberal siyaset 

düzen de, liberal demokrasi anlamına gelmektedir. Liberal ekonomik düzenin ilkeleri kısaca 

şu şekilde belirtilebilir: (1) özel mülkiyet, (2) rekabet, (3) miras, (4) serbest girişim, (5) fiyat 

mekanizması, (6) temel ekonomik haklar ve özgürlükler. Liberal siyasal düzenin ilkeleri ise 

(1) kanun hâkimiyeti, (2) hukukun üstünlüğü, (3) sınırlı ve sorumlu devlet, (4) temel siyasal 

haklar ve özgürlüklerdir. Bu kapsamda bir sonraki bölümde Osmanlıdan günümüze gerek 

liberal görüşlerin gerekse de liberal partilerin neden varlık gösteremedikleri ele alınmıştır.   

2.Osmanlı Dönemindeki Liberal Görüşler ve Partiler 

Türkiye’de liberal ifadesi ideolojiden çok belli duruşları tanımlamak üzere 

kullanılmaktadır. Nitekim Doğan Gürpınar (2013:  15) söz konusu olan durumu şu şekilde 

ifade etmektedir: 

“Solun gözünde 'sol' kimlikli olmayan herkese, muhafazakârların gözünde sekülerlere 

teşmil edilen 'liberal' kavramı 2000'lerde giderek öncekinden farklı bir şekilde 

bireylerden çok belli çevreleri tanımlar olmaya başlamıştır. Kamuoyunda, gerek 

milliyetçi/ulusalcı, gerek sosyalist çevrelerce daha çok aşağılama amaçlı'liberal' 

olarak tanımlananlar bu tanımı hiç benimsemeyerek reddederken 'demokrat' tabirini 

adeta açıklayıcıymış gibi bir öz-tanım olarak kullanmayı tercih etmişler". 

Siyasal ideolojilerin Türkiye‘deki gelişimine bakıldığında, liberalizmle ilgili olarak 

sıkça dile getirilen görüşlerin başında; Türkiye‘de liberalizmin etkili fikir adamlarına, 

düşünürlere ve teorisyenlere sahip ol(a)madığı ve liberal ideolojiyi savunan siyasi partilerin 

toplum nezdinde bir ilgi göremedikleri ve asla bir iktidar alternatifi olamamaları (Yaşlı, 2011:  

139) gelmektedir. Günümüz liberal düşüncesinin Türkiye‘deki önemli isimlerinden biri olan 

Mustafa Erdoğan (2005:  37) söz konusu iddiayı şu şekilde dile getirmektedir:  

“Ülkemizde liberalizmin yeşermesi için kimi uygun şartlar bulunmakla beraber, bu 

ortam onun köklü bir düşünce siyaset geleneği olarak ortaya çıkmasına yetecek 
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derecede elverişli değildir. Türkiye‘nin sadece entelektüel ortamı değil, geleneksel 

devlet-toplum ilişkisinin ve iktisadi organizasyon biçiminin niteliği de liberalizm için 

verimli bir taban oluşturmamış görünmektedir”.  

Bir liberal olarak Erdoğan‘ın, liberalizmin zayıflığını Türkiye‘de güçlü devlet geleneği 

tezine dayanarak yaptığı söylenebilir.Erdoğan’a göre; “Liberal, sol liberal ve muhafazakâr 

çevrelerin fazlasıyla itibar ettiği güçlü devlet geleneği tezi, Osmanlı ile Türkiye arasında bir 

süreklilik ilişkisini belirtir ve Osmanlı‘nın merkeziyetçi geleneğini devralan Cumhuriyet 

bürokrasisinin, kendi dışında herhangi bir güç odağının çıkmasını engellediğini, bunun için de 

bütün bir toplumu baskı altında tuttuğunu ifade eder. 1908’de ve 1923’de Osmanlı’dan 

kopuşu ifade eden devrimleri, burjuva devrimleri olarak değil, bürokrasinin iktidarını devam 

ettirme çabalarının bir sonucu olarak” görülür (Yaşlı, 2011:  140). 

Hilmi Ozan Özavcı’ya (2012:  141)göre de Osmanlı liberalleri çeşitli zamanlarda 

İslamcı, milliyetçi veya zaman zamanda pozitivist düşüncelerle hareket ettikleri 

görülmektedir. Bu nedenle de benimsedikleri liberalizm kavramının alışılmamış ve 

oksimoronik olduğu da söylenebilir.  

Osmanlı devleti, merkezinde sultanın bulunduğu bir patrimonyal bütünlük içindeydi. 

Bu yaklaşımda, sistemli bir iktisadi liberalizmin gelişmesi de beklenemezdi. Buna karşılık, III 

Selim döneminde, padişaha sunulan reform önerileri içinde iktisadi-mali konuları ele alanlar, 

yeni bir iktisadi bakış açısının kapısını aramışlardır. Senedi- ittifak ve Gülhane Hattı 

Hümayunu ’nu izleyen dönemde de, liberalizm esas olarak dini özgürlükler üzerinden siyasi 

liberalizme varılmak hedeflenmişti (İnsel, 2005:  42). Yine bu gelişmelere paralel olarak, 

Mustafa Fazıl Paşa’nın Abdülaziz’e 1867 yılında yazmış olduğu mektupta, her gelişmenin ve 

ilerlemenin temelinde hürriyetin yattığı, hürriyetin olmadığı toplumlarda reformların 

gerçekleştirilemediği görüşleri de dile getirilmiştir (İnsel, 2005:  42).  

Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda belirginleşen modernleşme çabasının aynı zamanda 

liberalleşme anlamına da geldiği ileri sürülmektedir (Erdoğan, 2005:  32). Bu yüzyılda 

Osmanlı devlet adamları eğitim, adalet ve idare sisteminde reformlar uygulayarak 

imparatorluğun çöküşünü durdurmaya çalışmaktadırlar. Bu amaca yönelik olarak 

“Osmanlı’da Tanzimat’la birlikte mülkiyet hakkının belirginleştirilmesi ve hukuki güvence 

altına alınmasıyla anlam kazanan ekonominin değişim süreci, II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet 

dönemlerinde gelişerek ekonomide” (Gedikli Berber, 15)liberal düşüncenin doğmasını 

sağlamıştır. 

Osmanlı Devleti’nde liberalizmin gelişmesi, batı toplumlarındaki liberalizmin 

gelişiminden oldukça farklıdır. Batı’da liberalizm uluslaşma süreciyle ortaya çıkarken; 

Osmanlı’da daha çok aydın kesimin Batı’ya olan özlem ve düşünüş biçimleri sonucunda 

ortaya çıkmıştır (Toprak, 3).  

Osmanlıda liberalizm düşüncesi, ilk anayasanın (Kanun-i Esasi) fikri kaynak ve 

destekçilerinin başlıca temsilcileri arasında olan“Namık Kemal”, “Ziya Paşa” ve “Ali Suavi” 

gelmektedir. Namık Kemal, “sadece anayasalı bir yönetimin siyasi hürriyetin garantisi 

olacağından değil; aynı zamanda serbest ticareti savunması bakımından da liberal görüşün 

etkisi altında” kalmıştır. Yine bir kuşak önceki düşünce adamı olan İbrahim Şinasi’de 

“teşebbüs hürriyetinden yana fikirler öne sürmüş ve devletin toplumun çıkarlarına hizmet 

etmesi gerektiğini” ileri sürmüştür (Erdoğan, 2005:  32). 
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1865 yılından itibaren, “Namık Kemal” ve “Ziya Paşa”nın öncülüğünde “Genç 

Osmanlılar Cemiyeti” bir muhalefet hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Genç Osmanlılar, 

yönetimde padişahlığın da korunduğu anayasal bir monarşi, yani meşrutiyeti öngörürler. Genç 

Osmanlılar yönetimde meşrutiyeti savunurlarken ekonomide de daha belirgin bir şekilde 

liberal fikirler ileri sürerler. Himayeciliğe karşı çıkarak “serbestî-i ticareti” savunurlar ve 

serbest ticaretin İmparatorlukta geçerli olmasını isterler (Seyitdanlıoğlu, 2016). Genç Osmanlı 

hareketi II Abdülhamit tarafından dağıtılacak; bu hareketin içindeki kişilerde önce“İttihad-i 

Osmani” ve sonrasında da“Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti”nde (İTC) örgütleneceklerdi 

(Yaşlı, 2011:  147). 

Osmanlıda liberalizmin gelişmesinde önemli kişilerden biri olan Sakızlı Ohannes Paşa da, 

Osmanlı Devleti’nin iktisadi kalkınması için mülkiyet hakkına ve girişim özgürlüğüne dayalı, 

açık ve rekabetçi bir iktisadi yapının sistematikleşmesinin şart olduğunu söylemiştir (Erdoğan, 

2005:  32).  

 

Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nın kurucuları tarafından kaleme alınmış 

olan programda iki kısım halinde düzenlenen metinde, Mehmed Cavid Bey’in etkisinin 

sezildiği iktisat bilimi ile ilgili ilk kısmında iktisadi liberalizm söylemi baskındır (Görücü, 

2018:330).Diğer bir deyişle, Ohannes Paşa’yı takip eden devlet adamlarından “Mehmet Cavit 

Bey” de sıkı bir liberal iktisatçıdır. Cavit Bey iktisadi görüşlerini “İlm-i İktisat” adlı kitabında 

toplamış ayrıca 1908-1910 yılları arasında “Ulum-ı İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası”nı 

çıkaranlar arasında yer almıştır. Cavit Bey eserlerinde devletin kalkınmasını ancak dünya 

ekonomisini yakalamasıyla ve yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmesiyle mümkün 

olabileceğini iddia etmiştir (Seyitdanlıoğlu, 2016). 

Meşrutiyet döneminde liberal fikirleri savunan başka bir düşünür de Prens 

Sabahattin’dir. Sabahattin’in babası Damat Mahmut Paşa, Abdülhamit’in kız kardeşiyle 

evlidir. Mahmut Paşa, sarayın damadı olmasının yanı sıra II. Abdülhamid'in yakın 

arkadaşıdır. Ancak daha sonra Ali Suavi’nin önderliğini üstlendiği “Çırağan Sarayı Vakasına” 

adı karıştığı gerekçesi ile adalet nazırı olduğu kabineden azledilir. Bu süre içerisinde Mahmut 

Paşa'nın ana meşgalesi oğulları Sabahattin ve Lütfullah efendilerin eğitimidir. Mahmut Paşa 

kendisine yapılacak bir suikast girişiminden çekindiği için çocuklarıyla birlikte Paris'e 

gitmeye karar verir. Mahmut Paşa, Abdülhamit’in baskısına karşı “Jön Türk Hareketi” içinde 

yer alma kararı alır. Bu karar aynı zamanda, Prens Sabahattin'in deTürk siyasal hayatındaki 

faaliyetlerinin başlangıcını oluşturur (Kılıç, 2010:  3). Bu olay özgürlükçü hareketleri biraz 

olsun canlandırmıştır. 1902 yılında Prens Sabahattin ve kardeşi Paris’te “1. Jön Türk 

Kongresi”ni topladılar. Sabahattin, İsmail Kemal (Arnavutluk Eşrafı) ve Ermeni 

delegelerinin, yabancı devletlerinin müdahalesi görüşlerini benimsemiştir. Ancak bu 

müdahalenin İngiltere ve Fransa tarafından olmasını şart koşmuştu. Bu kararlara “Ahmet 

Rıza”, “Dr. Nazım” ve “Yusuf Akçura” karşı çıkmıştır. Böylece “Jön Türk Hareketi” 

bölünmüş oldu. Sabahattin’in bu görüşü hayata geçmemiştir. Bu isteği gerçekleşmeyen 

Sabahattin de dikkatini bilime çevirerek Le Play’nin kurucusu olduğu toplumbilim akımına 

bağlı E. Demolins’in düşüncelerini benimsemiştir (Akşin, 2013:  50).  

Prens’e göre “toplumlar cemaatçi ve bireyci olarak ikiye ayrılırlar. Birinci tür 

toplumlarda bireyler kendilerinden çok bağlı bulundukları aile, cemaat, grup veya partiye 

güvenmektedirler ve her şeyi toplumdan, devletten beklerler. İkinci tür toplumlarda ise birey 
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öncelikle kendi gücüne dayanır, üretim gücü yüksek, müteşebbis ve bağımsız karakterlidirler. 

İşte, O’na göre Osmanlı İmparatorluğu’nu içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarabilecek olan 

bu tarzda yetişen bireylerdir”(Seyitdanlıoğlu, 2016). Sabahattin’e göre ayrıca verimsiz 

bürokratik mekanizmalar ortaya çıkaran milliyetçiliğin terk edilmesi ve idarenin adem-i 

merkeziyet ilkesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir (Erdoğan, 2005:  

32).Diğer yandan, Özavcı (2012:  145) ise Sabahaddin’in liberal fikirleri savunusunun daha 

çok ne yaptığının farkında olmayan bir girişimolduğunu ileri sürmekte ve onun dilsel 

eyleminin temelini Le Play okulunun öğretilerinin çevirileri olduğunu vurgulamaktadır.    

2.1. Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti 

Prens Sabahattin başlangıçta mensubu olduğu İttihat ve Terakki Cemiyetinden (İTC) 

liberal fikirleri dolayısıyla 1902 yılında ayrılarak önce Osmanlı Hürriyetperveran Cemiyetini 

(Osmanlı Liberaller Derneği/Partisi) daha sonra da Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet 

cemiyetini (TŞAMC) (özel girişim ve yerinden yönetim derneği/partisi) kurmuştur. Prens 

Sabahattin ve taraftarları II. Meşruiyetin ilanından hemen sonra da Osmanlı Ahrar Fırkası’nı 

(Osmanlı Liberaller Partisi) kurmuşlardır (Erdoğan, 2005:  32).  

Prens Sabahattincileri bir araya getiren TŞAMC programında belirlenmiş olan ilkeler 

kendi içinde tutarlı program oluşturuyordu. Prens Sabahattin'in fikirleri ve cemiyet programı 

bir arada düşünüldüğünde; siyasi iktidarın toplum üzerindeki baskısını, belli hukuk kuralları 

dâhilinde kısıtlamak, adem-i merkeziyet prensibine dayalı idari anlayış ile memurların 

kalabalık bir memur kütlesinin oluşturduğu durağan yapının yerine girişimci karakterde bir 

burjuva sınıfını öngörmek ve şahsi teşebbüse dayalı ekonomi prensibini benimsemek olduğu 

belirtilebilir (Kılıç, 2010:  9). 

Cemiyetle ilgili bir başka husus ise cemiyetin görüşlerini dile getiren ve aynı zamanda 

cemiyetin resmi yayın organı gibi çalışan "Terakki Dergisi"dir. 1906'da kurulduğu Paris’te 

yayınlanan bu aylık dergi iki yıl kadar yayınlanmıştır. TŞAMC'nin Terakki aracılığı ile ortaya 

koyduğu fikirler, gençler, azınlıklar ve tüccarlar arasında taraftar bulmuştur. Ayrıca rakibi 

olan İTC gibi bu cemiyet de imparatorluğun çeşitli bölümlerindeki ve sürgünde dağılmış 

Türkler arasında destekçi bulmuştur (Kılıç, 2010:  9).  

1908 devrimine doğru TŞAMC İttihat ve Terakki‘ye katılacak, devrimin ardından ise 

ihtilafların yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Prens Sabahattin bir kez daha İttihat 

Terakki‘den ayrılacaktır. Daha sonra da Sabahattin‘in fikirlerinden etkilenenler Ahrar 

Fırkasını kuracaklardır (Yaşlı, 2011:  148).Sonuç olarak, II Meşrutiyetin ilanı üzerine İTC ile 

TŞAMC üyeleri ülkeye dönmüşler, İTC iktidar partisi olurken; TŞAMC de muhalefete 

geçmiştir. Ancak Prens Sabahattin, iktidarı ele geçiren İTC karşısında doğrudan bir parti 

oluşumuna gitmemiştir. Ama TŞAMC’nin program maddeleri diğer muhalif partilerce 

kullanılmış ve bu konuda da Prens Sabahattin’in desteğini almışlardır (Tural, 2004:  62).  

2.2. Osmanlı Ahrar Fırkası 

Osmanlı Ahrar Fırkası’nın adı başlı başına anlamlıdır. Hürr’ün çoğulu olan ahrarı, 

yani hürler kelimesini benimseyen parti kurucuları, bu adla kendilerini liberal olarak 

tanımlamaktadırlar. Adem-i merkeziyet ilkesini, sadece iktisadi örgütlenme ilkesi olarak 

değil, ondan daha anlamlı biçimde, Osmanlı’da etnik bir eşitlik yaratma amacıyla 

benimsemektedirler (İnsel, 2005:  56).  
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Osmanlı Ahrar Fırkası, 1900’lerde Paris’te oluşan Prens Sabahattinci akımın, 1908’de 

Osmanlı siyasal hayata girişidir. Prens’in çevresindeki gençler, onun Bebek Bahçesinde 

verdiği bir konferanstan esinlenerek, İttihat ve Terakki karşısında, bir ağırlık kurmayı 

düşünmüşlerdir. Bu partinin ilk girişimcileri arasında Nurettin Ferruh Bey’le, 1910 yılında 

ittihatçılar tarafından öldürülen gazeteci Ahmet Samim Bey’dir. Sabahattin Bey kendisine 

önerilen parti başkanlığını kabul etmemiş; ancak partiye de kayıtsız kalmamıştır. Özellikle 

TŞAMC’de yer alan Ahmet Fazlı, Mahir Sait Bey, Celalettin Arif ve Nurettin Feruh Bey’leri, 

partiyle temasa geçirmiştir (Tunaya, 1988:  143). 

Bu parti 1908 genel seçiminde sadece İstanbul’dan katılmış, ama tek mebus bile 

çıkaramamıştır. Ahrar fırkası seçimlerden yenik çıkmasına rağmen Meclis-i Mebusunda 

kendinden söz ettirmiştir. Sonra İsmail Kemal, Kirkor Zöhrap ve Dr. Rıza Nur gibi mebuslar 

Ahrar fırkasına geçmişlerdir (Tunaya, 1988:  144).Ahrar fırkasının programında siyasal ve 

iktisadi liberalizminin geleneksel temaları eksiksiz olarak yer almaktaydı (Tunaya, 1988:  

155):  

“İnsanlar hür ve hukuki beşer nokta-i nazarından müsavi olarak doğduklarından 

aharın hukukuna tecavüz etmemek, şartıyla hürriyet, hakkı temalük, emniyet, huzuru 

kanunda müsavat, kanuna mutavaat, asayiş-i umumiyi muhil olmayan ef’al ve 

harekette serbest, serbest-i kalem, serbest-i matbuat, serbest-i ticaret, serbest-i 

muhaberat, serbest-i vicdan, serbest-i seyahat, serbest-i tedrisat, serbest-i müşareket, 

serbest-i içtima, masuniyet-i mesakin gibi hukuki umumiye maliktirler”.  

Ahrar Fırkasının ideolojisinin egemen çizgileri, bireysellik, liberalizm, kişisel 

girişimcilik ve yerinden yönetim olmuştur. Fırkanın bu görüşleri, özellikle rakibi İttihat ve 

Terakki tarafından, imparatorluğu bölücülük ve parçalayıcılık ile suçlanmıştır. İT’yi bu 

söyleme iten şey ise; Ahrarcıların, Ademi-i Merkeziyet düşüncesinin getireceği, etnik eşitlik 

ve kozmopolitlikti. Buradan yola çıkarak Ahrar’ın İttihatçılara oranla Türkçülük akımına karşı 

olduğu söylenebilir. Yani kozmopolit yanları, milliyetçi yanlarından daha ağır basmaktaydı. 

İttihatçılar bu durumu ağır bir suç sayarak, tüm meşrutiyet yılları boyunca, başka partileri de, 

eleştirmişlerdir (Tunaya, 1988:  150).  

Prens Sabahattin böylece Abdülhamit döneminde yaşadığı istibdadın bir benzerini de 

ittihat ve terakki döneminde yaşamıştır (Kılıç, 2010:  12). 31 Mart vakası da Prens 

Sabahattin’in grubuna ittihatçı baskısının yıkılması için yeşil ışık yakmıştı. Nitekim 31 Mart 

öncesinde, Hasan Fehmi Bey’in cenaze töreninde artan kalabalık, Ahrar’ın yöneticiliğinde 

İttihat ve Terakki merkezine doğru bir gösteri yürüyüşüne dönüştürülmek istenmiştir. Ahrar, 

İttihat ve Terakkiye karşı tutumunun faturasını, olaylar bastırıldıktan sonra ağır şekilde ve 

hayatı ile ödemiştir. Takibe uğrayan üyelerinin bir kısmı tutuklanmış, yargılanmıştır. Bir 

kısmı da ülke dışına kaçmıştır. Kaçanlar, Atina, Kahire ve Paris’te yeni bir jön Türk 

hareketini başlatmak istemişler; ancak bu girişimler başarısız kalmıştır. Osmanlı Ahrar fırkası, 

ittihat ve terakkinin devir aldığı jön Türkçe tezler karşılığında, yine ülke dışında oluşturulmuş 

muhalefet tezlerini ilk olarak siyasallaştırmış ve meşruiyetin siyasal hayatında ortak 

muhalefet çizgisini başlatmışlardır. Sonraki yıllarda Hürriyet ve İtilaf Fırkası içinde eski 

Aharcılara rastlanılacaktır. Daha sonra Milli Ahrar Fırkası içinde tek tük eski Ahrarcılarla 

karşılaşılacaktır. Sonuç olarak Osmanlı Ahrar Fırkası 31 Mart’ın anaforları içinde kaybolup 

gitmiştir (Tunaya, 1988:  154). 
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2.3. Mutedil Hürriyetperveren Fırkası 

Bu fırka, İsmail Kemal Bey, Nafi Paşa, Hasan Bey, Mehdi Bey, Şükrü El-Aseli ve 

Rüşti Beyler tarafından 1909’da İstanbul’da kurulmuştur. Bu parti, ilk olarak İbrahim Hakkı, 

sonrasında ise, Sait Paşa Kabinelerine karşı muhalefet safında yer almıştır. Tanzimat, Zühre, 

Merih, Islahat, Maşrık, ve Tesirat Gazeteleri tarafından desteklenen partinin Rize ve Basra’da 

şubeleri bulunmaktaydı (Okur, 1999:  233).  

Bu partinin, ikinci meşrutiyet parlamentosu içinde kurulmuş ilk siyasal parti olduğu 

söylenebilir. Özellikle Ahrar Fırkasının varlığına son vermesi üzerine, muhalif mebuslar yeni 

bir parti kurmayı düşünmüşlerdir. Partinin kuruluş çalışmaları, Arap, Rum ve Arnavut 

mebuslarca yürütülmekteydi. Fırkayı oluşturan mebuslar 1908 genel seçimleriyle gelirken; 

1911 sonunda Hürriyet ve İtalif Fırkası’na katıldıkları için başka seçimlere katılmış değillerdir 

(Tunaya, 1988:  208-209). Parti İTC konusunda ikiye bölünmüştür. Parti içinde Yusuf Şetvan 

ve Suleyman el-Bustani gibi İTC’yi destekleyenler ile Şükrü el-Asali gibi muhalif olanlar 

etrafında toplanmış iki grup bulunmaktaydı. Bu nedenle bu partinin tek vücut hareket ettikleri 

söylenemez (Tural 2004:  65).  

Partinin yapısına ve ideolojisine bakıldığında, kendinden önceki ve sonraki partilerin 

yapısal özelliklerini taşıdığı söylenebilir. Bu parti her şeyden önce Osmanlı Milleti kavramına 

inanmaktadır. Bu milleti vücuda getiren etnik unsurlar arasında eşitlik istemektedir ki bunu da 

Mebusan Meclisinin iyi işleyip gerekli kanunları çıkarmasına bağlamaktadır. Bu partinin 

diğer bir özelliği de Ademi Merkeziyet anlayışına karşı çıkmasıdır. Buna karşı olmasının 

nedeni ise, bu anlayışın Osmanlı ülkesini parçalayıcı bir etki yapacağıdır (Tunaya, 1988:  

212). Bu partinin kurucularının tümü, muhalefet partilerinde, daha doğrusu ittihatçıların 

karşısında görülmektedir. Bu kişilerin parti programının 2. Maddesine (ademi merkeziyete 

karşı bir duruş) uygun hareket ettikleri söylenemez ve beklenemezdi de. Bu kişiler küçük 

muhalefet partilerini bir basamak olarak görmüşler ve daha sonra da Hürriyet ve İtilaf 

Fırkasında toplanmışlardır (Tunaya, 1988:  213). 

2.4Hürriyet ve İtilaf Fırkası 

Hürriyet ve İtilaf Fırkasına (HİF) kadar kurulan partilerinin hiç biri, İttihat ve 

Terakkiyi herhangi bir endişeye sürüklememiştir. Bu partiler merkezi Paris'te bulunan 

“Islahat-ı Esasiyye-i Osmaniyye Fırkası” (Aralık 1909), yurt içinde “Osmanlı Demokrat 

Fırkası” (6 Şubat 1910), “İttihad-ı Muhammediye Fırkası” (5 Nisan 1909), “Mutedil 

Hürriyetperveran Fırkası” (Kasım 1909), “Ahali Fırkası” (21 Şubat 1910) ve “Osmanlı 

Sosyalist Fırkasıdır” (1910) (Birinci,1998:  507). Hürriyet ve İtilaf  Fırkasının siyasallaşma 

çabaları,  Rıza Nur ve Damad Salih Paşa'nın evinde yapılan görüşmeler sonucunda 

gerçekleştiği söylenebilir. Ayrıca parti kurma çalışmalarına İsmail Kemal Midhat (Fenmen), 

Mahir Said ve Hüseyin Siret de (Özsever) katılmıştır. Bu parti esas olarak “Osmanlı 

Demokrat Fırkası”, “Ahali Fırkası” ve “Mutedil Hürriyetperveren Fırkası” gibi partilerin 

birleşmesiyle oluşmuştu(Birinci,1998:  508). 

 Hürriyet ve İtilaf Fırkasının parti programına bakıldığında;dikkat çeken ilkelerinin 

başında, “Osmanlıcılık”, “Adem-i Merkeziyetçilik ve Teşebbüsü Şahsi”, “Meşrutiyetçilik” ve 

“Liberal Ekonomi” gelmektedir (Tunaya, 1988:  268-269).Osmanlıcılığı savunan partinin 

çevresi, İttihat ve terakki Türkçülüğe kaydıkça, imparatorluğu korumak için siyasal 

liberalizme başvurmuştur. Bu yüzden, Hürriyet ve İtilaf Fırkasında,  Ahrar Fırkasının program 
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ve ifadelerindeki sistemli ve tutarlı bir siyasal liberalizm görülmez aksine hep arka planda 

kalır. Partinin hükümette kısa süren icraatında hemen hemen gözükmeyen ama parti 

programında yer alan liberal görüşler, yükselen milliyetçi otoritarizme karşı gelişen tepkisel 

bir liberalizm sunuyordu. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, dönemin diğer partileri gibi 

meşrutiyetçiydi. Adem-i merkeziyet ilkesini, Ahrar fırkası gibi sistemli bir biçimde öne 

çıkarmasa da, eğitim, dini özgürlükler, farklı dillerin tanınması gibi hassas ve önemli 

konularda, Osmanlı devletini sürdürmek için gerekli olan kozmopolit bir vatandaşlık fikrinin 

olmasını savunuyorlardı (İnsel, 2005:  60-61).  

Bu parti yalnızca iki yıl faaliyet gösterebilmiş ve tek kongre yapmıştır. Hürriyet ve 

İtilaf Fırkası, İTC’nin muhalefette olduğu yıllarda Bab-ı Ali Baskını’ndan önceki günlerde 

ikinci kongreyi toplama çalışmaları yapsa da; bunda başarılı olamamıştır (Türe, 2010:  64). 

Parti kurulduktan 20 gün sonra yapılan seçimleri bir oy farkla kazanmıştır. Bu başarı büyük 

bir coşkuyla kutlanmışsa da aslında bu sonuç partinin sonunu da hazırlayan ilk adım olmuştur. 

Çünkü bu sonuç İTC’yi partiye karşı daha kararlı ve sert tavır takınmaya yöneltmiş ve 

meclisin feshine yol açan gelişmeleri başlatmıştır (Türe, 2010:  65). İttihat ve Terakki, hem 

içte hem de dışta meydana gelen olaylara karşı serbest hareket etmeleri gerektiğini düşünerek 

meclisin feshedilmesi için yoğun çaba harcamıştır. İTC yoğun çabaları sonucunda, meclisin 

feshedilmesini sağlamış ve bunu sevinçle karşılamıştır. Muhalefet ise, bu gelişmelerin 

anayasaya aykırı olduğunu söylemiştir. Ama sonuç değişmemiş ve padişah tarafından, 18 

Ocak 2012 tarihinde, üç ay içerisinde seçim yamak koşuluyla meclisi feshetmiştir. 

Üç ay sonra yapılan bu seçim tarihe İTC’nin baskılarında dolayı “sopalı seçim” olarak 

geçmiştir. Çünkü İTC, HİF’nın üyelerini ya tutukluyor ya da dövüyordu. Seçim denetimi de 

İTC’nin kontrolündeydi. Seçim sonuçları açıklandığında Muhalefet üyelerinin sayısı sadece 

altıydı. Geri kalan 269 adayın tamamı ise İTC’nin üyeleriydi. İTC istediği iktidarı elde etmişti 

ama ülkenin içinde olduğu sıkıntılar İTC’yi rahatsız ediyordu ve beklenmedik bir şekilde de 

iktidarı terk etmek zorunda kalmıştı. Bundan sonra iktidara gelen kabinelerde ittihatçılara 

karşı, sert tedbirler almışlardır. İTC’nin kapatılmasına kadar giden bu basıklar aynı zamanda, 

Bab-ı Ali baskınının ayak sesleriydi.  

HİF üyelerinin planlamış olduğu baskından, daha önce haberleri olan İTC üyeleri 

onlardan önce davranarak, hükümeti devirip başa geçmeyi planlamışlardır. Sonuç olarak da 

İTC’yi iktidara taşıyan Mahmut Şevket Paşa kabinesi kurulmuştur. Bu süreç bu şekilde 

neticelendiğinden, Hürriyet ve İtilaf Fırkasından söz edebilmek mümkün değildi. Çünkü HİF 

çevresinin çoğu ya tutuklu, ya sürgün ya da siyasi yasaklıdır.  Bab-ı baskınından sonra yurt 

dışına kaçanlar özellikle Paris’te toplanmaya başlamış ve Partiyi tekrar kurma çabasına 

girişmişler ama bir sonuca varamamışlardır.  

Siyasal hayatı iki yıl süren HİF’in, sonuç olarak başarısız olduğu söylenebilir. Beş yıl 

sonra da Mustafa Sabri, Ali Kemal, Rıza Tevfik ve Refik Halit Karay’ın önderliğinde 1919’da 

tekrar kurulmuştur. Ancak 1919’un Kasım’ında yapılan 6. ve son genel seçimlerine Hürriyet 

ve İtilaf Fırkasından ve ondan ayrılanların hiçbiri katılmamıştır.  

Sonuç olarak bu partinin, siyaset ve ekonomide liberal ideolojiyi benimsediği ve bunu 

da Prens Sabahattin’in görüşlerinden etkilenmeleri sonucunda olduğu söylenebilir. Partinin 

temel amaçlarından bir tanesi İTC iktidardan indirmek olmuş; kısa süreli bu amacını 

gerçekleştirmişse de bunda başarılı olamamıştır.  
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3. Cumhuriyet Döneminde Liberal Görüşler ve Partiler 

3.1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

Türkiye Cumhuriyeti’nin tek parti yönetiminde geçen dönemi bazı istisnaları 

bulunmakla beraber, liberal fikirler ve hareketler için genel olarak elverişli bir ortam 

oluşturmamıştır. Bu dönemin en önemli fikir hareketi, devletçi-otoriteryan anlayışının ortaya 

çıkardığı kadro hareketidir. Bu dönemin önde gelen siyasi kişilerinden olan İsmet İnönü ve 

Recep Peker’in siyasi görüşleri liberalizme tersti. Buna rağmen 1930’lara kadar olan ilk 

dönemde Atatürk’ün en azından iktisadi liberalizme yakın olduğu söylenebilir. Cumhuriyet 

döneminin temel görüşleri açısından “liberal” olarak belirtilebilecek ilk siyasi muhalefet 

hareketi, 1924 Kasım’da kurulan ve 1925 yılının Haziran ayında hükümet tarafından kapatılan 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır (Erdoğan, 2005:  33). 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TPCF)’nın Türk siyasal hayatındaki öneminin 

kurucularından ve idarecilerinden geldiği söylenebilir. Bu muhalefet partisini kuran kişiler, 

Atatürk’le milli mücadele döneminde savaşan ve ayrıca halk tarafından da sevilen askerler ve 

sivillerdir.  Bu kişilerin başında, Kazım Karebekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer 

Tayyar Paşalar ile Doktor Adnan Advıvar, Rauf Orbay, Bekir Sami Kunduh gibi siviller vardı 

(Yeşil, 2016). Bu kişilerin Atatürk’le milli mücadelede yer almalarına rağmen; ayrı tavır 

takınmalarının nedeni, zaman içinde Atatürk’ün kişisel diktatörlük kurmaya yöneldiği 

endişesiydi. Bu konuda özellikle Rauf Orbay ve Kazım Karabekir’in gazetelere vermiş olduğu 

röportajlar dikkat çekicidir. Kazım Karabekir bu doğrultuda, Cumhuriyet’i benimsediğini ama 

asla tek kişinin yönetimini kabul etmediğini dile getirmiştir.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programına bakıldığında genel olarak 

Cumhuriyet’i benimsediği söylenebilir. Fırka özellikle liberalizm ve demokrasiye sahip 

çıkmakta ve tüm topluma hürriyetin verilmesi konusuna dikkat çekmektedir. Ayrıca tek 

dereceli seçim sistemine, devletin etki alanının daraltılmasına, adem-i merkeziyet düşüncesine 

ve yabancı sermeyenin teşvikine de vurgular yapılmaktadır (Altınkaş, 2012). Başka bir 

deyişle parti, hem siyasette hem de ekonomi de liberalizmin değerlerini savunmaktadır.  

Parti meclis içerisinde muhalefet görevini sürdürürken, Doğu illerinde başlayan Şeyh 

Sait ayaklanması her şeyi değiştirmiştir. İsyanın ortaya çıkmasında bu parti sorumlu 

tutulmuştur. Özellikle Takrir-i Sükûn Kanunu’nun ardından 1925’te kapatılan ve belli başlı 

yöneticilerine karşı Şeyh Sait Ayaklanmasında II. İstiklal mahkemesi tarafından yöneltilen 

suçlamalar, çatışma yönünü tamamen siyasi liberalizme yöneltmiştir. Bu partiye yönelik 

yapılan suçlamaların temelinde; partinin programındaki “efkar ve itikadatı diniyeye hürmetkar 

olma” tabiri yatmaktadır. Dinsel düşünce ve inançlara saygı anlamına gelen bu ifade, aynı 

zamanda Osmanlı siyasal liberalizm geleneğini bütünüyle gayri meşru ilan etmeyi amaçladığı 

söylenebilir. Bu yıllarda ortaya çıkan İzmir suikastının ardından, bir yanda İttihat ve Terakki 

kadroları, diğer yandan TCF’nin ordu ile yakın ilişkideki yöneticilerinin tasfiye edilmeleri 

siyasal liberalizmin siyaset sahnesinden büyük ölçüde silinmesi sonucunu doğururken; bu 

tarihten itibaren, siyasi liberalizm muhafazakarlık, hatta gericilikle eş anlamlı olarak 

kullanılmaya başlandığı belirtilebilir(İnsel, 2005:  68). 

TCF,kendilerinin isyanla birlikte anılmalarına karşı çıkmışlar, hükümeti eleştirmişler, 

sıkıyönetim bölgesi dışında da uygulanacak bir baskı yasasını doğru bulmadıklarını 

belirtmişlerdir. Önceleri iktidar tarafından kontrol edilebilir bir muhalefet partisi olarak 
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kurulmalarına izin verilmiş ancak hükümet kontrolünden çıkması ve bir alternatif haline 

gelmesi, partinin kapatılmasının önünü açmıştır. Nitekim partinin kapatılmasıyla, ülkede tek 

parti dönemi tekrar başlamış; Takrir-i Sükûn ve İstiklal mahkemeleri de bu yönde önemli 

roller üstlenmiştir (Uzun, 2010:  119-120).  

3.2.  Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Sonrası 

TCF kapatıldıktan sonra, 1929 tarihinde yaşanan ekonomik buhrana paralel olarak 

Türkiye’de de ekonomik sıkıntı temel problemlerin başında gelmekteydi. Bu kriz yönelik 

çözüm önerilerinden TBMM’de iki görüş vardı. Birincisi, bütün teşebbüslerin devlet 

tarafından yapılmasını savunurken; diğeri de politik ve ekonomik alanda liberalizmi 

savunmaktaydı. Devletçilik düşüncesi İsmet İnönü tarafından temsil edilirken, liberal 

düşüncenin savunuculuğunu da Fethi Okyar üstlenmiştir. Mustafa Kemal ise, mecliste her iki 

görüşün tartışılması taraftarıydı (Taşkıran, 1994:  260).  

Mustafa Kemal’in çok partili bir rejim savunduğu bilinmekteydi. Ama kontrolü de 

elden bırakmak istemiyordu. Bu açıdan yeni kurulacak olan partiyi güvenilir birisine 

kurdurmak istemekteydi. Bu kişi ise Fethi Okyar’dır. Okyar, Atatürk'ün eski ve güvenilir 

arkadaşlarından biriydi. Bu yüzden onun başkanlığında bir partinin kurulmasını bizzat teşvik 

etmiş ve desteklemişti. Bu gelişmeler sonucunda da Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) 12 

Ağustos 1930 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur (Taşkıran, 1994:  260). 

Partinin lideri Ali Fethi Okyar iken; diğer önemli kurucuları arasında NuriConker, 

Ahmet Ağaoğlu ve Mehmet Emin Yurdakul gibi önemli kişilerden oluşmaktaydı. Parti 

programına bakıldığına dikkat çeken hükümlerin başında şunlar gelmektedir: 

“Serbest Cumhuriyet Fırkası cumhuriyetçilik, milliyetçilik velâiklik esaslarına 

bağlıdır.Vergiler, millet efradının iktisadî teşebbüs kabiliyetini sarsmayacakve 

halkın takatini aşmayacak derecede hafifletilecektir.Fırka, Türk parasının 

kıymetini bir an önce tespit edecek vedış sermayenin memlekete girmesini 

sağlayacaktır.Vatandaşların refahına, malî iktisadî her türlü teşebbüslere 

engel olan hükümet müdahalelerini reddeder.Ucuz faizle köylü ve çiftçiye 

kolay yollardan kredi verilecektir.Sanayi teşvik kanunu uygulanacaktır.Yerli 

mahsuller korunacak ve bunlara dış pazar bulunacaktır.Bir dereceli seçim 

sistemi kurulacak ve kadınlara da seçmeve seçilme hakkı verilecektir.Kültürel, 

ekonomik, malî her türlü teşebbüse yardımcı olmak,memleket ekonomisi 

yükseltmek ve memleketin genel menfaatlerinikorumak için devletin belirli bir 

denetleme hududunu aşan müdahalelerinemeydan vermemek şeklinde” 

(Taşkıran, 1994:  261) belirtilebilir. 

Başlangıçta SCF sadece mecliste faaliyette bulunacak bir parti olarak tasarlanmıştı. 

Hatta bu nedenle Cumhuriyet Halk Fırkası’dan (CHF) SCF’ye geçecek milletvekilleri bile 

pazarlık konusu olmuştu. Fethi Bey, 120 milletvekili istemiş; ancak Atatürk buna karşı 

çıkarak 70 milletvekilinde anlaşma sağlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında, daha önce de 

belirtildiği gibi, bu partinin iktidar seçeneği olarak gelişmesi istenmemişti. Ancak bütün 

engellemelere rağmen, yeni partiyi kalması istenen sınırda tutmak mümkün olmamış; aksine 

parti her geçen daha da güçlenmiştir. Özellikle Fethi Okyar’ın İzmir gezisinde halkın 

göstermiş olduğu ilgi, partinin sadece mecliste olmayacağını ortaya koymuş ve vatandaşlar 

tarafından da alternatif bir parti olarak gösterilmeye başlanmıştır (Uzun, 2010:  122).Serbest 
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Cumhuriyet Fırkası, dönemin şartları göz önüne alındığında neden bu kadar rağbet gördüğü 

açıklanabilir. Partinin çok kısa sürede bu kadar etkili olmasının temelinde özellikle ekonomi 

konusundaki görüşleri ve savundukları, önemli bir taban toplamalarını sağlamıştır (Altınkaş, 

2012:  13). 

SCF, Atatürk’ün isteği üzerine kurulmuş bir partiydi. Ancak ilerleyen yıllarda CHF 

çevrelerince Atatürk’e yöneltilen baskılar giderek artmış ve iki parti arasında seçim yapması 

istenmişti. Atatürk tercihini CHF tarafına yaparak Fethi Okyar’a rakip olduğu mesajını 

veriyordu. Fethi Bey de Atatürk’ün karşısında olmayı değil; yanında olmayı seçerek SCF’nin 

artık işlevsizleştiğini belirtmiş ve 16 Kasım 1930’da SCF kendi kendini feshetmiştir 

(Altınkaş, 2012:  13).  

Kuruluşundan 97 gün sonra kapatılan SCF’sı ve 1929 ekonomik buhranı, siyasal ve 

ekonomik liberalizmi gözden düşürdüğü söylenebilir. Bu yıldan sonra izlenen yolun özelliği, 

tek parti yönetiminin güçlendirilmesidir. Dolayısıyla çok partili siyasal hayat denemelerinin 

sonuçsuz kaldığı ve tek partililiğin ideolojileştiği, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, 

laiklik, devletçilik ve inkılapçılığın temel ilkeler haline geldiği görülür.  

Tek parti döneminde kabaca liberal olarak nitelendirilebilecek düşünürler arasında 

Ahmet Ağaoğlu zikredilebilirken; bu kişinin de sistemli ve tutarlı bir liberal düşünür olduğu 

söylenemez. Çok partili siyasal hayata geçişle birlikte tutarlı ve istikrarlı liberal bir siyasal 

partiye de rastlanılmamaktadır. Her ne kadar Demokrat partinin ve Anavatan partisinin liberal 

düşüncelere yer verdiği söylense de, parti programlarında “liberalizm” vazgeçilmez bir ilke 

olmamıştır.Ancak günümüzde “liberal”, “liberalizm” ve “liberalleşme” kavramları, ülkede 

yaşanan politik ve sosyo-ekonomik değişimlerin ardından Türk siyasalhayatında giderek artan 

bir yer edinmeye başlamıştır. Yine de, bu terimlerin gerçekte ne ifade ettiği konusunda tam 

bir uzlaşı, anlaşma söz konusu değildir (Özavcı, 2012:  141).Bu noktada, çok partili dönemde 

liberalizmi benimseyen ve kullanan tek partinin Besim Tibuk’un 1994’de kurduğu “Liberal 

Parti” olduğu söylenebilir. Parti adını daha sonra değiştirerek Liberal Demokrat Parti 

olmuştur. Bu parti, gerek parti programı gerekse de söylemleri açısından bakıldığında 

günümüzde liberalizme en yakın parti olduğu söylenebilir. Ancak partinin, geçen bunca yıla 

rağmen, toplumsal bir tabanın oluşmadığı da ifade edilebilir.  

SONUÇ 

Liberalizmin Türkiye’de gelişimine bakıldığında; liberal görüşlerin özellikle 19. 

yüzyıllarda gelişme gösterdiği söylenebilir. Liberalizmin, Türkiye’de kadim bir siyasal 

düşünüş haline gelmediği; ama bu yönde bazı fikir adamlarının ön plana çıktığı ve parti olarak 

da kurumlaşma örnekleri vardır. Ancak Türkiye’de liberal görüşlerin, yeşereceği zeminin 

yetersiz olduğunu belirtmek gerekir ki bu da, liberal görüşlerin iktidar olamamasının en 

önemli kanıtıdır. Liberalizmi benimseyen partiler ya da kişiler, hep muhalefette kalarak, 

siyasal hayatlarını sürdürmeye çalışmışlardır.  

Osmanlıdan günümüze liberal görüşlerin ve siyasal partilerin en iyi ve en kötü dönemlerinin 

iktidarın baskıcılaştığı dönemlere denk geldiği söylenebilir. Pek tabi ki bu durum liberalizmin 

uygulanabilirliğini ve kabullenebilirliliğini olumsuz etkilemiştir. Bu bağlamda liberalizmin, 

Türk toplumunun gerçeklerini göz önünde bulundurarak uygulanmadığını; muhalif seslerin 

birleştiği ve onların sesi olduğu belirtilebilir. Nitekim devletin baskısıyla muhalifler liberal 

http://www.akademikbakis.org/
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görüşte birleşmişler ancak köklü bir siyaset ve düşünce oluşturmamışlar veya oluşturmalarına 

izin verilmemiştir.  

Bu durumun devlet-toplum ilişkisinden genel olarak da iktisadi yapısından kaynaklandığı 

belirtilebilir. Ayrıca Türk toplumunun “cemaatçi”, “tevekkülcü” ve “var olanla yetinme” gibi 

kültürel özelliklerinin de liberalizmin kökleşememişinde etkili olduğu söylenebilir. Diğer bir 

unsur da liberal görüşlerin toplumda karşılılık bulmadığıdır. Günümüzde de geçerli olan bu 

anlayış, toplumun liberalizme yakınlaşmasını sadece liberal görüşlerle olmadığını anlamış 

olacak ki; liberal düşünceyi muhavazakarlıkla birlikte topluma uygulamaya çalışmaktadır. Bu 

anlayışın da eksik noktası; liberalizmi sadece ekonomik olarak anlamak olurken, liberalizmin 

siyasi yönünün benimsenmediği ve ön plana çok fazla çıkarılmadığı söylenebilir.  
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BOŞANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ PSİKOLOJİSİ VE TOPLUMA 

KAZANDIRMANIN ÖNEMİ  

Kıymet Canan KARA* 
 

Öz 

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi nikâhlı eşlerin birbirinden ayrılmasıdır. Boşanma 

Medeni Hukuk içerisindeki Aile Hukuku başlığında yer almaktadır. Uyumsuz evlilikler; 

eşlerin kişilik farklılıkları, kıskançlık, aldatma-aldatılma, aşırı kıskançlık gibi birçok 

sorunların çözülemeyecek hale geldiğinde kaçınılmaz hale gelmektedir. Toplumumuzda son 

zamanlarda artarak devam boşanma, aile üyelerinden en çok çoçukları etkilemektedir. Bu 

çalışmanın amacı, evliliklerin boşanmaya götüren sorunlar, yaşanan boşanma sorunlarında 

etkilenen çocukların maruz kaldığı etkiler ve boşanmış aile çocukların topluma kazandırma 

sorunları incelenerek  çözüm önerileri sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Boşanma, Evlilik Eşlerin Uyumu, Boşanma ve Hukuki Boyutu, 

Boşanmış Aile Çoçukları. 

 

PSYCHOLOGY OF CHILDREN OF DIVORCED FAMILIES AND THE 

IMPORTANCE OF THEIR SOCIAL INCLUSION 

Abstract 

Divorce is the legal termination of the marriage and separation of the legally married spouses. 

Divorce is addressed in the title of Family Law in Civil Law. Divorce is inevitable when 

many problems such as incompatible marriages, spouses' personality differences, jealousy, 

deceit-deception, and excessive jealousy become unresolved. Increasing in Turkish society in 

recent years, divorce affect mostly the children among family members. The purpose of this 

study is to investigate the problems that lead marriages to divorce, the impact on children due 

                                                           
* Sosyal Hizmet Uzmanı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet Lisans Bölümü, Sosyal Hizmet Uzmanı 

kiymetcanankara@gmail.com. 
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to problems experienced during divorce, and the social inclusion problems of children of 

divorced families, and to propose solutions in this regard. 

 

Keywords: Divorce, Adjustment of Marriage Wives, Divorce and Legal Dimension, 

Divorced Family Children. 

GİRİŞ 

Evlilik, uyumlu çiftlerin özgür iradeleri ile verdiği karar ile hukuki bir sözleşmeyle onaylanmış 

birlikteliğini ifade eder. Evlilik, tarihsel süreç içinde 4000 yıllık yeni bir toplumsal kurumdur 

(Türkarslan, 2007). Her toplumda farklılık göstermekle birlikte idealde evlenen  bireylerin belli bir 

olgunluk seviyesine ulaşmaları (reşit olmaları) gerekliliği hukuki olarak sağlanması 

gereklidir. Evlilikte, çiftlerin iyi uyum, yeterli iletişim, evlilik ilişkisinde yüksek doyum ve mutluluk 

derecesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Spainer, 1979). Toplumlarda farklılık göstermekle birlikte 

her evlilikte öngörülemeyen ya da oluştuğunda çiftlerin çözemediği sorunlar ile karşılaşılabilmektedir. 

Böyle durumlarda aile çeşitli sebeplerle isteyerek veya istemeden boşanma ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar.  Aile içinde çözünemeyen problemler huzursuz bir ortam yaratmakta, yapılan 

araştırmalar, çocukların problemli bir aile ortamında yaşamayı anne-babalarının boşanmasına tercih 

ettiklerini göstermektedir (Türkarslan, 2007).   

Aile, çok bileşenlere sahip toplumsal en küçük sistemdir (Terzioğlu, 2008). Bu doğrultuda aile, sadece 

karı-koca sisteminden ibaret değildir. Bu nedenle, aile içi etkileşim çok boyutlu olarak düşünülmelidir. 

Sistematik olarak düşüldüğünde etkileşim; evlilikte yaşanan sorunlar çocuğu, çocuk ise yaşadığı 

toplumu, toplum ise bozulan yapıs ile devletin kamu düzenini ve geleceğini etkilemektedir.  

Bu nedenle devlet yöneticileri toplumun sağlıklı yapısını korumak ve kollamak için hükümet 

politikaların da önlemler alırlar. Toplum bireylerinin özelliklede gelecek nesil olan çocukların fiziksel 

ve psikolojik sağlıklarını özellikle dikkat edilmesi ve özel önlemler alınması gereklidir. Güçlü toplum 

oluşturmak isteyen hükümetler boşanma kavramına sıcak bakmamaktadırlar. Boşanma toplum ve 

geleceği yolundaki en büyük ve çözülmesi gereken en önemli engellerden birisi olarak görmektedirler. 

Güçlü toplum güçlü bireylerden oluştuğu bu koşulu oluşturmak için gereklililiği artık bilinen bir 

gerçektir. 

http://www.akademikbakis.org/
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Boşanma nedenleri her aileye göre farklılık göstermekle birlikte en genel olarak; 

• Eşlerin Uyumsuzluğu; Eşler kişilik yapılarının uyumsuzluğu boşanma olaylarında sık görülen 

olaylardandır. Her insan doğası gereği eşsizdir. Bu durum her insanın farklı bir kişilik 

olmasına neden olmaktadır. Farklı  eğitim yapısı, kültür, örf, adetlerde yetişen bireyler evlilik 

çatısı altında kalabilmesi için birbirlerini zamanla alışkanlıklarına, beklentilerine, fiziki ve 

psikolojik ihtiyaçlarına, ortak bir noktada uyum sağlaması ile mümkündür. Bu ortak alanı 

yakalamak ve muhafaza etmek her zaman mümkün olmamakta ve evliliklere olumsuz şekilde 

yansımaktadır. Lavee, Mc Cubbin ve Olson (1987), geçmiş yaşam olaylarının daha çok kişisel 

çatışma ve evlilikteki rollerle ilişkili olup evlilik uyumunda azalmaya neden olduğunu ileri 

sürmüştür 

• Ebeveyin Baskısı; Her ebeveyin çocuklarının mutlu bir yuva kurmasını ve huzurlu bir ortamda 

yaşamını sürdürmesini arzu etmektedir. Bu korumacı tutum zamanla evli çiftlerin özel 

yaşantısına olumsuz yansımakta, çiftler arasında tartışmalara neden olmaktadır. Olumsuz 

evlilik modelleri, aşırı kaygı sonuncunda eşler arasında çatışmalara ve eşlerin birbirlerine 

şiddete uygulamasına kadar gitmektedir (Kitamura, 1998). Bu sonuçlar genellikle 

ebeveyniler tarafından onaylanmamış evliliklerde görülmektedir (Cohan, 1997). 

• Eşler arasında iletişim bozuklukları; iletişim kuramayan çiftler karşılaştıkları sorunları 

konuşarak değil kavga ile çözmeye çalışırlar. Kavganın boyutları iletişim bozukluğunun 

boyutu ile orantılıdır.  İletişim bozukluğu nedeniyle en küçük sorunlar aşılamayan büyük 

sorunlar haline gelmekte bu durum çiftlerin mutsuzluğu (psikolojik, cinsel sorunlar vb.) yol 

açmaktadır. Eşler birbirlerini sevdiğini duygularını eşleri ile paylaşmaları eşler arasında 

iletişimin güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Evlilikte uyum, iyi iletişim sorunların 

çözümünü kolaylaştırmaktadır (Wring, 1981). 

• Eşler arasındaki aşırı kıskançlık; kıskançlık duygusu her insan da doğuştan var olan 

duygulardandır (Şirvanlı, 1999). Kıskançlık sadece eşler arasında görülmez. İnsanlar en yakın 

arkadaşını, aile bireylerini, evcil hayvanını bile kıskanabilir. Burada önemli olan kıskançlığın 

boyutudur. Eğer kıskançlık sınırlarını aşılırsa eşler arasında önemli bir sorun haline 

gelmektedir. Bu durum sağlık problemlerine neden olmakta çözüm için bireysel 

psikoterapilerle almak gerekmektedir. 

http://www.akademikbakis.org/
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• Eşlerin psikolojik sorunları; eşlerin evlenebilmesi için hukuki olarak psikolojik olarak sağlıklı 

bireyler olması gereklidir (Yılmaz, 2001). Kişilik bozukluğu insanların her döneminde 

görülebileceği gibi evlendikten sonrada psikolojik sağlıklar bozulabilmektedir. Küçük 

yaşlarda yaşanan travmalar uzun süre sonrasında bile kişinin hayatına yansımakta bu durum 

eşler arasında sorunlara neden olabilmektedir. 

• Eşlerin aldatma-aldatılması; son zamanlarda toplumumuzda sık görülen aldatma aslında bir 

sonuç olarak düşünülebilir. Çünkü bu sonuç çiftlerin evliliklerinin yolunda gitmediğinin 

önemli bir göstergesidir. Aldatma ve aldatılma genellikle boşanma ile sonuçlanmakla birlikte 

bazı durumlarda eşlerin tekrar anlaşması ile evliliklerini sürdürme kararı alabilmektedirler. 

Toplumumuzda boşanma, dini, örf ve adetlerimizle ailenin korunması güdüsünün ilk noktası, ailenin 

korunması için yasalar, içtihatlar ile desteklenmektedir.  Hukuki boyutu; 22.11.2001 tarihinde kabul 

edilerek 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Kanun numaralı Türk Medeni Kanunu - Aile 

hukuku 1. Kısım (madde 118 - 201) evlilik müessesesi tanımlanmıştır. Boşanma ise 2. Kısımda 

belirtilen sebepler oluşması halinde gerçekleşebileceği tanımlanmıştır. Bu sebepler; 

I. Zina Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı 

olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin 

üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.  

II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış Madde 162- Eşlerden her biri diğeri 

tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede 

onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan 

eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun 

üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.  

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç 

işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer 

eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.  

IV. Terk (1) Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine 

getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta 

dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                            AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 72Mart - Nisan   2019                                          

UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi  

 ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk 

Dünyası   Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat –

KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org 

 

231 

 

hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası 

açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak 

konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine 

hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta 

dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu 

ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin 

dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe 

dava açılamaz.  

V. Akıl hastalığı Madde 165- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş 

için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu 

raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.  

VI. Evlilik birliğinin sarsılması Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri 

kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma 

davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, 

davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye 

kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından 

korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl 

sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, 

evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, 

hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve 

boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek 

düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde 

tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da 

kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi 

bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan 

davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi 

hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği 

temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. 

TÜRKİYE’DE BOŞANMA NEDENLERİNE GÖRE İSTATİSTİKLER 
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Türkiye’deki boşanma kararı verilen davalara bakıldığında sekiz neden olduğu görülmektedir. Bunlar; 

akıl hastalığı, cana kast ve kötü muamele, cürüm ve haysiyetsizlik, terk geçimsizlik ve diğer 

nedenlerden oluşmaktadır.  
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Şekil 1.Türkiye’de boşanma nedenlerine göre 2001-2017 yılları arasındaki istatistikler (TÜİK, 

2018). 

Şekil1’den anlaşılabileceği gibi “geçimsizlik” en çok boşanma nedenidir. Eşler arasındaki geçimsizlik 

çok boyutlu(Eşlerin Uyumsuzluğu, Eşler arasında iletişim bozuklukları, Ebeveynin Baskısı, Eşler 

arasındaki aşırı kıskançlık)  olarak düşünülmüş olup hukuki içtihatlar uygun olan boşanma nedeni 

olarak değerlendirilmiştir. Eşler arasında görülen  “akıl hastalığı” en az boşanma nedenidir.  

BOŞANMIŞ AİLE ÇOCUKLARI 

Boşanmaya karar vermiş ailelerin, kararın çocukları üzerindeki etkisinin neler inceleyen çok fazla 

çalışma bulunmamaktadır. Boşanma kararı alan eşler mahkeme aşamasına geçildiği andan itibaren 

çocuklarının bu durumu anlatması önemlidir. Bu kararın son dakikaya bırakılmadan uygun bir 
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zamanda(en az bir hafta önce)  söylenmesi gereklidir (Türkarslan, 2007). Boşanma, çocuk üzerinde 

kendisiniz ya annesi ya da babası tarafından terk edileceğini, onu görmek istemediklerini ve hayatta 

yalnız kalacağını kaygılarını oluşturmaktadır. Bu kaygının azaltılması çocuğun yaşadığı topluma 

uyumunun bozulmaması için anne-baba olarak sevgi ve ilgi yoluyla anlatılması gereklidir. Eğer oluşan 

durumlar aşılamayacak seviyelere geldiyse mutlaka profesyonel yardım alınması zorunludur.  

Maalesef boşanma kararı almış çiftler çözemedikleri sorunlar içerisinde kalması, çocuklarının 

beklentileri ve yaşadıkları zorluklarla ilgilenmeleri ikinci plana atılmaktadır. Bazen, bir arada kalmak, 

çocuklara, anlaşamayan eşlerin boşanmasından daha çok zarar verebilmektedir(Türkarslan, 2007). 

Bu etkiler her çocuk için değişkenlik göstermekle birlikte en etkili faktörün çocuğun yaşı olduğu 

bilinmektedir (Walczak,1999). Bu zor süreçte ilk adım, Boşanmanın olumsuz etkilerini azaltmak için 

ilk adım çocuklara boşanmanın ne olduğunu anlatmak olmamalıdır. Çocuğun olayı pekiştirebilmesi 

için içinde bulunduğu durumun farkında olması bu zor süreçte, güçlüklerle başa çıkması için 

önemlidir. Hiçbir çocuk psikolojik yıkıcı durumundan etkilenmemesi imkânsızdır. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Toplumların en küçük yapı taşı olan aile eşlerin arasındaki uyum farklı sebeplerden dolayı bozulması 

çiftlerin boşanma kararı almalarına neden olmaktadır. Toplumumuzda her geçen gün boşanma sayısı 

artması parçalanmış aile sayısı giderek artmaktadır. Ailelerin parçalanması en çok çocukları 

etkilemektedir. Bu sorun hükümet politikalarına belirlenirken yeni tedbirler alınmasına ve bu sorunun 

minimum seviyeye çekilmeye çalışılmaktadır.  

Boşanmış aile çocukları; yalnızlık, korku, öfke, terkedilme, üzüntü, uyku ve yeme bozukluğu, 

başarısızlık, toplumdan dışlanma gibi psikolojik sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle 

boşanma kararı almadan önce ebeveyninle bu kararın çocuklar üzerinde neler olabileceğini 

düşünmeleri gereklidir.  

Eğer ebeveyniler boşanma kararı aldılarsa bunu vakit geçirmeden çocuklar ile paylaşmalı durumun ne 

olduğunu açıklamalıdır. Boşanma ile yaşanacak sorunları en aza indirmek için çocuğunu yaşam tarzı, 

sosyal çevresi, okulu, hobi faaliyetleri gibi yaşantısındaki değişiklikleri en aza indirmelilerdir. 

Hayatındaki istenmeden yapılan her değişiklik önyargı ile karşılanacağı bilinmelidir. Gerekirse uzman 

kişilerden yardım alınmalıdır. 
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 4787 kanun numaralı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun”  

amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemektir. Bu kanunda aile ile 

ilgili sorunların çözümünde uzman sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagog mahkeme bünyesinde 

bulunmamaktadır. Bu durum belki boşanma sorununun oluşmadan ebeveynlerin karşılıklı saygı, sevgi 

ve hoş görünün korunması ilkesini gözeterek, eşlerin uzman kişilerden alacakları yardımlarla 

anlaşmaya sağlayabileceklerdir.  

Boşanma için alınacak tedbirler, çok boyutlu olarak düşünülmeli sorunlar mahkeme aşamasında iken 

çözülmesi ve boşanmanın önlenmesi alınması gereken en önemli tedbirdir. Bu nedenle ülkemizdeki 

hukuk sistemi bu çözümlere entegre edilecek adımların atılması kritik rol oynamaktadır. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ A1 VE A2 DÜZEYİ DERS 

KİTAPLARININ TANINMIŞ KİŞİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 Kelime Erdal1, Aise Saitoglou2, Emine Koyuncu3, Gülşah Gölen4, 

Kübra Nur Ünlüsoy5, Raziye Deveci6, Rümeysa Coşkun7, Sıla Türkay Yavuzel8, Tarık 

Uçar9 

 

Öz 

 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde başlıca gereçlerden biri ders kitaplarıdır. 

Kitaplar, öğretmen ve öğrencilere yol göstermesi, planlı ders işlenmesine yardımcı olması, 

diğer araç ve gereçlere göre daha ulaşılabilir olması gibi birçok nedenden ötürü, derslerde 

sıklıkla kullanılmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde yararlanılan kitapların içerik, 

sunum, görseller, öğrenci seviyesine uygunluk, kullanışlılık, ilgi çekme, öğrenimi 

kolaylaştırma gibi birçok açıdan işlevsel niteliklere sahip olmasının önemli olduğu 

söylenebilir. Ders kitaplarında, halka mal olmuş ünlü kişilerin yer alması, dili öğrenenler 

açısından günlük hayata uygulanabilir ve ilgi çekici bakış açıları oluşturabilir. Bu tanınmış 

kişiler öğretilen dilin konuşulduğu ülkede yaşayan ünlüler olabileceği gibi farklı milletlere 

mensup tanınmış kişiler de olabilir. 

Bu çalışmada, doküman analizi yapılarak Yabancılar İçin Türkçe A1 ve  A2 ders 

kitaplarında yer verilen ünlü kişiler, ünlü oldukları alanlara göre sınıflandırılmış ve 

betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, A1 ve A2 düzeyleri ders kitaplarındaki görseller, 

etkinlikler ve okuma parçaları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle söz konusu 

ders kitaplarında yer verilen tanınmış kişilerin görsel, etkinlik, okuma parçaları içinde 

kullanımıyla ilgili sonuçlara varılmış, önerilerde bulunulmuştur. 
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Anahtar sözcükler:Türkçe öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretimi, ders kitapları, 

kültür aktarımı, tanınmış kişiler 

TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE THE STUDY OF A1 AND A2 

LEVEL COURSE BOOKS İN TERMS OF WELL-KNOWN PEOPLE 

 

Abstract 

One of the main tools in teachingTurkish as a foreignlanguage is textbooks. Books are 

often used in lessons for many reasons, such as being guided by teachers and students, helping 

to plan a lesson, and being more accessible than other tools and materials. It can be said that it 

is important that the books used in foreign language teaching of foreign languages have many 

functional qualities such as content, presentation, visualization, suitability to student level, 

usefulness, interest, facilitation of learning. In the textbooks, the presence of famous people in 

public can be applied to daily life in terms of language learners, and they can create 

interesting perspectives.Thesewell-knownpeoplemay be prominentpeopleliving in 

thecountrywherethelanguage is spoken, orwell-knownpeoplebelongingtodifferentnations. 

 In this study, the famous people who were included in the A1 and A2 textbooks for 

foreigners by carrying out document analysis were classified and tried to be classified 

according to their famous areas.Intheresearch, thevisuals, activitiesandreadingparts of the A1 

and A2 leveltextbookswereused.Based on theresultsobtained, theresultsrelatedtotheuse of 

thewell-knownpeople in thetextbooks in thevisual, activity, 

readingpartshavebeenreachedandsuggestionshavebeenmade. 

 

 Keywords: Teaching Turkish,Teaching Turkish with foreigners,textbooks, culture 

transfer, well-known people 

 

Yöntem 

Araştırmada, Gazi, Yeni Hitit, Yunus Emre ve İstanbul Tömer ders kitapları, doküman 

analizi yöntemiyle incelenmiş, Türk ve Dünya Tarihi için önemli kişiler, sporcular, şair ve 

yazarlar, müzisyenler, sinema ve tiyatro sanatçıları başlıklarına göre sınıflandırılmıştır. 

“Doküman analizi, araştırılan olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsar. Eğitimle ilgili araştırmalarda müfredat programları, okul içi ve okul dışı 

yazışmalar, toplantı tutanakları, ders kitapları, öğrenci kayıtları, öğretmen ve öğrenci el 

kitapları, ders ve ünite planları vb. dokümanlar kullanılabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 

187).   

Giriş 

Türkçe, dünya dilleri arasındaki  resmi dil sıralamasında UNESCO’nun 1980 yılında 

yaptığı tespitlere göre dünyada en çok konuşulan beşinci, ana dil sıralamasında üçüncü dildir. 

Yapılan çalışmalar da Türkçe’nin günümüzde üç yüz milyonun üzerinde konuşanının 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Türkçe Çin’den Orta Avrupa’ya, Balkanlara, 
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Afrika’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan Avustralya’ya uzanan sınırlar içinde öğrenilmeye ve 

öğretilmeye çalışılmaktadır (Barın ve Güzel, 2016: 12). 

Yabancı dil öğrenimi, kişinin ana dili dışında başka bir dil ve kültürle tanışması 

demektir (Barın, 2004: 20). Yabancı dil öğretimini ve aynı zamanda kültür öğretimini görsel 

ve metinsel unsurlarla sağlayan temel araç ise ders kitaplarıdır. Ders kitaplarının nitelikli 

olması eğitim-öğretim sürecinin en önemli gereklerinden biridir (Tok, 2013: 250). Türk 

dilinin ve Türk kültürünün yabancılara aktarımında en önemli unsurlardan birinin ders 

kitapları olduğu, yabancılara Türkçe öğretim alanının son yıllarda önem kazandığı 

düşünüldüğünde ders kitaplarının gelişim gösterebilmesi için kitaplarla ilgili bilimsel 

çalışmaların ve içerik analizlerinin yapılması büyük önem arz etmektedir.  Avrupa Ortak 

Diller Başvuru Metninde ders kitaplarında yer alacak metinlerin, etkinliklerin, sözcüklerin ve 

dilbilgisel formların seçimi ve sıralanması konularında somut ve ayrıntılı kararlar alınması, 

kitapta sunulan öğretim malzemesinin öğrenci tarafından sınıf içi, bireysel iş ve etkinliklerde 

kullanımı konusunda ayrıntılı açıklama ve komutlar verilmesi gerektiği belirtilir (Tok, 2013: 

250-251).   Bu bilgilerden hareketle Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak 

materyallerden belki de en önemlisi olan kitapların içerik, sunum, görseller, öğrenci 

seviyesine uygunluk, kullanışlılık, ilgi çekme, öğrenimi kolaylaştırma gibi birçok açıdan 

işlevsel niteliklere sahip olmasının çok önemli olduğu söylenebilir (Gün, Akkaya ve Kara,  

2014: 4-5). Ders kitaplarını hazırlayanların kitaplarda yer alacak metinlerin, etkinliklerin ve 

sözcüklerin seçimine ve sıralamasına dikkat etmelerini, kitapta sunulan öğretim malzemesinin 

öğrenci tarafından sınıf içi ve bireysel iş ve etkinliklerde kullanımı konusunda ayrıntılı 

açıklama ve komutlar vermeleri gerektiği belirtilir (MEB, 2012). 

Her toplumda edebiyat, sanat, tarih, fen bilimleri, matematik vb. alanlarda ön plana 

çıkarak o alandaki yeteneğini ve bilgisini kanıtlamış, herkesçe tanınan kişiler bulunmaktadır. 

Bu kişiler; ortaya koydukları buluşlarla, mesleki yetenekleriyle, içinde bulundukları toplumu 

temsil eden milli ve kültürel donanımlarıyla, kendi alanlarında sahip oldukları bilgi 

hazinesiyle, karakterleriyle, toplumun bakış açısını ve düşüncelerini yönlendiren kişiler 

olmuşlardır. Dolayısıyla, her toplumun kendi içinde yetiştirdiği ve dünyaca tanınmış kişiler 

aracılığıyla verilecek dil eğitiminin de önemi büyüktür. Farklı beceri alanlarında bu kişilere 

ait bilgi ve görsel aktarımının yapılması, hem kültürel anlamda hızlı bir gelişimi hem de 

öğretiminin verilmesi istenen dil bilgisi konularında ilgi çekicilik düzeyinin artmasını 

sağlayacaktır.  

Öğrencilerden bazılarının ilk kez ders kitapları aracılığıyla Türk dili ve kültürüyle 

karşılaştıkları düşünüldüğünde, kitaplarda doğru kültür ögeleri kullanmanın  önemi 

anlaşılmaktadır. Ders kitaplarında yer alan  ünlü kişilerin de toplumsal yahut evrensel kültür 

ögelerini yansıttığı, kültürel ögeler taşımıyorlarsa bile en azından ünlü oldukları toplumun 

bazı kesimlerince kabul gördükleri söylenebilir.  

Türk ve Dünya Tarihi için Önemli Kişiler 

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ders kitabında  “Albert Einstein’ın görseli yanında 

“Benim Adım Albert Einstein. Ben Almanyalıyım ve Almanım.” (Ed. F. Aslan, 2012: 11). 

gibi bilgiler verilmiştir. Burada  millete odaklanılmış, hangi alanda başarılı olarak ünlü olduğu 

belirtilmemiştir.  
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Yedi İklim A1  ders kitabı 66. sayfadaki “Bakalım, İnceleyelim” kısmında yer alan 

kâğıt paraların üzerinde,  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün; 

matematik alanında önemli bir bilim adamı olan Prof.  Dr. Cahit Arf’ın ve ünlü bilim tarihçisi 

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın görsellerine yer verilmiştir. 

Gazi Tömer A1ders kitabının 3. ünitesinin 59.  sayfasında bulunan dinleme metninde 

Osmanlı padişahlarından Genç Osman’ın hayatını konu alan bir oyuna gitmek isteyen Martina 

ve Ece adlı iki arkadaşın diyaloguna yer verilmiştir.  Diyalogda, “Ece ben bu oyunu çok 

merak ediyorum. Konusu çok ilginç. Genç bir ……..…. hayatını anlatıyor.” ve “Evet, 

………merak ediyorum. “Genç Osman” oyununun adını çok duydum. Yerimiz de çok iyi. 

Sahneye yakın oturacağız. ………..sıradayız. Koltuk numaralarımız 7 ve 8.’’ ifadelerine yer 

verilmiştir. Metin, “Devlet Tiyatroları Genç Osman Oyunu…’’ açıklamasıyla birlikte verilen 

bir fotoğraf ile desteklenmiştir. 5. ünitenin 82. sayfasında yer alan “Anıtkabir Ziyareti” adlı 

metin, turistler ve turist rehberi arasında geçen bir diyalog metnidir. Anıtkabir’in tanıtıldığı 

metinde,  “Burası Anıtkabir’in girişi”, “Burada birçok müze ile Atatürk’ün anıtmezarı var” ve  

“Atatürk’ün kabri soldaki tarihi binada mı?” ifadeleri yer almaktadır.  Metinde Atatürk ile 

ilgili başka bir bilgiye yer verilmemiştir.  Aynı sayfada yer alan anlama etkinliğinin ilk 

sorusu, “Atatürk’ün kabri nerededir?” şeklindedir.  Sayfa 83’te yer alan anlama etkinliğinin 

devamında metni anlama düzeyini ölçmek amacıyla çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir.  

96. sayfada yer alan “Kutlama Mesajları” adlı metinde  “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız 

Kutlu Olsun.” ifadeli bir kutlama kartı görseli bulunmaktadır. Kartın tasarımında Atatürk’ün 

fotoğrafına yer verilmiştir. Kitabın 76. sayfasında “Sabiha Gökçen” başlıklı bir okuma metni 

yer almaktadır.  Metinde Sabiha Gökçen’in Türkiye’nin ve dünyanın ilk askerî kadın pilotu 

olduğundan, Atatürk’ün manevi kızı olduğundan ve onu her alanda desteklediğinden, Sabiha 

Gökçen’in başarılarından ve İstanbul’un ikinci büyük havalimanın onun adını taşımakta 

olduğundan söz edilmektedir.   Metni desteklemek amacıyla Sabiha Gökçen ve Atatürk’ün 

fotoğraflarına yer verilmiştir.   77. sayfadaki anlama etkinliğinde “Sabiha Gökçen’in mesleği 

nedir? Sabiha Gökçen Atatürk’ün hangi düşüncesini kanıtlar?” gibi sorular yer almaktadır.  

Gazi Tömer  A2 ders kitabının 5. ünitesinin 77. sayfasında konuşma etkinliği 

kapsamında bir diyalog metni yer almaktadır. Yiğit ve babası Mehmet Bey arasında geçen 

metinde Pisagor, Newton ve Harezmî hakkında bazı bilgiler yer almaktadır. Metinde,  

“Evrenin hakimi sayılardır. Sayılar evreni yönetiyor.” sözünün Pisagor’a ait olduğu ve 

Pisagor’un çarpım tablosunu bulduğu, “sıfır” rakamını bulan kişinin Harezmî olduğu ve 

Harezmî’nin aynı zamanda coğrafya ve astronomi âlimi olduğu, Newton’un  “yer çekimi 

yasası”nı bulan kişi olduğu belirtilmiştir.  Metni desteklemek amacıyla Pisagor, Harezmî ve 

Newton’a ait görseller kullanılmıştır. 

Yeni Hitit 1 ders kitabındaki “Zaman Geçiyor” adlı 4. ünitenin 44. sayfasındaki 

alıştırmada, Kristof Kolomb'un fotoğrafına yer verilerek “Amerika'yı kim keşfetti?” sorusu 

sorulmuştur. Medya adlı 10. ünitenin 123. sayfasındaki  bir alıştırmada ise Gutenberg, Barid  

veEnricoCoruso gibi mucitlere ve buluşlarına yer verilerek eşleştirme çalışması yapılmıştır. 

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ders kitabının 2. ünitesinin kapağında “Fatih 

Sultan Mehmet, Orhan Pamuk, Guglielmo Marconi, Graham Bell” gibi dünyaca ünlü kişilere 

yer verilmiştir. Kitabın 24. sayfasında ünlüler baz alınarak üç etkinlik hazırlanmıştır. Bu 
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etkinliklerde ünlülerin hangi alanlarda başarılı olduklarına ilişkin bilgiler  bulunmaktadır. 

Seçilen ünlüler, çoğunlukla  dünya çapında bilinen kişilerdir. Bu kişiler: Thomas Edison, 

Graham Bell, Orhan Pamuk, Christoph Colomb, Osman Bey, Neil Armstrong, Yavuz Sultan 

Selim, John Logie Baird, Wilhelm Röntgen, Galileo’dur. 26.  sayfada “Fatih Sultan Mehmet, 

Guglielmo Marconi, Orhan Pamuk” gibi ünlü kişilerin bilinen başarılarından bahseden bir  

dinleme metni oluşturulmuştur. 27. sayfadaki okuma metninde ilk roman yazarı Cervantes’e 

ve Don Kişot’un ünlü kahramanları “Alonso ve Sancho Panza”ya yer verilmiştir. Sayfa 34’te, 

“İlk Uçan İnsanlar” adlı okuma metninde  “Türk ve dünya tarihinin en önemli kişilerinden 

biridir.”  diyerek Hezarfen Ahmet Çelebi’den ve uçağın yaratıcıları Wilbur ve Orville Wright 

kardeşlerden bahsedilmiştir. Dil bilgisi öğretimine yönelik oluşturulmuş 

etkinlikte,“türkiye’nin kurucusu mustafa kemal atatürk’tür.”  biçiminde yazım yanlışı bulunan 

tümce verilmiş, öğrencilerden büyük harfleri bulması istenmiştir.  

Yedi İklim A1kitabı  66. sayfada Yunus Emre'nin görseline, 70. sayfada Nene Hatun'un 

ismine, 91. sayfada Hacı Bayram Veli'nin ismine ve türbesinin görseline yer verilmiştir. 94. 

sayfadaki “Serbest Okuma” kısmında Hacı Bayram Veli’nin sözlerine yer verilmiştir ancak 

sözlerin yanında verilen görselde Hacı Bektaş Veli'nin heykeli bulunmaktadır. Yabancılara 

Türkçe öğretmek için hazırlanan ders kitaplarında yazı ve resim arasında uyumsuzluk 

bulunmamalıdır.  Kitabın 21. Sayfasında yer alan “Dinleyelim, Eşleştirelim” kısmında; Hacı 

Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre gibi ünlü Türk tasavvufçularının heykellerinin fotoğraflarına  ve 

onların yaşadıkları şehirlerle ilgili bir eşleştirmeye, “İşaretleyelim” kısmındaki doğru-yanlış 

etkinliğinde ise hayatlarıyla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. 21. sayfadaki “Dinleyelim, 

Eşleştirelim” kısmında Mimar Sinan’ın heykelinin fotoğrafına  veonun yaşadığı şehirle ilgili 

bir eşleştirmeye, “İşaretleyelim” kısmındaki doğru-yanlış etkinliğinde ise hayatıyla ilgili 

ayrıntılara yer verilmiştir. 

İstanbul A2  kitabının 55. sayfasında Nasrettin Hoca’nın bir fıkrası verilmiş ve 

öğrencilerden, fıkrayı yeniden yazmaları istenmiştir. Yedi İklim A1 kitabının 21. sayfasındaki 

"Eşleştirelim” kısmında fıkralarıyla tanınan Nasreddin Hoca'nın heykeliyle ve onun yaşadığı 

şehirle ilgili bir eşleştirmeye, “İşaretleyelim” kısmındaki doğru-yanlış etkinliğinde ise 

hayatıyla ilgili durumlara yer verilmiştir. 127. sayfadaki “Dinleyelim, Tamamlayalım, 

Cevaplayalım” kısmında Nasreddin Hoca’yı simgeleyen bir çizime yer verilmiştir. 158. 

Sayfadaki “Dinleyelim, Cevaplayalım” kısmında Nasrettin Hoca’yı simgeleyen iki çizim 

bulunmaktadır. 

Gazi Tömer A2 derskitabının 4. ünitesinin 64. sayfasında bulunan yazma etkinliğinde 

Nasrettin Hoca’nın ‘’Kazan Doğurdu’’ adlı fıkrasına yer verilmiştir.  Etkinlikte öğrencilerden 

fıkradaki boşluklara uygun kelimeleri yazmaları istenmektedir. Metni desteklemek amacıyla 

bir görsel kullanılmıştır. Görselde Nasrettin Hoca ve komşusu tasvir edilmiştir. Nasrettin 

Hoca, Türk kültürünün önemli kişiliklerinden biridir. Yaşam tarzı, fikirleri, birey ve toplum 

görüşü ve mizah anlayışı ile Türk kültürü sınırlarını aşarak Türk mirası değerine 

yükselebilmiş bir kişiliktir (Erdal, G. ve Erdal, K. 2017: 88). Kültürümüzün önemli bir değeri 

olan Nasrettin Hoca ile ilgili olarak ders kitaplarında yer alan görsellerin daha özenli olması 

ve halkın hafızasında yer etmiş izlenimle uyumlu olması önemlidir.  
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Sporcular 

Popüler kültür, insan hayatını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Popüler kültürün 

içinde yer alan çeşitli  alanlarda tanınmış isimlerin ortaya koydukları yapıtlar ve düşünce 

sistemleri toplumu etkilemektedir.Özellikle  spor ve sporcular geniş halk kitlelerine 

ulaşabilmektedir. Toplumumuzda spor dalları arasında ilk sırayı futbolun alışından hareketle; 

“İnsanların futbol karşılaşmalarına duydukları ilgi, en önemli sosyal, siyasal ve ekonomik 

sorunların önüne geçebilmektedir” (Şentürk, 2007: 35). 

Yabancılar için Türkçe ders kitaplarına bakıldığında, çoğunlukla Türk sporcular olmak 

üzere pek çok yerli ve yabancı sporcuya yer verildiği görülmektedir.Yedi İklim A1 ders 

kitabının 126. sayfasındaki “Okuyalım, Cevaplayalım” kısmında Dünya Motosiklet 

Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile ilgili bir metne ve görsele yer verilmiştir. 133. sayfadaki 

“Seçelim, Tamamlayalım” kısmında yer alan boşluk doldurma etkinliğinde Kenyalı Atlet 

David LekutaRudisha’ya ait bir görsele, ABD’li yüzücü Michael Phelps’in ismine ve 

kendisine ait bir görsele yer verilmiştir. Kitabın 14. sayfasındaki “Okuyalım” ve 

“Eşleştirelim” kısımlarında futbolcu Arda Turan’ın kısa biyografisi ve görseli 

kullanılmıştır.62. sayfadaki “Okuyalım, İşaretleyelim” kısmında Londra Olimpiyatları 

Tekvando Şampiyonu Servet Tazegül ile ilgili bir metin ve iki adet görsel bulunmaktadır. 

Servet Tazegül ile ilgili bir de doğru-yanlış etkinliği verilmiştir. 161. sayfadaki “Okuyalım, 

Sıralayalım” kısmında Everest Dağı’na ilk kez tırmanan Türk dağcı olan Ali Nasuh 

Mahruki’nin hayatına dair bir metin ve sıralama etkinliği bulunmaktadır. Kendisine ait bir 

tane de fotoğraf verilmiştir. 162. sayfadaki “Dinleyelim, İşaretleyelim” kısmında Teknik 

Direktör Şenol Güneş’in bir fotoğrafı ve onun hayatıyla ilgili doğru-yanlış etkinliği 

bulunmaktadır. 166. sayfadaki “Okuyalım, Cevaplayalım” kısmında Türkiye Ampute Millî 

Futbol Takımı ile ilgili bir metne, sorulara ve takım kadrosunun bir fotoğrafına yer 

verilmiştir.  

GaziTömerA1 ders kitabının  6. ünitesinin 102. sayfasında yer alan konuşma etkinliğinde 

“Aşağıdaki spor dallarından hangisi ile uğraşıyorsunuz?” şeklinde bir soru sorulmuş ve 

etkinlikte on beş spor dalına yer verilmiş, bu spor dalları görsellerle desteklenmiştir. Spor 

dalları ile ilgili bölümlerin bir kısmında ünlü sporculara ait fotoğraflar kullanılmıştır.   

Basketbol dalında Boşnak asıllı Türk basketbolcu Emir Preldzic, tenis dalında Türk milli 

tenisçi İpek Soylu, buz pateninde ise ABD’li EvanIysacek’in fotoğrafları bulunmaktadır. 

Ancak bahsedilen ünlü sporcularla ilgili bir bilgi kitapta yer almamaktadır. 

Gazi Tömer A2 ders kitabının 1. ünitesinin 16. sayfasında yer alan “Bir Köşe Yazısı” 

adlı metinde Türk Milli Bayan Voleybol Takımımız diğer adıyla Filenin Sultanlarının 

başarılarından söz edilmektedir. Metinde Filenin Sultanlarının 2003 yılında Avrupa ikincisi 

olduktan iki yıl sonra Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazanmasından ve 2012 yılında 

Avrupa şampiyonu olmasından bahsedilmiştir. Metni desteklemek için Türk Bayan Voleybol 

Takımına ait fotoğraflara yer verilmiştir. Kitabın  17. sayfasında yer alan konuşma etkinliği 

bölümünde, İlhan Güneş adında bir spor spikeri ve Türk futbolcu Arda Turan arasında geçen 

kurmaca bir diyalog metnine yer verilmiştir. Metni desteklemek amacıyla kullanılan görseller 

Türk spor spikeri Yasir Kaya’ya ve ünlü Türk futbolcu Arda Turan’a aittir. Metinde Arda 

Turan’ın Avrupa Şampiyonası maçlarında milli takım kadrosunda yer alması ile ilgili bilgilere 
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yer verilirken,Yasir Kaya ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiş, sadece görseli İlhan 

Güneş adı altında kullanılmıştır.  Kitabın  18. sayfasında yer alan konuşma etkinliği 

bölümünde spor spikeri Şenol Ay ve futbolcu Fatih Türkoğlu adlı iki kişinin diyaloguna yer 

verilmiştir. Metin kurmacadır.  Metni desteklemek amacıyla kullanılan görseller Türk spor 

spikeri Güntekin Onay’a ve Türk futbolcu Mehmet Topal’a aittir.  Kitapta Güntekin Onay ve 

Mehmet Topal ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. 2.  ünitenin 36.  sayfasında yer alan 

eşleştirme etkinliğinde spor dalları ve görsellerin eşleştirilmesi istenmiştir. Kullanılan 

görsellerin bir kısmında ünlü sporcular yer almaktadır.  Futbolda Brezilyalı futbolcu Alex, 

basketbol dalında Boşnak asıllı Türk basketbolcu Emir Preldzic, tenis dalında Rus tenisçi 

Maria Sharapova’nın fotoğrafları bulunmaktadır. Ünlü sporcularla ilgili bir bilgi  yer 

almamaktadır. 

Yeni Hitit 1 ders kitabındaki “Gelecek de Bir Gün Gelecek”  adlı 7. ünitenin 86. 

sayfasındaki  “İdoller, Hevesler” adlı okuma metninde Ronaldinho’nun  yalnızca adı 

geçmektedir.İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ders kitabının 11. sayfasında İbrahim 

Kutluay’ın görseline yer verilmiş ve eşleştirme tekniği oluşturulmuştur. Eşleştirmenin 

maddelerinde “Benim Adım İbrahim Kutluay. Ben Türkiyeliyim ve Türküm.”  gibi bilgiler 

verilmiştir Yer verilen ünlülerin milletlerine odaklanılmış, hangi alanda başarılı olarak ünlü 

oldukları belirtilmemiştir.  

 Şair ve Yazarlar 

 Yedi İklim A1ders kitabının 14. sayfasındaki “Okuyalım” ve “Eşleştirelim” 

kısımlarında Türk hikayeci Mustafa Kutlu'nun kısa biyografisine ve görseline yer verilmiştir. 

21. sayfadaki “Dinleyelim”, 54. Sayfadaki “Okuyalım” kısmında; Oğuz Atay’a ait “Bir Bilim 

Adamının Romanı” adlı kitabın, ChristyBrown”a ait “Sol Ayağım” adlı kitabın, Mevlânâ’ya 

ait “Mesnevi” adlı kitabın görsellerine ve kitaplarla ilgili kısa metinlere yer verilmiştir.  

GaziTömer A1 ders kitabının 2. ünitesinin 30. sayfasında bulunan yazma etkinliğinde 

‘’Mutluluk Yolu’’ adlı kitabın yazarı olan Mehmet Yılmaz’ın adı geçmektedir. Etkinlikte 

Mehmet Yılmaz’a ait bir imza günü afişi düzenlenmiş ve öğrencilerden afişteki bilgilerden 

yararlanarak bazı soruları cevaplamaları istenmiştir.  Afişte kullanılan görsel, yazar ve eser ile 

bağlantılı olmamakla birlikte eserin ismi de sadece “Mutluluk” olarak verilmiştir.   

Gazi Tömer A2 ders kitabının 1.  ünitesinin 8. sayfasında yer alan “Haberin Var mı?” 

adlı metinde ünlü yazar İhsan Oktay Anar’ın 2012 yılında basımı yapılan “Yedinci Gün” adlı 

kitabından bahsedilmiştir. Metni desteklemek amacıyla Anar’ınfotoğrafına ve “Yedinci Gün” 

adlı eserinin kapak fotoğraflarına yer verilmiştir. Aynı ünitenin 10. sayfasında yer alan 

konuşma etkinliği bölümünde kitapçıya gitmek için randevulaşan iki kişinin diyaloguna yer 

verilmiştir. Diyalogun bir kısmında “Ben de polisiye romanları çok severim. Dan Brown’un 

son kitabını merak ediyorum.” ifadesi yer almakta ve ABD’li yazar Dan Brown’un sadece adı 

geçmektedir. Son kitabının adı ise verilmemiştir. 

Yeni Hitit 1 ders kitabındaki “Yolculuk” adlı 12. ünitenin 142. sayfasında bir dinleme 

metninde Nedim Gürsel, Jules Verne  ve  İbrahim Aygırcı’nın adlarının bulunduğu 

kitaplarının görsellerine yer verilmiştir. “Bürokrasi Her Yerde” adlı 6. ünitenin 78. Sayfasında 

SholemAleichem’in,Tevye ve Kızları romanının Damdaki Kemancı adıyla filme 
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uyarlanmasından bahsedilmiştir. Aynı sayfada Balzac’ın Vadideki Zambak romanından 

bahsedilmiştir. Romanın, evli bir kadın ve kendisinden çok daha genç bir adamla yaşadığı 

yasak aşkı konu aldığı belirtilmiştir. Yine aynı sayfada İran Şahı Rıza Pehlevi’nin taht ve aşk 

arasındaki seçimini anlatan Sürgündeki Prenses adlı masalın konusuna bir iki cümleyle 

değinilmiştir. 

Müzisyenler 

Müzik, evrensel bir dildir ve o insanlar bilmedikleri bir dilde söylenen şarkıyı sözlerini 

anlamasalar da beğenebilirler. Bu nedenle Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancılara ulaşmada 

önemli ve ilk aracılardan biri müzik dinletmek ve müzisyenlere yer vermektir.  

Gazi Tömer A1 ders kitabının1. ünitesinin 10. sayfasında yer alan “Ben Kimim?”adlı 

okuma metninde  Tarkan ile ilgili kısa bir bölüm yer almaktadır.  Tarkan’ın doğum yeri ve 

tarihi, İstanbul’da yaşadığı, annesinin Rize’de yaşadığı, babasının hayatta olmadığı, beş 

kardeşe sahip olduğu ve ünlü bir şarkıcı olduğu verilen bilgiler arasındadır.  Metni 

desteklemek amacıyla Tarkan’ın bir  fotoğrafı kullanılmıştır. 2.  ünitenin 30. sayfasında 

bulunan yazma etkinliğinde şarkıcı Sezen Aksu’nun bir konseri için afiş düzenlemesi 

yapılmıştır. Kullanılan afişte Sezen Aksu’nun ismi geçmekte ve bir  fotoğrafı yer almaktadır. 

GaziTömerA2 kitabının 3. ünitesinin 43. sayfasında dinleme metni ile ilgili verilen 

etkinlikte çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır.   Etkinliğin “Düğünde hangi şarkıcı sahneye 

çıkmıştır?” şeklindeki üçüncü sorusunun şıklarında Sezen Aksu, Işın Karaca ve Sertap 

Erener’in adları yer almaktadır. Kitabın 4. ünitesinin 68. sayfasında yer alan yazma 

etkinliğinde Neşet Ertaş hakkında  verilen cümlelerin anlamlı bir şekilde sıralanması 

istenmiştir.  Ertaş ile ilgili, 1938’de Kırşehir’de doğan ünlü bir Türk ozanı olduğu, saz 

çalmayı babasından öğrendiği, ünlü olmasını sağlayan ilk plağını 1950 yılında İstanbul’da 

yaptığı, UNESCO tarafından kendisine “Yaşayan Kültür Hazinesi Ödülü” verildiği ve yetmiş 

dört yaşında hayata veda ettiği şeklinde bilgilere yer verilmiştir.  Etkinliği desteklemek 

amacıyla Ertaş’ın elinde sazı ile sahnede olduğu bir fotoğrafına yer verilmiştir.   

Yeni Hitit 1 ders kitabındaki “Günlük Hayat” adlı 2. ünitenin 30. sayfasında  Festival 

Programı adlı dinleme metninde bir festivalden ve bu festival programında sahneye çıkacak 

olan Mavi Bulut, Bay Rock, Gribal Enfeksiyon ve Tavla Turnuvası adlı rock gruplarının adı 

geçmektedir. “Rivayet Odur Ki” adlı 8. ünitenin 98. sayfasında Magazin Haberleri adlı bir 

dinleme metni yer almıştır. Bu dinleme metninde Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve Tarkan’ın 

biyografilerinin ve fotoğraflarının olduğu bir işaretleme etkinliğine yer verilmiştir. 

Yedi İklim A1 ders kitabının 14. sayfasındaki “Okuyalım” ve “Eşleştirelim” 

kısımlarında rock müzik sanatçısı Kıraç’ın kısa biyografisine ve görseline yer verilmiştir.25. 

sayfadaki dinleme metninde Türk müziği sanatçıları Hakan Altun’un ve Seda Üren’in 

isimlerine yer verilmiştir. Hakan Altun’un seslendirdiği “Güle Güle Sana” adlı şarkıda geçen 

kalıp sözlerin işaretlenmesi istenmiştir. 37. sayfadaki “Dinleyelim, Söyleyelim” kısmında 

Barış Manço’nun ismine ve onun şarkısı “Nane Limon Kabuğu”na yer verilmiştir. 66. 

sayfadaki “Bakalım, İnceleyelim” kısmında yer alan kâğıt paraların üzerinde, Türk müziğinde 

önemli bir yeri olan Buhurizâde Mustafa Itrî'nin ve Türk mimarisinde önemli eserleri bulunan 
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Mimar Kemaleddin'in görsellerine yer verilmiştir. 70. sayfadaki “Dinleyelim, Eşleştirelim” 

kısmında Türk halk ozanı Âşık Veysel’in ve pop müzik sanatçısı Tarkan’ın ismi geçmektedir. 

Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eseri verilmiştir. 70. sayfadaki “Okuyalım, 

Tamamlayalım” kısmında yer alan boşluk doldurma etkinliğinde Türk pop müzik sanatçısı 

Sezen Aksu’nun ismi geçmektedir. Kitabın171. sayfasındaki “Dinleyelim, Tamamlayalım” 

kısmında Barış Manço’ya ait bir görsele ve onun “Bugün Bayram” adlı şarkısına yer 

verilmiştir.168. Sayfadaki “Serbest Okuma” kısmında Barış Manço’nun biyografisi ve bir 

fotoğrafı verilmiştir.  

 İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ders kitabının 11. sayfasında  Mozart’ın görseline 

yer verilmiştir.  “Benim adım Mozart. Ben Avusturyalıyım.” gibi bilgiler verilmiştir. Yer 

verilen ünlülerin milletlerine odaklanılmış, hangi alanda başarılı olarak ünlü oldukları 

belirtilmemiştir.  

Sinema ve Tiyatro Sanatçıları 

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A2 ders  kitabının 55. sayfasında dinleme temel 

becerisini geliştirmeye yönelik oluşturulmuş etkinlikte “Jim Carrey, Nicholas Cage, Julia 

Roberts,  Walt Disney” gibi ünlü kişilerin ünlü olmadan önceki yaptıkları iş hakkında bilgi 

verilmiştir.  Kitabın 88. sayfasında öğrencilerin konuşma temel becerisini geliştirmeye 

yönelik olarak  “Sizin “en”leriniz neler? Tartışalım.”  biçiminde bir soru yöneltilmiş ve “En 

yakışıklı aktör Brad Pitt”  örneği verilmiştir. 

Yedi  İklimders kitabının 32. sayfasındaki “Dinleyelim” kısmında “Devlerin Aşkı” 

filmiyle ilgili kısa bir tanıtım yazısına, başrol oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın 

görseline yer verilmiştir. 57. sayfadaki “Cümleleri Tamamlayalım” kısmında filmin başrol 

oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın filmdeki sahnelerinden derlenen birçok fotoğrafa 

yer verilmiştir. 59. sayfadaki “Okuyalım, Yazalım” kısmında “Neşeli Günler” adlı filmin 

konusuyla ilgili bir metin, oyuncu kadrosundaki ünlü oyuncuların isimleri ve filmin afişi 

verilmektedir: Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Ahmet Sezerel, Oya 

Aydoğan, Ahmet Arman, Feridun Şavlı, İhsan Yüce, Mürüvvet Sim, Ali Sururi bu 

sanatçılardan bazılarıdır. 60. sayfadaki “Okuyalım, Cevaplayalım” kısmında “Av Mevsimi” 

filmiyle ilgili bir metin ve filmin afişi verilmektedir. Metinde Şener Şen ve Cem Yılmaz’ın 

isimleri geçmektedir. Afişte ise filmin başrol oyuncuları Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin 

Tekindor, Okan Yalabık ve Melisa Sözen görülmektedir. 126. sayfadaki “Okuyalım” 

kısmında Cem Yılmaz, Kemal Sunal, Ata Demirer, Zeki Alasya gibi ünlü komedyenlerin 

biyografileri ve resimleri verilmiştir. Bu metinde ve “İşaretleyelim” kısmında oyuncu Metin 

Akpınar’ın  adı geçmektedir. 127. sayfadaki “Serbest Okuma” kısmında meddahlığı anlatan 

metinde Erol Günaydın, Cem Yılmaz ve Ata Demirer’in adı geçmektedir. Erol Günaydın ve 

Cem Yılmaz’ın birer resmine yer verilmiştir. 139. sayfadaki “Okuyalım, Eşleştirelim” 

kısmında yer alan program tanıtımlarında yönetmen Ertem Eğilmez’in adı geçmekte, 

Görsellerde ise Münir Özkul, Ergin Orbey, Adile Naşit, Ahmet Arıman bulunmaktadır.  

Yedi İklim A1 ders kitabının 119. sayfasındaki “Tamamlayalım” kısmında Fetih 1453 

filminin afişinde yer alan başrol oyuncusu Devrim Evin’e, Düğün Dernek filminin afişinde ise 
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Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Şinasi Yurtsever, Barış Yıldız, 

İnan Ulaş Torun ve JelenaBozıc gibi oyunculara yer verilmiştir. 

GaziTömer A2 ders kitabının 3.  ünitesinin 55.  sayfasında yer alan dinleme 

bölümünde öğrencilerden boşlukları dinledikleri metne göre doldurmaları istenmiştir.  

Metinde, “……….………. Yıldız Kenter’in bir oyunu vardır.”, “……….………. Yıldız 

Kenter sahneye çıktı.” ve “Yıldız Kenter …….. bir oyun ……..başladı.”  ifadeleri 

bulunmaktadır. Yıldız Kenter ile ilgili bir görsele yer verilmemiştir. Kitabın 4.  ünitesinin 64. 

sayfasında yer alan yazma etkinliğinde örnek bir özgeçmiş oluşturulmuştur. Öğrencilerden 

örneği inceleyip daha sonra kendi öz geçmişlerini hazırlamaları istenmiştir. Metni 

desteklemek amacıyla bir görsele yer verilmiştir. Kullanılan görsel, İsrail asıllı Amerikalı 

oyuncu NataliePortman’a aittir. Metinde, ünlü oyuncu ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.  

Kitabın 4.  ünitesinin 63. sayfasında film türleri ve film afişlerinin eşleştirilmesine dayalı bir 

etkinlik oluşturulmuştur. Fetih 1453 filminin afişinde filmin başrol oyuncusu Devrim Evin’in, 

Eyvah Eyvah filminin afişinde Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın, Kabadayı filminin afişinde 

Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan ve İsmail Hacıoğlu’nun, Aşk Tesadüfleri 

Sever filminin afişinde Mehmet Günsur ve Belçim Bilgin’in, Konak filminin afişinde Kerem 

Fırtına, Sevil Uyar, Paşhan Yılmazel, AlmedaAbazi, Ogün Kaptanoğlu, Öykü Akay ve Damla 

Debre’nin, Harry Potter filminin afişinde Daniel Radcliffe, Emma Watson ve RupertGrint’in 

fotoğrafları bulunmaktadır. Kitapta ünlü oyuncular ile ilgili bir bilgi verilmemiştir.  

Yeni Hitit 1 ders kitabının 31. sayfasında  televizyon kanallarının yayın akışlarının 

bulunduğu bir görsele yer  verilmiştir.Bu görselde, Kemal Sunal ve Şener Şen’in fotoğrafının 

yer aldığı Tosun Paşa filminin reklamı;  Bilge Bingül, Ruhi Sarı, Yeliz  Doğramacılar, Nihan 

Akkuş’un fotoğraflarının yer aldığı Alanya Almanya dizisinin reklamı;  Perran Kutman ve 

Altan Gördüm’ün fotoğraflarının yer aldığı Hayat bilgisi dizisi reklamı ve Türkan Şoray’ın 

fotoğrafının yer aldığı Günah filminin reklamına yer verilmiştir.    47. sayfada tiyatro 

oyuncusu olan Yıldız Kenter’in otobiyografisinin yer aldığı bir metne yer verilmiştir. Bu 

metinde Yıldız Kenter tiyatroya nasıl adım attığını anlatıp, aldığı sinema ve tiyatro 

ödüllerinden bahsetmiş ve tiyatroya duyduğu ilgiyi şu sözlerle ifade etmiştir.  78. sayfada 

Julia Roberts ve Patrick Berlin’in baş rol aldığı bir filmin  özetine yer verilmiştir. “Yolculuk” 

adlı 12. ünitenin 167. sayfasında Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Şerif Sezer ve Özge 

Özberk’in fotoğraflarının da yer aldığı Babam ve Oğlum filminin konusuna yer verilmiştir. 

Yine aynı sayfanın alt bölümünde Vizontele ve Balalayka filmlerinin sadece görsel olarak 

afişlerine yer verilerek herhangi bir bilgi ya da açıklama yapılmamıştır. Görsellerde Yılmaz 

Erdoğan, Tuğba Ünsal, Demet Akbağ, Cem Davran, Uğur Yücel, YekaterinaRedrikova adlı 

oyuncuların fotoğrafları bulunmaktadır.98. sayfada yer alan bir metinde Cem Yılmaz’ın 

biyografisine ve fotoğrafının yer aldığı bir alıştırmaya yer verilmiştir. “Günlük Hayat” adlı 2. 

ünitenin 31. sayfasında televizyon kanallarının yayın akışlarının bulunduğu bir görsele yer  

verilmiştir. Bu görselde, Beyazıt Öztürk’ün adı geçmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

İncelenen ders kitaplarında,  Türk ve Dünya tarihi için önemli kişiler, sinema ve 

tiyatro sanatçıları, müzisyenler, şair ve yazarlar, sporcuların yer aldığı görülmektedir.   Bazı 

kitaplarda verilen tanınmış kişinin görseli ile adı uyuşmamaktadır. Hacı Bayram Veli'nin 
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anlatıldığı kısımda Hacı Bektaş Veli’ye ait heykelin görselinin verilmesi, yabancı dil olarak 

Türkçe öğreticilerinde yanlış öğrenmelere sebebiyet verecektir. Kitapların bu bakımdan 

özenle hazırlanmış  olması gerekir. Ders kitaplarında özellikle Nasrettin Hoca gibi efsanevi 

kişiliklerin çizimlerinde birbirinden farklı görsellere yer verilmiştir. Tanınmış kişilerin 

resimlerine yer verilirken, çizilen resimlerin estetik olmasına ve halkın hafızasındaki 

görüntüye uygun olmasına dikkat edilmelidir.  

İncelenen bazı ders kitaplarında  yer alan ünlülerin hangi alanlarda başarılı oldukları 

yazılmamıştır. Bazı kitaplarda da ünlülerin adı yer almamakta, sadece görselleri verilmekle 

yetinilmektedir. Dil öğretmenin kültürü de öğretmek olduğu gerçeği gözardı edilmeden, 

yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan ders kitaplarında Türk kültürünü temsil eden 

sanatçılara,  Türk bilim insanlarına ve Mustafa  Kemâl Atatürk’e ilişkin bilgiler verilmeli ve 

bu bilgiler görsellerle desteklenmelidir.   

 Ünlü sporcular tanıtılırken,Türk toplumunda ve dünyada futbol, basketbol, tenis vb. 

halkın daha çok ilgilendiği spor alanlarında tanınan kişilere yer verilmesi uygun olacaktır. 

Örneğin sporcuların tanıtımında verilen Tekvandocu Servet Tazegül isminin yanında daha 

fazla ilgi çeken sporların tanınmış isimlerine yer verilmesi önerilebilir. Öğretilen yabancı dilin 

milleti  için önemli olan ünlü kişiler yanında,  dünyaca ünlü, öğrencilerin o ülkeye gelmeden 

tanımış, en azından ismini duymuş olabileceği kişilere yer verilmesi dikkat çekici olabilir. 

Böylelikle bir yabancı dili öğrenmek için yeni  bir ülkeye gelen öğrenci, kendini kısmen daha 

az yabancı ve daha rahat hissedecektir. Bir sürü yeni bilgi ile karşılaşan öğrenci, kısmen de 

olsa tanıdığı, bildiği insanlarla ders kitaplarında karşılaşınca mutlu olacaktır. Bu nedenle 

yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında, çoğu tanınmış  Türk isimler olmak üzere 

mümkün olduğu kadar farklı uluslardan tanınmış kişilere de yer verilmesi uygun olacaktır. 
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YAPAY SİNİR AĞLARIYLA ALTIN(TL/KG) FİYATI TAHMİNİ 

Hakan ÖNDES* 

Ayşe OĞUZLAR† 

ÖZ 

Finansal varlıkların değerleri, farklı indekslerin değerleri gibi vasıfların öngörüsü finans alanında 

olabildiğinceehemmiyet göstermekte ve bu konuda epey zamanda farklı modeller elde edilmektedir. Doğrusal ya 

da doğrusal olmayan regresyon analizi, geleneksel zaman serileri analizi ve volatilitebenzeri modellerin 

beraberinde son zamanlarda yapay sinir ağları serileri öngörmede oldukça sık kullanılmaya başlamıştır.Yapılan 

çalışmalarda yapay sinir ağlarının geleneksel zaman serisi tekniklerine nazaran daha olumluneticeler verdiği 

tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada altının kapanış değerlerini yapay sinir ağları ile tahmin etmek maksadıyla, altın fiyatları ile 

etkileşim içinde olacağı düşünülenbrent petrol ve gümüş piyasa değerleri, ABD doları/ EUR paritesi, 

EuroNext100 indeksi, Amerika Dow Jones İndeksi verileri modelleme aşamasında test edilmiştir. Yapay sinir 

ağları ile oluşturulan modelde saptanan tahmin neticelerialtının gerçek kapanış değerleri baz alınarak çeşitli 

performans ölçütleri ile karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar yapay sinir ağlarının altın fiyatlarını öngörmede %81,43’lük başarıya ulaştığı tespit 

edilmiştir. Yapılan geçerlilik çözümlemesinin sonuçları incelendiğinde altın fiyatlarını belirleyen etmenlerin 

başında gümüş fiyatları, EUR/USD paritesi ve brent petrol piyasa değerlerinin olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:Yapay Sinir Ağları, Performans Kriterleri, Altın Fiyatı Tahmini, Altın Fiyatlarını Etkileyen 

Etmenler, Geçerlilik Analizi 

ESTİMATED GOLD PRICE (TL / KG) WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

ABSTRACT 

Estimates of variablessuch as theprices of financialassets, thevalues of variousindicesareveryimportant in 

thefield of financeandvariousmodelshavebeendeveloped in thisissuefor a long 

time.Linearandnonlinearregressionanalysis, traditional time seriesanalysisandvolatility, as well as modelssuch as 

artificialneuralnetworkshaverecentlybeenwidelyusedforpredictingseries. It has 

beenfoundthatartificialneuralnetworksgivemoresuccessfulresultsthantraditional time seriestechniques. 

Inthisstudy, in ordertopredicttheclosingprices of goldwithartificialneuralnetworks, 

modelswereestablishedusingsilverprices, brentoilprices, US dollar / EUR parity, EuroNext100 index, US Dow 

Jones Index, 

whicharevariablesthatarethoughttoaffectgoldprices.Estimationresultsobtainedbymodelingwithartificialneuralnetw

orkswerecomparedwithactualvaluesandperformancecriteriaswerecalculated. 

It has beendeterminedthat in thelight of theresults, artificialneuralnetworksachieved 81.43% success rate of 

goldprices.Whentheresults of thevalidityanalysisareevaluated, it is determinedthatsilverprices, EUR / USD 

parityandbrentoilpricesaretheleadingfactorsaffectinggoldprices. 

Keywords:ArtificialNeural Network, PerformanceCriterias, Gold PricesPrediction, EffectsThatAffectingThe 

Gold Prices, Validity Analysis 
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GİRİŞ 

Yüzyıllar boyu zenginliğin simgesi olan altın yatırım araçları içerisinde en etkili konumda yer 

almaktadır. Altının her şartta, her durumda rahatlıkla paraya dönüştürülebilir olması kuşkusuz 

bu durumun en önemli nedenidir. Ayrıca son zamanlarda ekonomide meydana gelen kriz, 

siyasi belirsizlikler ve yaşanan felaketler alternatif yatırım araçlarına (bono, tahvil, döviz vb.) 

olan güveni azaltarak altının değerini arttırmıştır (Kırlıoğlu ve Fidan, 2006:40-50). 

Altın çoğunlukla gelişmiş ülkelerde ziynet eşyası olarakdeğerlendirilirken, az gelişmiş veya 

gelişmekte olan ülkelerde yatırım hedefiyle kullanılmaktadır. Bu durumun nedeni ulusal 

paranın devamlı değer kaybetmesi ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde insanların 

varlıklarını enflasyona yönelik muhafaza etmesi maksadıyla altında değerlendirmesinden 

kaynaklanmaktadır (Dünya Bülteni,2008,12.10.2017). 

Altın fiyatlarını ekonometrik modellerle açıklamaya ilişkin literatürdepek çok araştırma 

bulunmaktadır.Genel durum değerlendirildiğinde bu araştırmalar üç başlık altında 

derlenebilir. İlki altın fiyatındaki meydana gelen değişiklikleri makroekonomik değişkenler 

yardımıyla açıklayan çalışmalardır(Balı ve Cinel,2011; Toraman vd, 2011; Aksoy ve Topçu, 

2013; Elmas ve Polat, 2014). İkincisi altın fiyatlarındaki değişim yönüve oynaklığa ilişkin 

yapılan çalışmalardır(Vural, 2003; Aksu, 2008; Cihangir ve Uğurlu, 2013; Kocatepe ve 

Yıldız, 2016). Üçüncü grupta ise altının enflasyona karşı koruma aracı olarak inceleyen 

çalışmalar bulunmaktadır(Ghoshv.d, 2004; Ranson, 2005 a,b). 

Ekonomide altın fiyatları gümüş, petrol fiyatları, uluslararası piyasadaki dalgalanmalardan, 

hazine bonosu, borsa bileşik indeksi ve enflasyondan etkilenebilir. Bu verilerin zaman 

içindeki değişimi olasılıksal bir yapıya sahip olduğundan çözümlenmesinde geleneksel zaman 

serisi yaklaşımları yetersiz kalmaktadır (Öztürk ve Açıkalın, 2008: 38). Bu sebeple 

araştırmacılar daha iyi sonuçlar elde edebilmek için literatürde farklı yöntemleri 

denemişlerdir. 

Büyük veri setlerinin varlığı, hızlı öğrenme ve test etmede algoritma mantığının kullanılması, 

araştırmacıların doğrusal olmayan model ve yöntemlere ilgi duymalarını sağlamıştır (Yüksel 

ve Akkoç, 2016:40). Bu anlamda yapay sinir ağları (YSA) hem eğrisel hem de doğrusal 

yapıyı öğrenebilme yeteneğine olduğundan daha iyi öngörü sonuçları vermektedir. Yapay 

sinir ağlarının temel mantığını oluşturan unsur insan beyninin (nöronların) veri tasarım 

kabiliyetinin optimal düzeyde taklit etmeye uğraşmasıdır. 

Araştırmanın temel hedefi altın fiyatlarının (TL/kg) YSA ile tahmin edilmesidir.YSA 

denklemlerinin oluşturulmasındafarklıadette nörondan yararlanarak en yararlı model elde 

edilmiştir. En yararlı model için Ortalama Hata Karelerinin Karekökü, Determinasyon 

Katsayısı, Ortalama Mutlak Hata, Ortalama Mutlak Yüzde Hata kriterleri mukayese 

edilerekoptimum neticeye ulaşılmak istenmiştir. 

Araştırmanındaha sonraki aşamalarında öncelikle altın fiyatlarının belirlenmesi adına 

gerçekleştirilen çalışmalara yer verilmiştir. Sonraki aşamada YSA yapısı tanıtılmış ve 
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ardından veriler ve yöntem hakkında bilgi verilip uygulama sonuçları aktarılmıştır. Sonuç 

bölümünde uygulama sonuçları yorumlanmıştır. 

LİTERATÜR 

Literatürün kapsamı altın fiyatı ve fiyat değişimi tahmininde yapay sinir ağları ile 

sınırlandırılmıştır. Bu anlamda Mirmirani ve Li (2004) yaptıkları çalışmada 

NeuroGeneticOptimizer yazılımı ile 31 Aralık 1974 -31 Aralık 1998 dönemini kapsayan altın 

fiyatındaki değişmeleri öngörmeyi amaçlamıştır. Farklı yöntemler arasında altın fiyat hareketi 

öncülüğünde genetik algoritmalar ile geriye beslemeli yapay sinir ağları kullanılmıştır. 

Sonuçlar, geçmişteki (36 güne kadar) fiyatların geleceğin altın fiyatlarını şiddetle etkilediğini 

göstermektedir. Bu durum altın fiyat hareketlerinde kısa vadeli zaman bağımlılığının varlığını 

teyit etmektedir. 

Parisi vd.,2008 yılında yaptıkları çalışmada altın fiyatındaki işaret değişimini tahmin etmek 

için ileri ve geri beslemeli sinir ağı modellerini analiz etmiştirler.Sonuçlar, altın fiyat işareti 

değişkenliklerini tahmin etmek için dinamik bir çerçeveyle sinir ağlarının kullanımını 

desteklemekte, ağın ağırlıklarını periyodik olarak yuvarlanan bir süreçle tekrar 

hesaplamaktadır. Sonuçlara ilişkin blok önyükleme metodolojisi kullanılarak, ortalama işaret 

tahmini% 60.68 ile ve yuvarlanan sinir ağı için% 2.82'lik bir standart sapma ile 

doğrulanmıştır. 

Hussein vd.,(2011) yapay sinir ağlarına farklı bir yaklaşımda bulunarak altın fiyatlarını radyal 

temel fonksiyon sinir ağlarını kullanarak tahmin etmeye çalışmışlardır. Uygulanan günlük 

kapanış fiyatlarına ilişkin altın tahmininde %78’lik başarılı bir öngörü düzeyi yakalandığı 

tespit edilmiştir. 

Farahani ve Mehralian 2013’te yayınladıkları çalışmada altın fiyatını tahmin etmek için 

Yapay Sinir Ağı (ANN) ve Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) 

karşılaştırması sunmuşturlar. Ayrıca, ANN ve ANFIS modelinin ağırlıklı ortalaması olan yeni 

bir hibrid modeli karşılaştırılmıştır. Ana hedef, Forex piyasasındaki altın fiyatı tahmin 

etmektir. Bu çalışmada önerilen karşılaştırma kriterleri Ortalama Hata Kareler Karekökü 

(RMSE), yüzde hata ve Ortalama Eğilim Hatasıdır (MTE).  Bulgular altın fiyatı 

tahminlemedeANN'nin en güçlü model olduğunu göstermiştir. 

Benli ve Yıldız (2014) çalışmalarında altının gecikmeli değerlerinden hareketle fiyatının 

tahmin öngörülmesine ilişkin geleneksel zaman serisi metotlarından basit üstel düzleştirme 

yöntemi, Holt’un doğrusal trend yöntemi, ARIMA modeli ve yapay sinir ağları incelenerek 

mukayese edilmiştir. ÇalışmadaBorsa İstanbul’dan elde edilen aylık ağırlıklı ortalama altın 

fiyatlarından ($/ons) yararlanılmıştır.Bulgular, yapay sinir ağları modelinin üstel düzleştirme 

yöntemi ve Holt’un lineer trendmetoduna göre daha başarılı olduğunu gösterse de; ARIMA 

modelinin öngörü de en başarılı tahmin performansına sahip olduğunu sonucuna ulaştırmıştır. 

Kocatepe ve Yıldız (2016) çalışmalarında 2007 ile 2015 yılları arasındaki Türkiye’deki altının 

gram fiyatının değişim yönünü yapay sinir ağları ile tahmin etmeye çalışmıştır. 

Çalışmadaaçıklayıcı vasıflar olarak ham petrol değeri, dolar kuru ve endeksi, 
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Standard&Poor’s 500 endeksi, BIST100 endeksi, Türkiye’de enflasyon, tahvil ve faiz 

oranları, ABD’de enflasyon, tahvil ve faiz oranları, gümüş ve bakır değerleri ele alınmıştır. 

Araştırmada, etkilenen vasfın gelecekteki fiyatının öngörüsünün gerçekleştirilmesi adına, 

açıklayıcı değişkenlerin bir ay önceki değerleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda gram altın 

fiyatındaki değişimin tahmin başarısı oranı %75,24 olarak bulunmuştur. 

Yüksel ve Akkoç (2016) çalışmalarında altın değerlerini tahmin etmek maksadıyla, yapay 

sinir ağları modeli oluşturmuşlardır. Bu amaçla kullanılan açıklayıcı vasıflar; gümüş ve brent 

petrol değerleri,  ABD doları/ EUR paritesi, EuroNext100 endeksi, Amerika Dow Jones 

Endeksi, 13 Hafta vadeli ABD bonosu faiz oranı ve ABD TÜFE olmuştur.Analiz sonuçlarına 

göre,altın fiyatlarının öngörüsünde YSA’nın oldukça olumlu sonuçlar verdiği saptanmıştır. 

Oluşturulan duyarlılık çözümlemesinin sonuçları incelendiğinde altın fiyatlarını etkileyen en 

önemli değişkenler gümüş ve petrol fiyatları olduğu saptanmıştır. 

Çelik ve Başarır (2017), RapidMineryazılımındanyararlanarak YSA modeli ile4 Ocak 2010 

ile 14 Aralık 2015 dönemleri içerisinde altın, gümüş, platin, paladyum, Brent Petrol, doğal 

gaz, 30 yıllık bono, 10 yıllık bono, 5 yıllık bono, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, FTSE100, 

DAX, CAC40, SMI, NIKKEI, HANH, SEND ve Avro/Dolar serilerinin fiyatlarının 

öngörülmesini amaçlamışlardır. Yapay sinir ağlarını ele almak adınabeş farklı performans 

kriteri kullanılmıştır. 2015 senesinindördüncü çeyreğindeki veriler öngörü ve doğrulama 

üzerine kullanılmıştır. Bulgular, piyasa öngörüleriadına hata oranlarının kabul edilebilir 

düzeyde olduğunu belirtmiştir. 

YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) 

Yapay sinir ağları insan beyninin sinir yapısının simülasyonu,cebirselbiçimde kodlanması 

uğraşlarının neticesi üzerine türemiştir (Yurtoğlu, 2005: 32). İnsan beyninin sinir sisteminin 

tanınanyapıları ve görevleri yapay sinir ağlarında matematiksel kodlarla, biyolojik sinir 

yapısındaki karşılıklarının fonksiyonlarınıortaya koymak adına modellenmiştir. İnsan 

beyninin aşağı yukarı 1011adet nöron adı verilen hesap ögelerini içerdiği ve bu nöronlar 

içerisinde 1015 bağ kurulduğu bilinmektedir (Kantardzic,2003: 63). 

ŞekilI’de temel bir yapay sinir ağı nöronunun (X1, X2 , . . . , Xn) girdileri ve bu girdilere karşı 

düşen ( W1, W2, . . . ,Wn) ağırlıklarısunulmaktadır. Girdiler hazır hale getirilmeden evvel 

ağırlıklarla çarpılarak toplanır.  

1 1 2 2. . .n nv X W X W X W= + + (1) 

Elde edilen işaret (v) aktivasyon işlevine aktarılır ve çıktıya (y) ulaşılır. Ağırlık değerleri, 

işletilen yapay sinir ağı sistemi adına eğitim sürecinde tekrarlanır (Ramaswamy,1997::43).  
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Şekil 1. Yapay Sinir Ağı Modeli (Aydın, 2005: 74) 

Yapay sinir ağlarına özgü olağan bir sınıflandırma metodu mevcut değildir. Nöronların 

bağlanma biçimlerine, yönetilen eğitim algoritmasına, dönem gecikmesine ve elde edilen 

verinin türüne bağlı olarak göre farklı sınıflandırmalar oluşturulabilir (Kim,2003: 38). 

Nöronların bağlanma şekillerine bağlı olarak ileri beslemeli ve geri beslemeli yapay sinir 

ağları elde edilir (Slaughter,2003: 45). 

Şekil 2’de fiziki sistemi sunulan ileri beslemeli yapay sinir ağlarında nöronlar katmanlar 

biçiminde oluşturulur ve her bir katmandaki nöronların çıkışları bir sonraki katmana ağırlıklar 

üstünden girdişeklinde sunulur.Özdeş katmandaki nöronlar içerisinde ya da bir önceki 

katmana bağ kısacası geri besleme devresi bulunmamaktadır Girdi katmanı, dış kaynaklardan 

elde ettiği verileri herhangi bir farklılık oluşturmadan gizli katmandaki nöronlara gönderir. 

Bilgi orta katmanlarda ve çıktı katmanında çalıştırılarak ağ çıktısı oluşturulur. Bu araştırmada 

da ileri beslemeli ağ modeline dayalı yapay sinir ağı modeli kullanılmıştır. 
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Şekil 2. İleri Beslemeli Ağ Modeli (Web, 2006: 14, 14.11.2017) 

Şekil 3’te fiziksel sistemi gösterilen geri beslemeli ağlarda minimum tek adet geri besleme 

devresi mevcuttur. Geri beslemenin oluşturulma düzeni şekilde gösterilmiştir. Geri besleme, 

aynı katmandaki hücreler (girdi katmanı, gizli Katman, çıktı Katmanı)içerisinde 

gerçekleşebileceğiüzeredeğişik katmanlardaki nöronlar içerisinde de meydana gelebilir. Geri 

beslemenin oluşum biçimi üzerinedeğişik sistem ve davranımda geri beslemeli yapay sinir ağı 

sistemleri hazırlanabilir. 

 

Şekil 3. Geri Beslemeli Ağ Modeli (Web, 2006: 15, 14.11.2017) 

Yapay sinir ağlarının başarımlarıdeğişik parametreler adına ciddi biçimde farklılık 

gösterir.Bundan dolayı, kurulan modelin gücüoluşturulan ağ sistemiölçüsünde bu ağ adına 

belirlenecek öğrenme katsayısı, gizli katman ile nöron sayısını içeren parametrelere de 

bağlıdır. Gizli katmanlar geri besleme algoritmasının kaynağını meydana getirir ve yapay 

sinir ağlarının başarısını hazırlayan kısımdır. Gizli katmanlar yüksek düzeyde 

karakteristiklerinbelirlenmesinde ve yapay sinir ağının sürdürülebilir kimliğinielde 

etmesindeciddi bir öneme sahiptir (Iskandar, 2005: 32). 

Yapay sinir ağında bulunması zorunlu olan gizli nöron adedinin belirlenmesi için farklı 

formüller geliştirilmiştir. Bir yapay sinir ağı sisteminiInHmOp şeklinde ifade edersek, 

I: Girdi Katmanı  

H: Gizli Katman  

O: Çıktı Katmanı  
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n, m, p: Nöron Sayıları  

Bu ağdaki toplam parametre sayısı (mxn)+(mxp) şeklinde elde edilir (Kim 2003:56).  

Öğrenme katsayısı (ε ), genellikletüm yapay sinir ağlarında yararlanılan, 0 ile 1 arasında 

değeri olan bir katsayıdır. Öğrenme katsayısı sistemin eğitim ivmesinigözden geçirir. 

Öğrenme katsayısının büyük seçilmesi ağın istenen değere yakınsaması için geçen süreyi 

azaltır ancak ağın yetersiz iki çözüm arasında salınıma girmesine neden olabilir. Öğrenme 

katsayısının küçük seçilmesi ise ağın yakınsama zamanını uzatır (Larose, 2005:140). 

VERİ VE YÖNTEM 

YSA ile türetilen modellerde 03.01.2005– 31.10.2017 dönemleri kapsamında bulunan 2784 

günlük veri incelenmiştir. Tablo 1’de oluşturulan modellerde yer alan değişkenler ve elde 

edildikleri kaynaklar belirtilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Değişkenler ve Kaynakları 

 Değişkenler Birim Veri Türü Simge Kaynak 

Y Altın $/ons Günlük A www.evds.tcmb.gov.tr 

X1 Petrol $/varil Günlük BP www.economagic.com 

X2 Dow Jones Endeksi (log) $ Günlük LDJI Yahoo Finance 

X3 Gümüş $/ons Günlük G www.kitco.com 

X4 Parite €/$ Günlük EUR/USD www.federalreserve.gov 

X5 EuroNext Endeksi (log) € Günlük LN100 Yahoo Finance 

Tablo 2’de ise açıklayıcı vasıflara ilişkin bazı tanımlayıcı istatistik verilerine yer verilmiştir. 

Tablo 2. Bağımsız Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Simge Minimum  Maksimum  Ortalama Standart Sapma 

BP 10,89 140,85 81,31 26,73 

LDJI 7,09 10,38 10,14 0,13 

G 6,40 20,24 17,12 2,37 

EUR/USD 1,04 1,60 1,30 0,12 

LN100 8,00 9,00 8,49 0,28 

 

YSA modelinin oluşturulmasında R Studioyazılımı kullanılmıştır. 2784 günlük veri; %70’lik 

(1948 adet) kısmı eğitim, %15’lik (418 adet) kısmı geçerlilik, diğer %15’lik (418 adet) kısmı 

da test adına incelenmek için yazılımaracılığıylarassal olarak ayrıştırılmıştır. Yazın 

taramasında, YSA’nın gizli katmanda bulunacak nöron adedinin tespitine yönelik kabul edilen 

kesin formülasyon olmadığından ötürü,oluşturulan veri yapısı 5 açıklayıcı değişken ile 

öngörülen gizli katmanda sırasıyla 5, 10, 15, 20, 25 nöron dahil edilerek YSA modeli 

adınaincelenmiş ve optimum netice elde edilmeye çalışılmıştır.Öğrenme algoritması için 

Levenberg – Marquardt algoritması seçilmiş ve öğrenme katsayısı 0.5 alınmıştır. 
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BULGULAR 

Altın fiyatlarına ilişkin tahmine yönelik çalıştırılan modellerin başarısı farklı ölçütler (R2, 

RMSE, MAE ve MAPE) göz önünde bulundurularak kontrol edilmiştir. YSA’nınbaşarısını 

değerlendirmek adına YSA modeli altın fiyatları ile gerçek sonuçların R2, RMSE(Ortalama 

Hata Kareleri Karekökü), MAE(Ortalama Mutlak Hata)  ve MAPE(Ortalama Mutlak Yüzde 

Hata) değerleri hesaplanmıştır. 
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Şekil 4. Oluşturulan Yapay Sinir Ağı 

Şekil 4’te çalışma için oluşturulan yapay sinir ağı modeli verilmiştir. Burada bağımsız 

değişkenler girdi katmanını; H(1:1), H(1:2), H(1:3), H(1:4), H(1:5) gizli katmanları; W ve B 

çıkış katmanı ağırlık ve sapmalarını (biasları); bağımlı değişken ise çıkış katmanını ifade 

etmektedir. Öğrenme katsayısı 0,5 alınmıştır. 

Tablo 3’te yer alan YSA modelinin eğitim, geçerlilik ve test sonuçlarında elde edilen 

korelasyon (r) değerleri aşağıdaki gibidir. 

Tablo 3. Gizli Katmandaki Nöron Sayıları ve Bu Katmanlarda Eğitim, Geçerlilik ve Test Seti İçin r 

Değerleri 

Nöron Sayısı Eğitim Seti Geçerlilik Seti Test Seti 

5N 0,7942 0,7963 0,7989 

10N 0,7986 0,7991 0,7996 

15N 0,8044 0,8087 0,8092 

20N 0,8132 0,8159 0,8176 

25N 0,8377 0,8384 0,8392 

Eğitim ve geçerlilik seti adına kesilen verilerin korelasyondeğerleri incelendiğinde, gizli 

katman sayısının yükselmesiyle öğrenme başarısı da artış göstermiş böylece test adına 

kesilenveri seti de daha olumlu neticeler vermiştir. 

W 

B 
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YSA modeline göre tahmin edilen altının günlük kapanışdeğerleri ile gerçek neticelerin R2, 

RMSE, MAE ve MAPE değerleribulunarak sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Gizli Katman Sayıları ve Elde Edilen R2, RMSE, MAE ve MAPE(%) Değerleri 

Nöron Sayısı R2 RMSE MAE MAPE(%) 

5N 0,7178 49,6559 38,7532 6,4365 

10N 0,7665 48,8735 37,6936 6,2189 

15N 0,7845 47,3682 36,8765 5,8504 

20N 0,7960 46,9047 35,8064 5,5682 

25N 0,8265 45,8066 34,6753 5,4308 

Meydana getirilen veri yapısıYSA’da 5 ile 25 nöronla eğitilip, test edilmiştir. Tablodan da 

anlaşılacağı gibi optimumsonuçlar 25 nöronla oluşturulan modelden sağlanmıştır. R2değeri 

nöron sayısı arttıkça artmış, RMSE, MAE ve MAPE değerleri nöron sayısı arttıkça 

azalmıştır.Şekil 3’te YSA modelinin altın fiyatı için ürettiği değerlerin gerçek değerlerle 

ilişkisi verilmiştir. 

 

Şekil 3. Altın Fiyatlarının Gerçek Değeri ve YSA Tahmin Değerleri 

Şekil 3’e göre altın için üretile YSA değerlerinin gerçek değerlere çok yakın olduğu 

görülebilmektedir. Ağın başarı oranı %81,43 olarak tespit edilmiştir. 

Bu aşamadan sonra son olarak altın fiyatları tahmininde bağımsız değişkenlerin önem 

düzeyleri dikkate alınmıştır. Geçerlilik analizi açıklayıcı vasıflar arasında altın değerlerine 

maksimum etkide bulunanvasfın (rij)  derecesini belirlemek adına geliştirilmiştir.rij 
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katsayısının yüksekliği açıklayıcı vasıfların altın değerlerine olan etkisini 

arttırmaktadır.Analize ilişkin bulgulara Şekil 4’te verilmiştir. 

 

Şekil 4. Bağımsız Değişkenlerin Geçerlilik Analizi 

Şekil 4’e göre gümüşün geçerlilik derecesi katsayısı rg= 0,881olarak elde edilmiştir. Diğer 

açıklayıcı vasıflaradına ise r katsayısı;parite için reur/usd= 0,774, petrol için rbp= 0,746, Dow 

Jones Endeksi adınarldjı= 0,645, ve Euronext 100 endeksi adına rln100= 0,248 olarak 

hesaplanmıştır. Bağımsız değişkenlerin altın fiyatlarını ne derece etkilediği bu şekilde ortaya 

koyulmuştur.Altının önemli derecede ikamesi olan gümüş altın fiyatları tahmininde etkisi en 

büyük olan bağımsız değişken olarak tespit edilmiştir. Altın fiyatları sırasıyla 

EUR/USDparitesinden, brent petrolden yüksek oranda, Dow Jones Endeksinden orta oranda 

etkilenmiştir. Euronext 100 Endeksi ise altın fiyatı tahminlerinde en zayıf etkisi bulunan 

değişken olarak belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Araştırmada altın fiyatlarını tahmin etmek amacıyla yapay sinir ağlarından yararlanılmıştır. 

YSA ile kestirim; eğitim, geçerlilik ve test aşamalarını içerdiğinden ötürü ötekiyöntemlere 

nazaran çok sayıda veriye gereksinimi olmaktadır. Çok sayıda veri ile dekestirimi yapılması 

beklenen vasıf adına optimum neticeler kazanılması sağlanacaktır. 

Çalışma kapsamında altın değerlerinin öngörüsünde brentpetrol, gümüş, EUR/USD paritesi, 

Dow Jones Endeksi veEuronext 100 endeksi (logaritması alınmış seriler) bağımsız değişken 

olarak kullanılmıştır. Tahmin edilen seri olan altının kapanış fiyatı($/ons) modelin çıktısı 

iken; bağımsız değişkenler YSA modelinin girdisi konumunda yer almıştır.YSA modelinden 

elde edilen sonuca göre ağın başarı oranı %81,43 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç modelin 

hem iyi eğitildiğini, hem de bağımsız değişkenlerin seçilmesindeki isabetin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Geçerlilikçözümlemesi incelendiğinde altın değerleri en fazla gümüş 
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fiyatından, akabinde sırasıyla EUR/USD paritesi, brent petrol, Dow Jones Endeksi ve 

Euronext 100 Endeksi değerlerinden etkilenmektedir. 

Bu çalışma sonraki çalışmalar açısından diğer ekonomik değişkenlerin tahmin edilmesinde 

yapay sinir ağları ve makine öğrenme programlarıuygulanarak modeller işlenebilir. YSA ile 

işlenebilen modellerin başarıları, zaman serisi analizineticeleri ile mukayese edilebilir. 
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ YÖNETİM STRATEJİSİ 
 

 

 

AYHAN KOÇ* 

 
 

 

Öz 

Bir kurumun kuruluş amaçlarının yerine getirilmesinde ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, kuruma özgü çıkarılmış 

mevzuatın, örgütsel yapının ve gelişen koşullara uyum gösterebilme yeteneğinin önemli rolü bulunmaktadır. Bu çalışmada, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve seçkin kurumlarından biri olan Atatürk Orman Çiftliği’nin mevzuatı çerçevesinde şekillenen 

yönetim stratejisi tartışılmaktadır. Bu kapsamda, uygulanan yönetim stratejisi ve ortaya çıkan belirgin sorunlar araştırılarak tespit 

edilen sorunlara yönelik geliştirilen çözüm önerileri sunulmaktadır. Atatürk Orman Çiftliği mevzuatı 1950 yılında yürürlüğe 

girmiş ve üzerinden yaklaşık 69 yıl geçmiştir. Mevzuatının mevcut şartlar göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve Atatürk 

Orman Çiftliği’nin Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda yeniden yapılandırılması, kurumun güçlenerek ayakta kalmasına ve 

sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gazi Orman Çiftliği, Atatürk Orman Çiftliği, Yönetim, Mevzuat, Strateji, Vasiyet. 

 

 

 ATATÜRK FOREST FARM MANAGEMENT STRATEGY 

 
Abstract 

Institution-specific legislation, organizational structure and its ability to adapt to evolving conditions have an important role the 

ability of an institution to fulfill its establishment goals and maintain its sustainability. The management strategy shaped by the 

framework of legislation of Atatürk Forest Farm, which is one of the first and distinguished institutions of the Republic of Turkey, 

is discussed in this study. In this context, the applied management strategy and the emerging problems are investigated and 

proposed solutions for the determined problems are presented. Atatürk Forest Farm legislation entered into force in 1950 and 

passed about 69 years ago. It is considered that the amendment of the legislation in accordance with the existing conditions and 

the restructuring of Atatürk Forest Farm in the direction of Atatürk's bequest will make a significant contribution to the 

institution's survival and sustainability. 

 

Key Words:Gazi Forest Farm, Atatürk Forest Farm,  Management, Strategy,Legislation, Will.  
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1.GİRİŞ 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti’nin milli 

mücadelede kazandığı zaferi, ekonominin ve sosyal hayatın diğer alanlarında yapmış olduğu dönüşüm ve 

değişimler ile taçlandırmıştır.Tarım alanında gerçekleştirilen başarıların önemli ve ilk sembolü Gazi Orman 

Çiftliği’nin (GOÇ)1kurulmasıdır.Atatürk’ün söylemiş olduğu: “kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı 

kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Fakat sapan kullanan kol gün 

geçtikçe daha ziyade kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa malik ve sahip olur.”, “milli 

ekonominin temeli ziraattır” (AOÇ, 1953: 4) sözleri, çiftçilik ve ziraatın vizyonunabelirlemiştir. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün tarım konusunda düşüncelerini açıklayan bu 

özdeyişlerinin,Türkiye’nin %10’unun okuma yazma bildiği ve 13 milyon civarında nüfusa sahip olduğu, bu 

nüfusun yaklaşık %90’ının kırsal alanlarda yaşamını sürdürerek, geleneksel ve ilkel yöntemler ile geçimini 

tarımdan karşıladığı (Dernek, 2006: 12) bir ortamda söylenmiş olması,ekonomik kalkınmanın temel 

dinamiğinin tarım olacağına işaret etmesi bakımından oldukça önemlidir. 

Atatürk, çoğunluğu çiftçi olan Türk Milleti’ne modern tarım uygulamalarının benimsetilmesinde önderlik 

yapmak ve Türkiye’nin çeşitli yörelerinde modern ziraat uygulamalarınıyaygınlaştırmak için Ankara’da 

örnek bir çiftlik kurmaya karar vermiş ve Ankara’nın o yıllarda çiftlik kurulması için gerekli vasıfları 

taşımayan bataklık, çorak bir yeri olan bugünkü yerinde GOÇ’ni kurmuştur. GOÇ, aynı zamanda genç 

Cumhuriyet’in başkenti olan Ankara’nın, İstanbul karşısında cazibesini artıracak önemli parçalarından biri 

olarak kurgulanmıştır (Kimyon ve diğerleri, 2015: 46). GOÇ’ndensonra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 

benzer çiftliklerin kurulması sağlanmış ve modern tarımı yaygınlaştırılmasında GOÇ önemli atılımların 

öncüsü olmuştur. 

Atatürk, modern tarımın yaygınlaştırılmasının yanında, Ankara halkının hoşça vakit geçireceği gezinti ve 

dinlenme alanları oluşturarak halkın sosyal yaşantısına önemli katkılar sağlamıştır. GOÇ, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin en önemli mücadele alanlarından biri olan sıtma ile savaşın örnek mekânlarından biri 

haline gelmiş, sıtma bulaştıran bir alandan halkın sağlıklı ve hoşça vakit geçireceği 

alanlaradönüştürülmüştür (Kimyon ve diğerleri, 2015: 48). GOÇ, Anadolu’nun ortasında yer alan kıraç bir 

şehrin, park, bahçe ve ormanlarla zenginleştirilmesine yönelik ilk ve büyük adımların atılmasının öncüsü 

olmuştur. 

GOÇ,Atatürk tarafından hazineye bağışlandıktan sonra, uygulanan yönetim stratejisi, kurumsal 

yapısı,Ankara kentinin büyümesi ve arazilerin şehir merkezinde kalması ve başka önemli faktörlerinde etkisi 

ile hızla küçülmeye başlamıştır.Arazi kayıplarının önlenmesi ve kuruma ivme kazandırılması için 

Atatürk’ün adını taşıyan özel bir kuruluş kanunu ile yeniden yapılandırılarak Atatürk Orman Çiftliği’ne 

(AOÇ) dönüştürülmüş olsa da arazi kayıplarının ve tartışmaların önüne geçilememiştir. Ankara halkının 

hatıralarında hoş duygularla anımsanan AOÇ, son zamanlarda bu hatıralardan çok, talan vearazi işgalleri 

gibi konular ile gündeme gelmektedir. Çalışmada, AOÇ’nin tarihçesi, hukuki statüsü ve teşkilat yapısı 

özetlenerek yönetim stratejine değinilmiş, mevcut sorunları irdelenerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur.  

2.GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ 

2.1.Bozkırın Ortasında Örnek Bir Çiftliğin Kuruluşu   

Atatürk,hem çiftçilere önder olmak hem de ülke ekonomisinin tarıma dayandığını göstermek amacıyla 

öncelikle, başkent Ankara yakınlarında örnek bir çiftlik kurma düşüncesini hayata geçirmek için harekete 

geçmiştir (Semiz, 2009: 157). Kuracağı çiftliğinyerinin belirlenmesine yönelik olarak ziraat uzmanlarından 

uygun arazilerin tespit edilmesi istemiştir (AOÇ, 1953: 4). Ziraat uzmanlarınca Atatürk’e, Ankara’da 

modern bir çiftlik için uygun arazinin olmadığı arz edildiğinde, Atatürk: çiftliğin bugünkü yerini işaret 

ederek “burayı gezdiniz mi? sorusuna uzmanlar: “burası bir çiftlik kurulması için istenilen vasıfların hiç 

                                                           
1 Gazi Orman Çiftliği, 1950 yılında çıkarılan kuruluş kanunu ile Atatürk Orman Çiftliği adını almıştır.  
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birisini taşımıyor..bataklık, çorak ve fakir bir yer.” cevabını vermişlerdir (AOÇ, 1953: 5). Atatürk, bu 

cevaba karşılık, “işte istediğimiz yer böyle olmalıdır. Ankara’nın kenarında hem batak, hem çorak, hem de 

fena bir yer. Bunu biz ıslah etmezsek kim gelip ıslah edecektir?” diyerek uzmanlardan “en iyi toprak” yerine 

“en olumsuz toprak” raporunu almış, bir yabancı ziraat uzmanının “bu öyle bir teşebbüstür ki elverişsiz 

toprak ve iklim şartları altında burada ya sabır tükenir yahut para” sözü karşısında bile Atatürk çiftlik kurma 

azminden vazgeçmemiştir (AOÇ, 1953: 6).  

Çiftlik kurulması için öncelikleMerhum Abidin Paşa’nın eşi Faika hanımdan 20.000 dekar genişliğinde arazi 

satın alınarakGOÇ kurulmuş ve 5 Mayıs 1925 tarihinde 14.000 dekar arazi üzerinde hububatziraatı ile 

üretime başlanmıştır (DZİK, 1939: 27).Modern tarım tekniği uygulanması için daha geniş arazilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu amaçla, Ankara çevresindekiBalgad, Eti Mesud, Çakırlar, Macun, Güvercinlik, Tahar, 

Yağmurbaba gibi çiftliklerle, çok sayıda tarla, değerinden fazla bir bedelle sahiplerinden alınarak 

GOÇ’ninkullanımındaki arazi genişliği 102.000 dekara ulaşmıştır (DZİK, 1939: 26). Yaklaşık iki yıllık bir 

uğraşı sonucunda başarıya ulaşılmış, çorak topraklar verimli hububat yetiştirilen alanlara dönüşmüştür 

(Semiz, 2009: 160). 

Tarla ziraatı ile başlayan ileri tarım teknikleri meyvecilik, sebzecilik, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyet 

kollarınada uygulanarak tarım ve hayvancılıkta modernleşmenin ilk tohumları atılmıştır. Çiftlikte kurulan 

fidanlıklardan elde edilen meyveli ve meyvesiz fidanlar ile bir yandan çiftlik arazileri ağaçlandırılması ve 

bataklıkların kurutulmasıgerçekleştirilirken öte yandan da Ankara ve Ankara dışındaki illerde meyve 

bahçelerin kurulması için ihtiyaç duyulan üretim materyali sağlanmıştır (AOÇ, 1953: 42). 

Çiftlikte üretilen ürünlerin işlenerek mamul hale dönüştürülmesi ve daha fazla katma değer elde edilmesi 

hedeflenmiştir. Çiftlik, tarıma dayalı2 ve tarıma bağlı3 sanayi işletmelerinin merkez üssü haline 

dönüşmüştür.Pastörize süt ve yoğurt imalathanesi (1930), demir eşya ve pulluk, şarap ve deri (1931), malt, 

bira, soda, gazoz ve buz fabrikaları ile değirmen ve fırın (1934) kurulmuştur (DZİK, 1939: 62-

75).İşletmelerden elde edilen ürünlerin doğrudan tüketicilere ulaştırılması için Ankara (Yenişehir, 

Hacıbayram, Samanpazarı) ve İstanbul (Beyoğlu, Kadıköy) illerinde satış mağazaları açılarak halka çiftlik 

ürünlerinin satışı gerçekleştirilmiştir (DZİK, 1939: 78 ).Halkın dinleneceği ve hoşça zaman geçireceği 

eğlence alanları, gazinolar, parklar, havuzlar, çiftlik lokantası, lunapark, hayvanat bahçesi ve müze 

yapılmıştır (DZİK, 1939: 80 ). 

2.1.Çiftliğin Hazineye Bağışlanması 

Atatürk, mülkiyetinde bulunanGOÇ ve diğer tüm çiftliklerini4Başvekaletehitaben yazmış olduğu 11.06.1937 

tarihli bağış mektubu ile arazisi, tesisleri ve demirbaşları ile birlikte hazineye hediye etmiştir (Öztoprak, 

2006: 153). Atatürk, bağış mektubunda : 

Malum olduğu üzere, ziraat ve zirai iktisad sahasında fenni ve ameli tecrübeler yapmak maksadile, 

muhtelif zamanlarda, memleketin muhtelif mıntıkalarında müteaddid çiftlikler tesis etmiştim. 

13 sene devam eden çetin çalışmalar esnasında faaliyetlerini, bulundukları iklimin yetiştirdiği her türlü 

mahsulattan başka her nevi ziraat sanatlarına da teşmil eden bu meesseseler; ilk senelerde başlayan 

bütün kazançlarını inkişaflarına sarf ederek büyük, küçük müteaddid fabrika ve imal tesis etmişler, 

bütün ziraat makine ve aletlerini yerinde ve faydalı şekilde kullanarak bunların hepsini tamir ve 

mühim bir kısmını yeniden imal edecek tesisat vücuda getirmişlerdir.Yerli ve yabancı bir çok hayvan 

ırkları üzerinde çift ve mahsul bakımından yaptıkları tetkikler neticesinde bunların muhite en elverişli 

ve verimli olanlarını tesbit etmişler, kooperatif teşkili suret ile veya ayni mahiyette başka suretlerle 

civar köylerle beraber faydalı şekilde çalışmalar, bir taraftan da iç ve dış piyasalarla daimi ve sıkı 

temaslarda bulunmak suretiyle faaliyetlerini ve istihsallerini bunların isteklerine uydurmuşlar ve 

                                                           
2Ham maddesini tarımdan temin ederek mamul madde üreten işletmelerdir. 
3Tarımsal faaliyet için gerekli olan girdileri üreten işletmelerdir. 
4Yalova, Millet ve Baltacı çiftlikleri, Silifke, Tekir ve Şövalye çiftlikleri, Dörtyol, portakalbahçesi ile Karabasamak çiftliği, 
TarsusPıloğlu Çiftliği. 
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bugün her bakımdan verimli, olgun ve çok kıymetli birer varlık haline gelmişlerdir. Çiftliklerin, yerine 

göre, arazi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek 

sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek, bazı yerlerde ihtikarla fili ve 

muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de zikre şayandır. 

Bünyelerinin metaneti ve muvaffakiyetlerinin temelini teşkil eden geniş çalışma ve ticari esaslar 

dahilinde idare edildikleri ve memleketin diğer mıntıkalarında da mümasilleri tesis edildiği takdirde, 

tecrübelerini müsbet iş sahasından alan bu müesseselerin, ziraat usullerini düzeltme, istihsalatı arttırma 

ve köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü intihap ve inkişafına 

çok müsait birer amil ve mesnet olacaklarına kani bulunuyorum, ve bu kanaatle, tasarrufum altındaki 

bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşlarile beraber hazineye hediye ediyorum. Çiftliklerin 

arazisi ile tesisat ve demirbaşını mücmel olarak gösteren bir liste ilişiktir. 

Muktazi kanuni muamelenin yapılmasını dilerim. Demek suretiyle çiftliklerini hazineye bağışlamıştır (AOÇ, 

1953: 15). 

Atatürk, bağış mektubunun ilk cümlesinde çiftliklerin kuruluş amacınıbelirtmiş vedevamında,on üç yıllık 

süreçte elde edilen başarılı sonuçlara değinerek, çiftliklerin Türkiye’nin başka yerlerine de kurulmaları ve 

ticari esaslar çerçevesinde idare edilmeleri halinde, devletin belirleyeceği gelişme odaklı tarım ve kırsal 

politikalar için uygun bir araç olduğuna inandığını ifade etmiştir. Liberal bir bakış açısıyla söz konusu tarım 

işletmelerinden olan beklentisini dile getirmiştir. 

2.3.Çiftlik Yönetiminin Devlete Geçişi  

Atatürk’ün 11.06.1937 tarihli mektubu ile Hazineye hediye ettiği çiftlik ve kuruluşların idaresi için özel bir 

kanuna ihtiyaç olduğu gerekçe gösterilerek Bakanlar Kurulunca ‘Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu’ (DZİK) 

kurulması hakkında kanun tasarısı hazırlanmış ve dönemin Başbakanı Celal Bayar imzası ile 28.12.1937 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuştur (DZİK, 1939: 93).Kanun tasarısında, 

Atatürk’ün hazineye bağışladığı çiftliklerin yanında, Tarım Bakanlığı’nca yönetilen çiftlik ve kuruluşların 

tek çatı altında birleştirilmesi, ihtiyaca göre yenilerinin kurulması ve ticari esaslara göre işletilmesi 

amaçlanmıştır. TBMM’de kabul edilen 3308 sayılı Kanun ile Tarım Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe haiz, 

merkezi Ankara’da olmak üzere özel hukuk hükümlerine göre idare olunacak DZİK kurularak, Atatürk’ün 

hazineye bağışladığı çiftlik ve müesseselerin tüm menkul ve gayrimenkul malları bu kuruma geçmiştir (RG, 

1938: 9241). 

GOÇ, yaklaşık 12 yıl DZİK bünyesinde kalarak söz konusu kurum tarafından yönetilmiştir. DZİK, 5433 

sayılı ‘Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu’nu ile kapatılmış ve kuruluş 

Kanuna eklenen geçici 5. madde uyarınca GOÇ’nin 1950 yılı içerisinde çıkarılacak ayrı bir kanunla 

yönetileceği kararlaştırılmıştır (RG, 1949: 16332).24.03.1950 tarih ve 5659 sayılı ‘Atatürk Orman Çiftliği 

Kuruluş Kanunu’ ile (RG, 1950: 2333) AOÇ kurularak bugünkü statüsüne kavuşmuştur. 

3.ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

3.1.Hukuki Statüsü 

AOÇ’nin hukuki statüsünü yukarıda bahsettiğimiz 5659 sayılı kuruluş Kanunu belirlemektedir. Kanun, 

AOÇ’nin Tarım Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe haiz olduğunu ve özel hukuk hükümlerine göre 

yönetileceğini, bütçeye ilişkin hesaplarının Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu tarafından 

denetleneceğini ve bütçenin TBMM onayına tabi olduğuna hükmetmektedir. AOÇ, Kamu İktisadi 

Teşebbüsü (KİT) olmamasına rağmen TBMMKİT Komisyonu tarafından 

denetlenmektedir(https//www.tbmm.gov.tr/komisyon/kit/orta/ 

2010/2012_denetim_kuruluşlar.pdf, 04.10.2017). Yıllık işlem ve faaliyetleri Sayıştay Başkanlığı’nca 

incelenerek kurum hakkında bilgiler ve bulgularaKamu İşletmeleri Genel Raporunda yerverilmektedir 

(Sayıştay, 2015: 168). AOÇ, bu haliyle hem kamu hem de özel hukuk esaslarına tabi olarak ikili bir yapıyı 

bünyesinde barındırmaktadır.  
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Atatürk’ün bağış mektubunda işaret ettiği ‘ticari esaslar’ dahilinde yönetim vurgulamasının bu kanunun 

yapılışında göz önünde bulundurulduğu görülmektedir.Ancak,Kanun müdürlüğün ticari alandaki 

faaliyetlerini, işletmelerden elde ettiği ürünler ve işletme fabrikalarında değerlendirilen ürünlerin satışı ile 

sınırlamıştır. Üçüncü kişilerle gerçekleştireceği ticari işlerde özel hukuk (ticaret, borçlar, medeni) 

hükümlerine tabi olmaktadır. Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun 16. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 

kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kuruluşlar tacir sayılmaktadır 

(Ayhan ve diğerleri, 2015: 215). Bu yönüyle de AOÇtacirdir. 

AOÇ, 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ 

kapsamıdışındadır(http://euygulama.dpb.gov.tr/devletteskilati/ 

kontrollu/Alfabetikkurum.aspx, 05.10.2017) ve kendine özgü bütçeye sahiptir. Çalışanların ücretleri de dahil 

olmak üzere yıl içinde yapılan tüm harcamalar, yine yıl içerisinde ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlerle 

karşılanmaktadır. Bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan (TOB) veya her hangi devlet kuruluşundan 

yardım veya ödenek adı altında bir geliri bulunmamaktadır. Memur çalışanların işe alınmasında, 

yükseltilmesinde, atanmasında, ücret ve özlük haklarında 657 sayılı ‘Devlet Memurları Kanunu’ kuralları 

uygulanmaktadır.Memur dışında çalışanlar ise 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olup, sendikalıdır. Kurum ile 

ilgili hizmet kolu sendikası arasında gerçekleştirilen sözleşme esasları çerçevesinde özlük hakları 

belirlenmektedir. 

3.2.Teşkilat Yapısı 

AOÇ’nin teşkilat yapısı 5659 sayılı kuruluş Kanunu’nun mülga 2. maddesinde gösterildiği üzere bir müdür 

idaresi altında bir müdür yardımcısı ile: 

a) Umumi ziraat işleri, 

b) Bağ, bahçe kültürleri ve ağaçlandırma işleri, 

c) Hayvancılık ve hayvanat bahçesi işleri, 

d) Ziraat sanatları işleri, 

e) Ticaret, idare ve levazım işleri, 

f) Hesap işleri, 

şefliklerinden ve hukuk işleri servisinden oluşmuştur. 13.08.1984 tarih ve 18488 mükerrer sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 18.07.1984 tarih, 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yukarıda anılan 

şeflikler müdürlüklere dönüştürülerek, yeni müdürlükler ve müdür yardımcılıkları ile hukuk müşavirliği 

kadroları ihdas edilmiştir.01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1982 sayılı 

BKK ile teşkilat yapısında değişiklikler olmuş ve son olarak 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 71 inci maddesi ile aşağıda gösterildiği 

şekliylebugünkü halini almıştır. 

 

➢ Müdür 

➢ Müdür Yardımcısı 

➢ Bitkisel Üretim Müdürlüğü 

➢ Süt Fabrikası Müdürlüğü 

➢ Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

➢ Ticaret Müdürlüğü 

➢ Halkla ilişkiler ve Pazarlama Müdürlüğü 

➢ Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü 

➢ Meyvesuyu ve Bal Fabrikası Müdürlüğü 

➢ Hukuk Müşavirliği 

4.ÇİFTLİĞİN YÖNETİM STRATEJİSİ 

4.1.Atatürk Eliyle Yönetim (1925-1937) 
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GOÇ, kuruluşundan Hazineye bağışlanana kadar geçen yaklaşık 12 yıl bizzat Atatürk tarafından 

yönlendirilerek ticari kuralları esas alan yönetim anlayışı ile idare edilmiştir.Bu süreçte, alınan rasyonel 

kararlar ve uygulanan yönetim stratejisi sayesinde GOÇ sürekli gelişmiş veyapılan ekonomik 

faaliyetler1927 yılı hariçher yıl kar ile sonuçlanarak 1926 yılında 50.768 TL olan kar, 1937 yılında %116 

artış ile 109.668 TL’na ulaşmıştır (AOÇ, 1953: 22). 

4.2.Devlet Tarafından Yönetim (1938 ve Sonrası) 

GOÇ yönetiminin 1938 yılında DZİK’na geçmesi ile birlikte arazi ve güç kaybetme sürecide başlamıştır. 

GOÇ bira fabrikası 6 Temmuz 1939 tarihinde Tekel Genel Müdürlüğü’ne satılarak AOÇ taşınmazlarının 

kamu kuruluşlarına verilmesinin ilk adımı atılmış ve GOÇ’nin finansmanında da büyük gedik açılmıştır  

(AOÇ, 1953: 23).Atatürk tarafından hazineye bağışlandığı zamanda 53.000 dekar olan GOÇ arazilerinin 

7.322 dekarlık kısmı,1950 yılına kadar çıkarılan yasalar ve DZİK Yönetim Kurulu’nun çeşitli tarihlerde 

almış olduğu kararlarlaMilli Savunma Bakanlığı, Türk Zirai Donatım Kurumu, Türk Hava Kurumu, Tarım 

Bakanlığı, TRT, Sümerbank ve Tekel gibi kamu kurumlarına devredilmiştir (Öztoprak, 2006: 123).İlk kez 

devlet eli ile yönetilen bu dönem içinde arazi kaybının yanında, çiftliğin gelişme hızı da yavaşlamış veçeşitli 

faktörlerinde (İkinci Dünya Savaşı, vb.) etkisiyle mali yapıda bozulmalar ortaya çıkmış ve özellikle 1946 

yılından sonra yüksek miktarda faaliyet zararı ile karşılaşılmıştır. Bizzat Atatürk tarafından kurulan ve 

yönetilen çiftlik DZİK bünyesine geçtikten sonra diğer başka çiftliklerle birlikte idare edilmiş ve bu durum 

kuruluş gayelerinin yerine getirilmesine engel olmuştur.GOÇ’nin önemi ve özelliği ona ayrı bir kimlik 

verilmesini ve kendisine has ekonomik bir yapıoluşturmasını gerektirmiştir. 5433 sayılı Kanun ile GOÇ’ne 

ayrı bir kimlik kazandırılması, kuruma özgü kanun yapılması ve bu çerçevede yönetilmesi öngörülmüştür. 

01.04.1950 tarih ve 7472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5659 sayılı ‘Atatürk Orman Çiftliği 

Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’ ile Tarım Bakanlığı’na bağlı ve tüzel kişiliği olan Ankara’da AOÇ müdürlüğü 

kurulmuş ve Atatürk’ün vasiyetine uygun bir kurum haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 

   AOÇ’nin kendine özgü kuruluş Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yönetilmesi 

özellikle ilk yıllarda faaliyetlerine çok önemli olumlu katkılar sağlamıştır. Tarla tarımında kullanılan alet, 

ekipman ve üretimde için son teknolojik gelişmeler yakından takip edilmiş, karaçam fidanlarının dikimi ile 

ağaçlandırma çalışmaları hızlandırılmış, süs bitkileri seraları ve yüksek kalitede meyvecilik için halkın 

ihtiyaç duyduğu fidanları üretmek amacıyla fidanlıklar tesis edilmiştir (AOÇ, 1953: 42).Çiftliğin ve 

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yetiştiricilerin üretmiş olduğu bitkisel ve hayvansal ürünlerin 

değerlendirilmesi amacıyla kurulan işleme tesisleri modern cihazlarla desteklenmiş ve yenilerinin kurulması 

yönünde adımlar atılmıştır. Hayvanat bahçesi 1952 ve 1953 yıllarında getirilen panterler, kaplanlar, deve 

kuşları, flamingolar, maymunlar, zehirli yılanlar, papağanlar ile zenginleştirilmiş ve halkın daha fazla 

ilgisini çekmeye başlamıştır (AOÇ, 1953: 54). Yapılan tüm bu çalışmalar çiftlik bilançosuna da olumlu 

yansımış ve yıllar sonra ilk kez 1952 ve 1953 yıllarında ticari kar elde edilmiştir (AOÇ, 1953: 58). 

Ankara’nın genişlemesi ile birlikte AOÇ arazileri her geçen yıl şehredaha da yakınlaşmış ve bu durum 

arazilerin cazibesi artırmıştır. AOÇ arazilerinin öneminingiderek artması özel ve kamu kurumlarının 

arazilere olan ilgisini de beraberinde getirmiştir. AOÇ kuruluş Kanununun 10. maddesi ile getirilen ve arazi 

kayıplarının önlenmesini amaçlayan düzenlemede bu ilgi karşısında etkisiz kalmış, 1950-1983 yılları 

arasında çeşitli tarihlerde çıkarılan yasalarla yaklaşık 14.500 dekar arazi kamu kurumlarına devredilmiştir 

(Öztoprak, 2006: 127).  

AOÇ arazilerin çok büyük bir kısmı 02.06.1992 gün ve 2436 sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Koruma Kurulu kararıyla doğal ve tarihi sit alanı, 07.05.1998 tarih ve 5742 sayılı karar ile de 1. derece doğal 

ve tarihi sit alanı olarak ilan edilmiştir (ABB, 2006: 14). Bu kararla AOÇ arazileri üzerindeki koruma 

kalkanı genişletilmiştir. Bitkisel ve hayvansal üretim azaltılarak sonunda terk edilmiş ve buradan ortaya 

çıkan araziler üzerinde ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmiştir. 

4.3.Sorunlar  
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AOÇ’nin yönetim stratejisi, 5659 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılmış olan yönetmelikler ve 

‘Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 

Hakkında’ 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiçerçevesinde belirlenmektedir.4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamenin 69 uncumaddesi AOÇ’nin tüzel kişiliğe haiz olduğunu, 5659 sayılı Kanunun 5. maddesi ise 

müdürlüğün özel hukuk esaslarına göre yönetileceğini, işlem ve harcamalarında ihale kanunlarınatabi 

olmayacağını, müdürlük personelinin görev ve yetkilerinin Cumhurbaşkanınca onanacakesaslar içinde 

yürütüleceğini ifade etmektedir. AOÇ Kanunu, her ne kadar müdürlüğün özel hukuk hükümlerine göre 

yönetileceğine hükmetmiş olsa da Kanun’un diğer maddeleri ile getirilen düzenlemeler bu alanı 

kısıtlamaktadır. Uygulamada sadece üçüncü kişiler ile yapılan ticari faaliyetlerdesöz konusu tanımlama 

geçerli olmakta olup, müdürlüğün diğer tüm işleyişinde kamu hukuku kurallarına göre işlem tesis 

edilmektedir.  

Kanun ile belirlenen müdürlük teşkilat yapısında zaman içinde BKK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

değişikliğe gidilmiş fakat bu değişikliklerdeyeni kurulan veya adı değiştirilen birimlerin görev tanımlarına 

yer verilmemiştir. 5659 sayılı Kanun’da müdürlüğün ihale kanunlarına tabi olmayacağına atıf yapılmış 

ancak, 22.01.2002 tarih ve 22648 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 4734 sayılı ‘Kamu İhale Kanunu’ ile 

AOÇ’de kapsama alınarak bu alandaki istisnası da akamete uğramıştır. 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin g 

bendi (ticari ve sınai faaliyetler çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine yönelik alımlar) ile getirilen 

istisnalardan bile yararlandırılmamaktadır. 5659 sayılı Kanun 1950 yılında yürürlüğe girmiş ve üzerinden 

yaklaşık 69 yıl geçmiştir. Bu Kanun’un 5. maddesi uyarınca 01.04.1950 tarihinden geçerli olmak üzere 

‘Atatürk Orman Çiftliği Müdür ve Personelinin Görev ve Yetkileri’ ile ilgili 4/579 sayılı 

BKKyayımlanmıştır (RG, 1953: 6421). BKK’nınyürürlüğe girmesinin üzerinden de yukarıda ifade edildiği 

gibi 69 yıl geçmiş ve bu süre içinde her hangi değişiklik yapılmamıştır. Zaman içinde teşkilat yapısında 

gerçekleştirilen değişiklikler, yeni kurulan müdürlükler ve bu müdürlüklerin yapması gereken görevler 

tanımlanarakBKK’na işlenmemiştir. AOÇ teşkilat yapısında yer alan müdürlüklerin görevleri 1950 yılında 

tanımlandığı gibidir ve yeni kurulan bazı müdürlüklerin görev tanımları da yapılmamıştır.  

   AOÇ, genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri içerisinde yer almamaktadır, TBMM KİT 

Komisyonu ve Sayıştay tarafından KİT kuruluşları gibi denetlenirken KİT kuruluşu da değildir ve başta 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu istisnası olmak üzere KİT’lere sağlanan diğer imkânlardan 

yararlanamamaktadır. Yukarıda özetlediğimiz AOÇ’nin kuruluş Kanunu ve görev yetkileri düzenleyen 

BKKgibi tüm mevzuatın güncelleştirilmemiş olması etkili ve verimli bir yönetim stratejisinin 

belirlenmesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. 

AOÇ arazileri, Ankara’nın büyümesi ve genişlemesi sonucu kent merkezinde kalmıştır. Başta yol, su, enerji 

nakil hattı, iletişim vb. alanda faaliyet gösteren kamu kurumları,gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği alt ve 

üst yapı yatırımları için zorunlu olarak AOÇ arazilerinin kullanımına ihtiyaç duymaktadırlar. AOÇ 

arazilerinden kamu kurum ve kuruluşlarının yararlandırılması çıkarılacak özel bir kanun, kiralama veya 

intifa hakkı tesisi yolu ilemümkün olmaktadır.Bu amaçla, 8 Temmuz 2006 tarih ve 26966 sayılı Resmi 

Gazete yayımlanan 5524 sayılı ‘Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun’ ile alt, üst yapı ve dere ıslahı için ihtiyaç duyulacak AOÇ arazilerinde Ankara 

Büyükşehir Belediyesi lehine bedelsiz intifa hakkı tesisi tanınmış ayrıca, AOÇ sınırları içindeki hayvanat 

bahçesinin bulunduğu alan için Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine 29 yılı aşmamak kaydıyla intifa hakkı 

kurulmasına olanak sağlanmıştır. Benzer biçimde 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete 

yayımlanan 5801 sayılı ‘Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’ ile AOÇ mülkiyetindeki 258.186 m² alan,sporun geliştirilmesi gayesiyle 49 

yıllığına bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 

AOÇ arazilerinin kamu kurumlarına tahsisi düzenlenecek özel bir kanun çerçevesinde mümkün olmaktadır. 

Özel kanunlar dışında tutulanAOÇ mülkiyetindeki diğer taşınmazlar, kiralama yolu ile belirli bir süre için 

kurum ve kuruluşlara verilmektedir.Kiralamalar, 12 Ocak 2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazete 
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yayımlanan ‘ Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelik’ 

usulleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Yönetmelik kapsamında talep edilen taşınmaz 

kiralamalarında: kiralamanın amacı, taşınmazın mevcut durumu, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar 

Planı’ndaki (KANİP) durumu gibi konular referans alınarak ilgili bakanlık ve AOÇ yönetimi tarafından bir 

değerlendirme yapılmaktadır. Sit alanı içerisinde kalan taşınmazların kiralanmasında Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurul ve komisyonlarından görüşleri doğrultusunda hareket 

edilmektedir. Tüm taşınmaz kiralamaları 12 Eylül 2018 tarih ve 30553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca Bakanlık iznine bağlı olduğundan, kiralamalara ilişkin 

işlemler bağlı olunan Tarım ve Orman Bakanlığından izin alındıktan sonra gerçekleştirilmektedir. 

AOÇ arazilerinin tamamına yakın kısmı 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde kalmaktadır. AOÇ 

merkez yerleşkesi, gıda üretimin yapıldığı fabrikalar, satış mağazası ve yönetim binalarının olduğu alanlar 

da sit alanlarıdır. Sit sınırları dahilinde yapılacak her türlü fiziki müdahale, yenileme ve tadilat çalışmaları 

için kurul ve komisyonlardan izin alınması zorunluluktur. Bunların yanında sit sınırları içerisindebulunan ve 

kiraya verilmiş veya verilecek alanlarda yapılacak benzer işlemler ve tahliye sonrası yeniden kiraya 

verilecek taşınmazlar için de izin alınması gerekmektedir.  

Yukarıda özetlediğimiz bürokratik süreç ve çok aktörlü yapı atılacak adımların ve alınan kararların 

uygulanmasını geciktirmekte ve bazı durumlarda ise, uygulanması düşünülen yapısal projelerin hayata 

geçirilmesine olanak sağlamamaktadır. 

AOÇ, sınırlı sayıda meyve fidanı üretimi ve süs bitkisi dışında bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetini 

sonlandırmıştır. AOÇ bünyesindeki meyve suyu ve bal fabrikasındabal, salça, domates suyu ve çeşitli meyve 

sularıüretilmektedir. Süt fabrikasında da şişe sütü, dondurma, tereyağı, yoğurt, kefir, peynir vb. gıdaların 

üretimi yapılmaktadır. Hem meyve suyu fabrikasında hem de süt fabrikasında üretilen gıdaların ham 

maddesi (bal, domates, süt, krema vb.) çiftlik dışındaki yetiştiricilerden ve üretici kuruluşlarından temin 

edilmektedir.    

AOÇ ürünleri, ulusal ve yerel zincir marketler, toplu tüketim gerçekleştiren kurumlar, Ankara, Eskişehir, 

İstanbul, Kocaeli, Antalya ili satış bayileri ve müdürlüğün satış mağazası aracılığı ile tüketicilere 

ulaştırılmaktadır. Tüm bu ham madde alım ve ürün satış, pazarlama süreci serbest rekabet koşulları 

altındaişleyen piyasa kuralları içinde gerçekleşmektedir.Yoğun olarak rekabetin yaşandığı tüm bu ticari 

faaliyetler etkin ve hızlı karar alma ve uygulamayı beraberinde getirmektedir.İşletmeler, değişim ve 

yeniliklere uyum sağlamak için inovasyonel yetenekleri geliştirmeye ve inovasyon yönetimi uygulamalarına 

ihtiyaç duyarlar (Ecevit Satı, 2011: 540). AOÇ’nin yönetimsel yapısı, uymak zorunda olduğu kurallar ve 

kamu kurumuna özgü işleyişiinovasyon yönetim uygulama girişimlerini zayıflatmakta, AOÇ ürünlerinin 

pazarlarda rekabet etmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına olumsuz katkı yapmaktadır. 

4.4.Çözüm Önerileri 

AOÇ yönetim stratejisinin temel dayanağını oluşturan AOÇ Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 

yönetmeliklerin üzerinden önceki bölümlerde de özetlendiği gibi yaklaşık 69 yıl geçmiştir ve günün 

koşulları ile uyumlu değildir. AOÇ, kuruluşunda ve sonraki yıllarda önemli miktar ve kalitede 

gerçekleştirdiği bitkisel ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlayamadığı için üretim faaliyetini 

sonlandırmıştır. AOÇ mülkiyetindeki taşınmazlar kent merkezinde kalmış ve korunması, planlanması, 

yönetimi, kiralanması en öncelikli konular içerisine girmiştir. AOÇ kuruluş Kanunu ve idari yapıyı 

düzenleyen 4 sayılı Kararname yeniden gözden geçirilerek tüm bu söz konusu gelişmeler dikkate alınmalı ve 

teşkilat yapısı yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenlemede, ihtiyaç kalmayan birimler kapatılmalı ve 

Atatürk’ün vasiyetine uygun yeniden AOÇmisyon vevizyonu belirlenerek bu yöndeyeni birimler kurulmalı 

ve çalışanplanlaması yapılmalıdır. AOÇ’nin kamu ve özel hukuk hükümlerine göre şekillenen ikili yönetim 

yapısına son verilerek,  belirlenecek olan misyon ve vizyon ile uyumlu sonuç odaklı uygulamalara yer veren 

bir yönetim modeline geçilmelidir.Stratejik planlama yapılarak stratejik yönetim benimsenmelidir. 
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Bryson (2004: 6 aktaran Çoşkun, 2011: 115) tarafından “bir kurumun ne olduğu, ne yaptığı ve niçin 

yaptığını yönlendiren ve şekillendiren temel karar ve eylemleri üreten disiplinli çabalar” olarak tanımlanan 

stratejik plan; bir işletmenin veya kurumun çözülmesi gereken en öncelikli konularını belirler ve bu 

sorunlara çözüm üretir (Coşkun 2011: 115). Stratejik planlama olmadan, stratejik yönetimden söz edilemez. 

Stratejik planlama, stratejik yönetimin temel unsurudur, stratejik yönetim; stratejik planlamayı da içine alan, 

başta bütçe ve kurumsal hedef olmak üzere kurumsal süreçleri, stratejik planlama ile ilişkilendirerek 

uygulanmasını gerektirmektedir (Coşkun 2011: 116).Bu bağlamda, AOÇ için stratejik plan ve stratejik 

yönetim öncelikli ele alınmalıdır.  

AOÇ’nin KANİP’nda, 1.derece doğal ve tarihi sit sınırları ve derecesi Atatürk’ün bağış mektubu esaslarına 

ve içinde bulunulan koşullara uygun olarak revize edilmelidir. AOÇ taşınmazlarına yönelik katılımcı bir 

anlayış çerçevesinde masterplanlar hazırlanmalı, hazırlanacak planlarda: kiraya verilecek alanlar, zorunlu 

kamu hizmetleri için ihtiyaç duyulan alanlar, kentsel tarım uygulamaları, Atatürk’ün mirasının gelecek 

nesillere aktarılmasına önemli katkı sağlayacak çalışmalar ve Ankara’nın simgesi haline gelmiş AOÇ’nin 

müze haline getirilecek alanları yer almalı ve planlar, tüm bu düzenlemelerin rasyonel şekilde hayata 

geçirilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmalıdır. 

AOÇ ürünlerin üretiminin yapıldığı süt ve gıda işleme fabrikaları modernize edilmeli, ileri düzey 

teknolojilerin kullanımı artırılmalı ve bu alanda öncü olmak için ARGE merkezi kurularak yurt içi ve 

dışındaki üniversiteler, araştırma kuruluşları ile ortak projeler yürütülmelidir.   

Ankara halkı için AOÇ’nin ne ifade ettiğinin de ortaya konulduğu bir araştırmada, ankete katılan deneklerin 

%46,9’u “hayvanat bahçesi” ve %14,2’si “AOÇ ürünleri” olgusunu tanımlamışlardır (Açıksöz ve Memlük, 

2004: 60). AOÇ denilince ilk akla gelenin hayvanat bahçesi ve AOÇ ürünleri olduğu söylenebilir. AOÇ 

hayvanat bahçesi kapatılmış ve bulunduğu alanda Ankara Büyükşehir Belediyesince tema park yapım 

çalışmaları sürdürülmektedir. AOÇ’ne özgü ve çok sayıda türleri barındıran bir hayvanat bahçesi tesis 

edilerek yeniden halkın ziyaretine açılmalıdır. Yukarıda sözü edilen araştırmaya göre, AOÇ ürünlerinin 

tüketiciler tarafından tercih edilme nedenlerinin başında geleneksel, güvenilir ve lezzetli olması gelmektedir. 

AOÇ ürünlerine büyük çoğunluğu Ankara ilinde yaşayan tüketiciler olmak üzere ulusal düzeyde sınırlı 

sayıda tüketiciler erişmektedir ve ürünlerin pazar payı düşüktür. Atatürk’ün vasiyetine uygun olarak üretilen 

ürünlere ‘hilesiz ve nefis gıdalar’ ulusal ölçekte tüm tüketicilerin ulaşabileceği bir satış ve pazarlama ağı 

kurulmalı ve yeni stratejiler geliştirilmelidir. Bu amaçla, öncelikle yeni fabrikalar kurularak üretim 

kapasitesi artırılmalı, teşkilat yapısında değişikliğe gidilerek taşra teşkilatı oluşturulmalı veAnkara ili dışında 

da belirlenecek bölgelere yeni fabrikalar açılmalıdır. Ankara dışında yeni fabrikaların açılması ve üretime 

geçmesi, bir yandan kaliteli ve lezzetli AOÇ ürünlerinin daha kolay biçimde tüketicilerle buluşmasına, öte 

yandan da üretimde kullanılan ham maddeler söz konusu bölgelerden temin edileceği için çiftçilerin lehine 

tarımsal üretimin desteklenmesine ve ulaşım giderlerinin azaltılarak rekabette avantajlı bir duruma 

gelmesine katkı sağlayacaktır. AOÇ ürünlerinin aracısız doğrudan tüketiciye sunulması amacıyla halkın 

uğrak yerleri ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu mevkilerde satış mağazaları açılmalı ve önemli bir 

maliyet avantajı sağlayan elektronik ticaret uygulamasına geçilmelidir. Tüm bu aksiyonlar, rekabet 

ortamında rakipler ile yarışmak için etkili stratejilerin geliştirilmesi, planlanması, uygulanması ve 

kontrolünü ifade eden “Stratejik Yönetim” (Aktan, 2008: 6) ekseninde yürütülmelidir. 

İsviçreli Mimar Ernst Arnold Eglitarafından tasarlanan ve geleneksel işlev ile modern yapı tekniğinin sentez 

mimarisini oluşturan (Alpagut, 2010: 51) “ Bira Fabrikası Hamamı” aslına uygun bir şekilde restore 

edilmelidir. Hamam ve eski “Almanya Büyükelçilik” binası gibi dönemin seçkin eserleri, müzeye 

dönüştürülerek yurt içi ve yurt dışından gelen konukların ziyaretine açılmalıdır. 

Tarımsal üretimin sonlandırılması nedeniyle boşalan arazilerin kent ormanına dönüştürülmesine yönelik 

ağaçlandırılma çalışmalarının yanında, ticari bir amaç gözetmeksizin halkın doğaya olan özlemini giderecek 

belirli ürünlerin hobi amaçlı yetiştirildiği veya seyir edildiği tarımsal etkinliklerde bulunabilecek mekânlar 

oluşturulmalıdır.Ankara için her geçen gün önemi artan yeşil alan ve kent ormanı ihtiyacının karşılanmasına 
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dönük ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde projeler üretilerek bu projelerin 

uygulanmasınaönem verilmelidir. 

Endüstriyel ekoloji ilkeleri çerçevesinde tarım ve tarım dışı aktivitelerin gerçekleşmesine olanak sağlayan 

agropark (Carsjens, 2015, aktaran Yılmaz ve Akpınar, 2017: 55) planlaması yapılmalıdır. Agroparklar, kent 

halkına boş zamanlarında eğlence ve dinlence imkânları sunmakta ve turizm etkinliklerini artırmaktadır 

(Kliebisch, 2009, aktaranYılmaz ve Akpınar, 2017: 55). AOÇ arazileri içinde olan ve geçmişte taş ocağı 

alanı sonraları toprak döküm sahası için kullanılan alanlar üzerinde Yılmaz ve Akpınar tarafından yapılan 

analiz ve araştırma sonucunda, bu alanların agropark olarak planlanabileceği kanıtlanmıştır (Yılmaz ve 

Akpınar, 2017: 64). Atıl durumda kalan ve Agropark planlanmasına olanak sağlayan arazilere yönelik 

planlama çalışmaları yapılmalıdır.      

Atatürk’ün mirası olan AOÇ’nin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak tanıtım projelerine ağırlık 

verilmeli ve yılın belirli zamanlarında içinde sportif aktivitelerinde yer aldığı “AOÇ günleri” 

düzenlenmelidir.Tarımsal eğitim ve kültür alanında ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte projeler üretilerek, 

özellikle gençler olmak üzere halkın AOÇ hakkında bilgi düzeyini artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.  

5.SONUÇ 

Cumhuriyet’in ilk kurumlarından biri olan AOÇ, kuruluşundan kısa bir süre sonra kuruluş amacını 

gerçekleştirme yolunda önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve amacına ulaşmıştır. AOÇ, Türk tarımın 

modernleşmesinin ve Türkiye’nin her bölgesinde öncü çiftliklerin kurulmasının temelini oluşturmuştur. 

GOÇ, Atatürk tarafından hazineye bağışlandıktan hemen sonra DZİK kurulmuş ve GOÇ bu kurumtarafından 

yönetilmeye başlanmıştır. DZİK, Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda GOÇ benzeri çiftlikleri Türkiye’nin 

çeşitli yörelerinde kurarak Atatürk’ün vasiyeti yerine getirmeye çalışmıştır. DZİK, bir yandan yeni çiftlikler 

oluşturarak Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmeye çaba gösterirken, öte yandan GOÇ arazilerinin önemli bir 

kısmının satılması, devredilmesi ve elden çıkmasını önleyememiştir. Modern tarım tekniklerin geliştirilmesi 

ve tarımsal uygulamanın çiftçilere aktarılmasında rol oynayan zirai üretim istasyonları, araştırma enstitüleri, 

devlet çiftlikleri vb. tarımsal kuruluşların kurularak Türk tarımının ve çiftçinin hizmetine verilmesinde 

GOÇ, ilk ve önemlibir referans haline gelmiştir.  

GOÇ, 1950 yılında kabul edilen özel bir kanunla AOÇ müdürlüğü adı altında faaliyetlerine devam etmiştir. 

İlerleyen süreç içerisinde çiftçiye hizmet veren kamusal tarım kurum, kuruluş ve örgütlerin çeşitlenmesi, 

gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte AOÇ’nin bu koridordakimisyonu da azalarak bitme noktasına 

gelmiştir. Bugün artık AOÇ için yeni bir vizyona ihtiyaç vardır. AOÇ, arazi işgalleri, talan vb. konularla 

örselenmek yerine, Atatürk’ün Türk halkına armağanı olan saygın bir kuruluş olarak Gazi Mustafa Kemal’in 

vasiyetine uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır. AOÇ, mevcut yönetim modeli, teşkilat yapısı ve 69 

yıllık kuruluş kanunu ile sürdürülebilir değildir. Katılımcı bir anlayış temelinde, halkın öz mülkü olan 

kurumun geleceği ortak akıl çerçevesinde belirlenerek bu amaç doğrultusunda gerekli adımlar atılmalı ve 

günün koşullarına uygun yönetim stratejileri geliştirilmelidir. Cumhuriyet ile yaşıt ve Ankara’nın sembolü 

olan Atatürk’ün mirası AOÇ’ne sahip çıkmak ve onu en iyi şekilde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak 

halkın tüm kesimleri için ortak hedef olmalıdır.   
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