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NOT:




Sunum Süresi Her Bildiri Ġçin 15 Dakikadır.
Sunumlar skype üzerinden ve power point ile anlatılacaktır. Her oturum için SKYPE gurubu oluĢturulacaktır. Sunum yapan katılımcı ekranın
diğer katılımcılar ile paylaĢacaktır.

 (skype ile aradığımızda aĢağıda sağ köĢede iki tane üst üste kareden ekranı paylaĢ yapılacaktır.)
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13 EYLÜL 2020
UBAK 1
OTURUM 1

UBAK 2

UBAK 3

OTURUM 1

OTURUM 1

10:00 – 11:30 ….11:45 – 13:00

10:00 – 11:30 ….11:45 – 13:00

OTURUM BAġKANI: DR. GÜLTEKĠN
GÜRÇAY

OTURUM BAġKANI: PROF. DR. ERGÜN
KOCA

OTURUM BAġKANI: DR.ÖĞR. ÜYESI
GÜL DENIZ YILMAZ YELVAR

KADİR BAŞBOĞA

DR. ÖĞRT. ÜYESİ MEHMET ORAN
MEHMET AKİF KARALI

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSTAFA BERKEŞOĞLU

10:00 – 11:30 ….11:45 – 13:00

Seyahat Serbestliğinin Ve Sınır Ötesi ĠĢbirliğinin
Avrupa Çapında Bölgesel Büyümeye Etkisi

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında
Yer Alan Vatanseverlik Değerine Yönelik
Lisansüstü Tezlerin Ġncelenmesi

Primer Hiperparatiroidizm Hastalarında Uzun
Dönem Cerrahi Sonuçlarımız

TURAN ÖNDEŞ
ŞERIFE KILIÇARSLAN

Y L. ÖĞRENCİSİ OGÜN KAYA
PROF. DR. GÜLDEM DÖNEL AKGÜL

HAZEL ÇELİK GÜZEL
AYŞENUR TUNCER

Katılım Bankası ÇalıĢanlarının Örgütsel Stres
Kaynaklarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir
ÇalıĢma

Ġnformal Öğrenme Ortamlarına ĠliĢkin Farklı
BranĢ Öğretmenlerinin GörüĢleri

Spastik Serebral Palsi‟li Çocuklarda BaĢ
Kontrolü Ġle Salya AkıĢ Oranı Ve Salya
Kontrolü Arasındaki ĠliĢki
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Etkileri (1980-2019 Dönemi)
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Tommaso Campanella‟nın GüneĢ Ülkesinde
Özgürlüğün BeĢ Hali

HAZEL ÇELİK GÜZEL
EMİNE ASLAN TELCİ
ALİ CIMBIZ

Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda
Temporomandibular Eklem Hareket
Açıklıklarının Ġncelenmesi
UZM. FZT. MÜCAHİT ÖZTOP
PROF. DR. EMİNE ASLAN TELCİ
PROF. DR. NESRİN YAĞCI
UZM. FZT. SERBAY ŞEKERÖZ
Toplum Ġçinde YaĢayan YaĢlılarda Fiziksel
Aktivite, Fonksiyonel Mobilite Ve Denge
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Sosyal Güvenlik Uygulamasında Aile Hekimliği
ĠĢyerleri
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Demokrat Parti Ġktidarı‟nın Siyasi Tutumu

OSMAN KAYHAN
ÖĞR. GÖR. DR. EMRAH DÖNMEZ
ÖĞR. GÖR. SELÇUK KAYHAN
Uzaktan Eğitimde ArtırılmıĢ Gerçeklik
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Ġlkokul Düzeyinde Yapılan ArtırılmıĢ Gerçeklik
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DR.ÖĞR.ÜYESI GÜL DENIZ YILMAZ
YELVAR
Non-Spesifik Boyun Ağrılı Akademisyenlerde
Ağrı ġiddetinin Servikal Postür, Kas Kuvveti ve
Propriosepsiyon Üzerine Etkisi

DR. BAHADIR GENİŞ
PROF. DR. NERMİN GÜRHAN
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEDİNE KOÇ
HEM. ÇİĞDEM GENİŞ
ARAŞ. GÖR. BURAK ŞİRİN
DOÇ. DR. OKAN CEM ÇIRAKOĞLU
PROF. DR. BEHÇET COŞAR
Covıd-19 Pandemisi Ġle ĠliĢkili Algı ve
Tutum Ölçeklerinin GeliĢtirilmesi

TUĞÇE KIRTI
FATİMA ELİF ERGÜNEY OKUMUŞ

ÖZGÜR GEDİKLİ
Sedat Umran‟ın ġiirlerinde Yinelemeler

Obez Bireylerde Duygusal Yeme Ve Duygusal
Zorlanmaya Toleranssızlık Arasındaki ĠliĢkinin
Ġncelenmesi

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEDİNE KOÇ
FATİH SEYRAN
DR. BAHADIR GENİŞ
ARAŞ. GÖR. BURAK ŞİRİN
PROF. DR. NERMİN GÜRHAN
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Covıd-19‟un Nedenleri Ve Kontrolü Ġle
ĠliĢkili Algıların Sağlık ÇalıĢanlarındaki
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Üzerine
Etkisi
DR.ÖĞR. ÜYESİ ECE BURU

ÖĞR. GÖRV. AYŞE GÜNEŞ
Zeytin Üretiminin Ekonomik Analizi

Mûsâ Cârullah‟ın Ehl-i Sünnet Ve ġia
EleĢtirisi Bağlamında Mezhepçiliğe Ġtirazı

GeçmiĢten Günümüze Omurgaya Ait
Konjenıtal Kapanma Defektleri: Nöral Tüp
Defekti veya Spına Bıfıda?

ÖĞR. GÖRV. AYŞE GÜNEŞ

NEYİRE AKPINARLI

DR.ÖĞR. ÜYESİ ECE BURU

ÇalıĢanların Performansını Artırmak Ġçin Yetenek
Yönetimi Ve ĠĢ Motivasyonunun Önemi

Kolektif Haklarsız Bireysel Ġnsan Haklarının Yetisi

Scapula‟nın GeliĢimi ve KemikleĢme
Anomalilerinin Klinik Prezentasyonları

DR. ERDAL BİLGİÇ

PROF. DR. ERGÜN KOCA
PROF. DR. AYŞEN KOCA

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET DOĞAN

Sovyetler Birliği Türkiye Arasında 1927
Yılında Ġmzalanan Ticaret AnlaĢmasına Giden
Yol

Kırgız Türkçesi‟nde Aile ve Akrabalık
Kavramlarını KarĢılayan Sözler ve Söz Kalıpları

PROF. DR. ERGÜN KOCA
PROF. DR. AYŞEN KOCA
Kıbrıs Türkçesi Ağızları Sözvarlığı: Yansıma Adlar
Üzerine Bir Ġnceleme

Türkiye‟nin AĢı Takvimindeki AĢılar

SÜHEYLA TUNA
DR. ÖĞR. ÜYESİ EVRİM BURCU UNCU
KİRTİŞ
Endüstriyel Atık Olan Elma Posasının Gıda
Teknolojisinde Değerlendirilme Olanakları
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UBAK 1

UBAK2

UBAK 3

OTURUM 2
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OTURUM 2
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OTURUM BAġKANI: DR. BASIR ABDI

OTURUM BAġKANI: DR. LEMAN KUZU

OTURUM BAġKANI: DOÇ. DR. SELĠM

آمنه منافی دیسجی

ARŞ. GÖR. HASAN ALİ GÜÇLÜ
BoĢanmanin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

GÜRGEN
MOHAMMED MUQTADIR
BHUMIKA SHARMA
AMIT RAWAT

بررسی زندکی پسا کرونایی با تاکید بر تغییرات فرهنگی
Policies And Incentives Vis-À-Vis Sustainable
Alternative Of Electric Vehicles
SAMİRA DADASHOVA

CANSU YETİMOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH ÇAĞATAY CENGİZ

SONER ŞEKER
EBUBEKİR YANIK

1990‟lar Türk Siyasal Hayatına „EĢkıya‟ Filminden
Bakmak

Çelik TaĢıyıcı Sistemlerde Kullanılan
Çaprazların Yapı DavranıĢı Üzerine Etkilerinin
AraĢtırılması

DR. ÖĞR. ÜYESI ÖZLEM TOPÇUOĞLU

DR. HALIL MURAT ENGINSOY

ҒАЛАМДЫҚШӨЛЕЙТТЕНУ МӘСЕЛЕС

Türkiye Düzey 2 Bölgeleri Kapsamında
Sektörel Bir Yakınsama Analizi

Experimental Analysis Of Mechanical
Behavior Of Nb2 Al Reinforced Aluminum
Matrix Hybrid Metal Composites

Садык Марияш

DOÇ. DR. MEHMET ELBAN

DOÇ. DR. SELİM GÜRGEN

ҚАЗАҚСТАНҚОРЫҚТАРЫ: БҮГІНІ МЕН
БОЛАШАҒЫ
PETER,B. A.
PETER,R. E.
OGUNSOLA,A. W.

Gazete Haberlerinde Bayburt‟ta Hayat (19291948)
DOÇ. DR. MEHMET ELBAN

Shear Thickening Fluid In Spall Liner

Tarih Ders Kitaplarının Kavram Öğretimi
Açısından Ġncelenmesi

Anti-Wear Properties Of Dispersion Hardened
Uhmwpe

ETHICS OF TECHNOLOGY: THE IMPACT OF
TECHNOLOGIES ON HUMAN LIFE

Садыкова Дамежан Адилхановна
Исханова Елнур

A Review Of An Epidemiological-Genetics
Model For Assessing The Impact Of
Insecticides Resistance On The Transmission
Dynamics Of Malaria In Kampala

DOÇ. DR. SELİM GÜRGEN
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MOHAMMED MUQTADIR
BHUMIKA SHARMA
DR. RAJINDER VERMA
Rights Of Mother And Child Vis-À-Vis
Breastfeeding

DR. ÖĞR. GÖR. SADİYE KAYAARSLAN

ARŞ. GÖR. MEHMET FATIH ÇAKAR
DOÇ. DR. TOLGAY KARA

YaĢlılıktan Önce Gençliğin Değerini Bilmek:
Koronavirüs Döneminde Gençlerin
Bağımlılıktan Korunmasında BoĢ Zaman
Değerlendirmenin Önemi

Elektromekanik Sistemlerdeki Mekanik
BoĢluğun Kontrol Amaçlı Tanılanması

TARKAN ERKAN

ZİR.YÜK.MÜH.BERNA YILMAZ
DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜLCAN TARLA

Türk Halk Müziği Ölçü Yapıları, Zamanları,
VuruĢ ġekilleri Ve OluĢan VuruĢ Tipleri Ġle
Bir Tasnifleme Önerisi
DR. ÖĞR. ÜYESİ, ASMAA YOUNIS

دور المرأة في العصر النبوي والعصر الحديث

UĢak Ġlinde Bağlarda Kamalı Nematod,
Xiphinema index (Dorylaımıda;
Longıdorıdae)‟in Varlığının ve
Yoğunluğunun Saptanması
ZİR.YÜK.MÜH.BERNA YILMAZ
DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜLCAN TARLA
Denizli Ve Manisa Ġllerinde Bağlarda
Zararlı Kamalı Nematod, Xiphinema index
(Dorylaımıda; Longıdorıdae)‟in DağılıĢının
ve Yoğunluğunun Saptanması

MUHAMMET ALİ ACAR
Akademik Literatürde Zâhirîliğin Ehl-Ġ Hadis Ġle
ĠliĢkilendirilmesi Hakkında Bazı Mülahazalar
MUHAMMET ALİ ACAR
ReĢid Rıza‟nın “Muhâverâtü‟l-Muslih Ve‟lMukallid” Ġsimli Eserinde Yer Alan Fıkhî GörüĢleri

EMRE AKSÖZ
BİROL ARİFOĞLU
Makine Öğrenmesi Ġle Kestirimci Bakım
Ve Anomali Tespiti Analizi
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Özkan Bilgili
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SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMASINDA AİLE HEKİMLİĞİ İŞYERLERİ
Tuğçe Kırtı & Fatima Elif Ergüney Okumuş
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Mehmet Kanatlı
TOMMASO CAMPANELLA‟NIN GÜNEŞ ÜLKESİNDE ÖZGÜRLÜĞÜN BEŞ HALİ
Özgür Gedikli
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Özet: Göç, insanoğlunun kadim tarihinin ayrılmaz bir parçası haline gelen bir olgudur.
Sebepleri yaĢanılan bölgeye göre değiĢmekle birlikte göçler sosyal bilimcilerin üzerinde
epeyce konuĢtuğu bir konu olmaktadır. Her ne kadar tartıĢmalar göçün yönü ve niteliğine
yönelik fikirleri barındırsa da göçün üzerinde net bir Ģekilde uzlaĢılmıĢ bir tanım olmadığını
söylemek gerekir. 21. yüzyılda küreselleĢme sürecinin dünyanın en ücra köĢelerini etki altına
alması ile göçün homojenliği yerine heterojenleĢme ve uluslararasılaĢma süreci de hız
kazanmakta, göçün toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal, ekolojik boyutları öngörülen
durumdan öte boyutlara varmaktadır.
Türkiye‟de temel olarak 1950‟li yıllardan itibaren baĢlayan iç göç dalgası, göç veren ve göç
edilen yerlerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısında büyük değiĢikliklere yol açmıĢtır. Göç
veren yerler beĢeri ve sosyal sermaye bakımından yetersiz kalırken göç alan yerler çekim
merkezi haline gelebilmektedir. Bu durumda göç, özellikle kalkınma politikalarında rehberlik
etme ve belirleyici olma unsuru olabilmektedir.
Ağrı, sosyal ve ekonomik geliĢme düzeyi bakımından Türkiye‟de son sıralarda yer alan bir
ildir. Göç, ilin kalkınmasını önemli derecede etkileyen faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Ġlde tarihsel süreç itibariyle yaĢanan nüfus hareketliliği beĢeri ve sosyal sermayenin yanı sıra
ekonomik yatırımların da baĢka bölgelere kayması ile sonuçlanmaktadır.
Bu çalıĢmada, Ağrı ilinin 1980-2019 yılları arasındaki nüfus değiĢimi ele alınmıĢtır. Ġlde
göçün nedenlerine yönelik daha önce yapılan çalıĢmalar ve istatistiklerden yararlanılarak
mevcut duruma yönelik değerlendirmeler yapılmıĢtır. ÇalıĢmada; göçün sebep ve sonuçlarını
azaltacak önerilere yer verilmiĢtir. Buna göre ilin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı
sağlayacak ve ilin kendine has potansiyelini ortaya koyacak politikalara öncelik verilmesi
önerilmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Göç, iç göç, Ağrı nüfusu, Türkiye
GĠRĠġ
Göç, tarih boyunca gerçekleĢtiği toplumlarda olumlu veya olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Özellikle sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik bakımından alt sıralarda yer alan bölge veya illerde
göçün etkileri daha keskin bir biçimde hissedilmektedir. Ekonomik ve sosyal koĢulların genel
olarak daha iyi olduğu yönlere doğru gerçekleĢen göçler, bölgeler veya iller arasında da
geliĢmiĢlik düzeylerini farklılaĢtırma rolünü görmektedir.
Göçün çeĢitli nedenleri bulunmakla birlikte isteğe bağlı veya zorunlu olarak gerçekleĢip
gerçekleĢmediği önem teĢkil etmektedir. Ġstihdam olanakları, daha iyi yaĢam koĢulları, sağlık
ve eğitim baĢta olmak üzere nitelikli kamu hizmetlerine eriĢim imkânları vb. sebepler göçün
“çekici” yönlerini, salgın hastalıklar, savaĢlar, yoksulluk, kısıtlı istihdam olanakları ise göçün
“itici” yönlerini oluĢturmaktadır.
Göç olgusuna yönelik yapılan tanımlamalar, sosyal bilimlerin ilgili dallarına göre
değiĢmektedir. Ekonomi açısından bakıldığında göçün istihdam olanaklarından kaynaklı
olabileceği, coğrafya açısından bakıldığında göç, mekân değiĢikliği olarak tanımlanabilir.
Sosyolojik açıdan bakıldığında ise göç, insanların ve çeĢitli grupların çeĢitli nedenler ve
faktörlerin etkisiyle yer değiĢtirmeleri ve sonrasında da etkileri devam eden süreçler bütünü
olarak tanımlanabilir (Çakır, 2011:131). Söz konusu tanımlarda dikkatleri çeken önemli
husus, göçün sadece ekonomik nedenlerle yer değiĢtirme hareketi olarak ele alınmamasına
yönelik bakıĢ açısıdır. Göç, bireylerin ekonomik yaĢamlarını etkilemekle birlikte sosyal,
siyasal ve kültürel değiĢiklikleri de beraberinde getirmektedir.
Göç konusuna yönelik geliĢtirilen kuramlar göçün nedenlerinin bireylerin ihtiyaçları,
gereksinimleri ve arzuları dıĢında zorunlu olup olmadığı hususlarına da odaklanır. Bu
durumda göçün “itici” olarak adlandırılan negatif yönü ve “çekici” olarak adlandırılan pozitif
yönü ön plana çıkmaktadır.
Göçe yönelik temel çalıĢmalardan biri, E.G. Ravenstein‟in 1885 yılında yaptığı çalıĢmadır.
Göç Kanunları (The Laws of Migration) adlı çalıĢmaya göre iki tür yerleĢim yeri vardır: Ġlki
“soğuran/yutan beldeler” (counties of absorption), ikincisi ise “dağıtan/saçan beldeler”
(county of dispersion). Birinci yerler ticaret ve sanayi merkezi konumundadır ve nüfus artıĢı
hızlıdır. Ġkinci yerlerde ise tarım sektörü baĢattır ve nüfus artıĢı yavaĢtır (KarakaĢ vd., 2012:
13).
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Ravenstein göç kuramında aĢağıdaki varsayımları ortaya koymaktadır:
1. Göçmenler daha çok kısa mesafelere doğru göç ederler. Göçlerin önemli bir bölümü
sanayi ve ticaret merkezlerine doğru yapılmaktadır.
2. Bir bölgede sanayi ve ticaretin geliĢmesi, o bölgenin yakın bireyler için bir çekim
merkezi haline gelmesine neden olmakta ve bölge göç almaktadır. Göç veren yerlere
ise baĢka yerlerden göç eden insanlar yerleĢmektedir. Dolayısıyla göç sadece geliĢmiĢ
yerlere değil, göç veren yerlere doğru olarak da gerçekleĢmektedir. Sonuç olarak göç
çarpan etkisi Ģeklinde merkez ve çevresini de etkilemektedir.
3. Göç sebep ve sonuçları bakımından birbirini tamamlar niteliktedir. Sanayi ve ticaretin
geliĢmesine paralel olarak artan iĢ imkânları göç eden insanların çalıĢmalarına imkân
sağlamakta, böylece göç alan yer ile göçmenler arasında birbirini tamamlayan bir arz
ve talep dengesi oluĢmaktadır.
4. Her göç akımı baĢka bir göç akımını tetikleyerek göçte süreklilik meydana
getirmektedir.
5. Göçlerin uzun mesafeli olanları daha çok sanayi ve ticaretin yoğunlaĢtığı bölgelere
yapılmaktadır.
6. Göç, kır-kent ayırımında birbirinden farklı eğilimler taĢımaktadır. Kırda yaĢayan
bireylerin kentlere göç etme eğilimi daha yüksek iken bu eğilim kentlerde daha azdır.
7. Göçler kadın ve erkek göçmen bakımından farklılık gösterir. Kadınlar daha çok kısa
mesafeli göç ve iç göç eğilimi taĢırken erkeklerde tam tersi bir durum yaĢanmaktadır.
(Ravenstein, 1885; Ravenstein, 1889, aktaran: Ġnce: 2019: 2583-2584).
Ravenstein‟in göçe iliĢkin değerlendirmelerine bakıldığında göçün mekânsal değiĢiminin
daha çok ekonomik nedenlerle gerçekleĢtiği savı ön plana çıkmaktadır. Nitekim büyük
kentlerin sahip oldukları yeni iĢ ve istihdam olanakları göç yönünü kırdan kente çevirmekte,
kentler “çekici” mekânlar haline gelmektedirler.
Göç, hem gidilen hem kalınan yerde önemli sorunları meydana getirmektedir. Göç edilen
yerlerde baĢta çevre ve kentleĢme olmak üzere gelen nüfusu barındırabilme, onlara eĢit
imkânları sunma gibi sorunlar oluĢmaktadır. Göç veren yerler ise çekim merkezi olmaktan
çıkarak geliĢmekte olan veya geliĢmiĢ kentlere göre çok daha geride kalmakta, yatırım ve
istihdam imkânları azalmakta ve yaĢam kalitesinde beklenti azalmaktadır. Dolayısıyla göç,
süreç ile birlikte kalkınma olgusunu da gündeme getirmektedir. Göçün tarihsel süreç
içerisinde ele alınmasında kalkınma ile göç arasında çoğunlukla olumlu bir ilişki olduğu ileri
sürülmekte, konuya yönelik hem iyimser hem kötümser yaklaĢımlar ortaya çıkmaktadır. Bu
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yaklaĢımların ortaya çıkmasında ekonomik ve politik durum göç-kalkınma iliĢkisinde
belirleyici olabilmektedir (AktaĢ, 2014: 37).
Göçe yönelik gerçekleĢtirilen bazı çalıĢmalar, daimi göç yerine döngüsel göçe ve göçün
kalkınma ile olan iliĢkisinin olumlu yönüne vurgu yapmaktadır. Göç veren yer ile göç alan
yer arasında kısa süreli cereyan eden döngüsel göç özellikle göç veren yer açısından
ekonomik kalkınmaya olumlu katkılar sağlamaktadır. Göçün kalıcı olması göç veren yer
açısından olumsuz bir etki yaparak bölgenin geri kalmasına sebep olmaktadır (Genç, vd.,
2019: 481). Dolayısıyla göç hangi yönde olursa olsun, olumlu ve olumsuz etkiler yaratarak
kalkınma süreçlerine etki edebilmektedir.
Türkiye‟de 1950‟li yıllardan itibaren yoğun bir nüfus hareketliliği yaĢanmaktadır. Sosyal ve
ekonomik değiĢim ve dönüĢüm sürecinin bir parçası olarak gerçekleĢen nüfus hareketliliğinin
zaman içerisinde hızı değiĢmektedir. Daha çok ekonomik nedenlerle gerçekleĢen nüfus
hareketliliği, kırsal kesimlerden kentlere doğru gerçekleĢmektedir. Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde göç temel olarak güvenlik, terör ve uygulanan kalkınma projeleri
nedeniyle ortaya çıkmıĢtır. Bu bölgelerde göçün yönü kırsal alandan kentlere ve doğu
illerinden güney ve batı kesimlerine doğru gerçekleĢmiĢtir (Türkiye Göç ve Yerinden OlmuĢ
Nüfus AraĢtırması (TGNOYA), 2006: 5).
ĠÇ GÖÇ: TÜRKĠYE‟DE NEDENLERĠNE YÖNELĠK TEORĠK BAKIġ
Literatürde iç göçe yönelik yapılan tanımlamalarda göçün belli aralıklarla ve ülke içinde veya
bölge içinde yapılması hususları vurgulanmaktadır. Tanımlamalarda göçün çalıĢmak veya
yerleĢmek amaçları ile yapılmasının yanında, sürenin uzunluğu konusu da gündeme
gelmektedir. Göç konusunda çalıĢan uzmanlar arasında her ne kadar süre uzunluğu konusunda
bir mutabakat olmasa da bu sürenin bir yıl veya bir yıldan fazla olması görüĢü genel kanı
olarak yaygınlık kazanmıĢtır (Öztürk ve Altuntepe, 2008: 1589).
Göçün mekânsal boyutu kentleĢme sürecine etki etmektedir. Göç, kentlerin “itici, iletici ve
çekici” güçlerinin etkisiyle farklı Ģekillerde oluĢmaktadır. Ġtici etmenler, genellikle nüfusu
köyden ve tarımdan uzaklaĢtıran ve köy dıĢına iten etmenlerdir. Ġletici etmenler, köyden
kopan nüfusu Ģehirlere ve büyük merkezlere taĢıyan ulaĢım araçlarındaki ve imkânlarındaki
geliĢmelerdir. Çekici güçler ise, kırsal kesimden ayrılan ya da ayrılmaya karar verenleri
kentlere doğru çeken ekonomik ve toplumsal etmenlerdir (KeleĢ, 2012: 67).
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Göç, bireylerin isteyerek veya zorunlu olarak bir yerden baĢka bir yere gitme hareketidir ve
bu hareket sürekli olarak ya da belli bir zaman dilimine göre gerçekleĢebilir. Bireylerin
hayatını olumlu veya olumsuz yönden etkileyen iç göçün çeĢitli sebepleri vardır. Türkiye‟de
köyden göçün “çekici” nedenlerine iliĢkin dile getirilen faktörler Ģu Ģekildedir (Hemmasi ve
Prorok, 2002: 400-401):


Nüfusun artması ile birlikte mevcut tarımsal araziler yetersiz kalmakta ve bu durum
tarım arazilerinin küçük parçalara ayrılarak iĢsizliğe ve yaĢam kalitesinin düĢmesine
neden olmaktadır.



Türkiye‟de 1950‟li yıllardan itibaren tarımda makineleĢme ile birlikte iĢgücüne olan
talep azalmıĢtır.



Tarımsal amaçlar doğrultusunda kullanılan gübrelerde ulaĢım ve pazarlama giderleri
artmıĢtır.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan siyasi karmaĢa insanları
etkilemiĢtir.



Ġnsanlar yerel çatıĢmalar ve doğal afetler nedeniyle yer değiĢtirmiĢlerdir.



Askerlik hizmeti nedeniyle gidilen yerlerde modern çevre ve değerlerin etkisiyle
evlilikler yapılmıĢtır.



Tarımsal faaliyetlere yönelik hasat dönemlerinde çeĢitli yer değiĢiklikleri meydana
gelmektedir.

Hemmasi ve Prorok (2002: 401), kentlerin “çekici” yönlerinin kırsal kesimlerin “itici”
yönlerine göre çok daha karmaĢık olduğu ifade ederler. Göçlerin sadece ekonomik nedenlere
bağlanamayacak “çekici” yönlerinin baĢında; kentlerdeki bir takım seçkin grupların varlığı,
gerçek

fırsatları

yakalamaya

iliĢkin

değiĢen

umutlar,

toplumsal

modernizasyon,

küreselleĢmenin etkisi, çeĢitli düzeydeki karar vericilerin göçü etkilemesi, kamu ve özel
sektörün sunduğu iĢ imkânları gelmektedir.
Benzer Ģekilde Türkiye‟de iç göçün sebepleri; ekonomik sebepler, doğal afetler, terör ve
güvenlik sorunları, kırsal kesimdeki yüksek doğurganlık ve hızlı nüfus artıĢı, tarımsal toprak
yetersizliği, kentlerin sosyal ve kültürel yönlerden çekiciliği ve eğitim olarak sıralanabilir
(Karpat ÇatalbaĢ ve Yarar, 2015: 102).
Kentlerde daha iyi ve fazla iĢ imkânları arayıĢı, kırsal kesimlerde yoğun yaĢanan salgın
hastalıklar ve altyapı eksiklikleri, güvenlik sorununun varlığı, tarımda mekanizasyon
nedeniyle arttan iĢsizlik, kırsal alanda hızlı nüfus artıĢına bağlı olarak mevcut toprakların
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yetersiz gelmesi, kentlerde yüksek refah beklentisi, iyi eğitim ve sağlık olanaklarının varlığı iç
göçün temel nedenleri olarak karĢımıza çıkmaktadır.
TÜRKĠYE‟DE ĠÇ GÖÇ DEĞĠġĠMĠ
Türkiye‟de 1950‟li yıllardan itibaren büyük bir göç hareketliliği yaĢanmıĢ, kırdan kente göç
büyük bir ivme kazanmıĢtır. 1950-1990 yılları arasından Türkiye nüfusunun kır ve kent
deseni farklı özellikler taĢımaya baĢlamıĢtır. Buna göre 1950 yılında Türkiye nüfusunun
%19‟u kentlerde yaĢarken bu oran yıllar itibariyle artıĢ göstermiĢ, 1970 yılında %36 ve 1990
yılında %56 olmuĢtur (Ġçduygu ve Sirkeci, 1999: 250).
Türkiye‟de yerleĢim yerleri temel alınarak göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında,
göçlerin en büyüğünün Ģehirden Ģehire yapılan göçler olduğu görülmektedir. Özellikle 19952000 döneminde Ģehirlere büyük göç akımları gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 1:Türkiye‟de YerleĢim Yerlerine Göre Göç Eden Nüfus, 1975-2000
YerleĢim Yeri

1975-1980

1980-1985

1985-1990

1995-2000

Toplam
(%)
ġehirden ġehire

3.584.421
100,00
1.752.817

3.819.910
100,00
2.146.110

5.402.690
100,00
3.359.357

6.692.263
100,00
3.867.979

(%)
Köyden ġehire

48,90
610.067

56,18
860.438

62,18
969.871

57,80
1.168.285

(%)
ġehirden Köye

17,02
692.828

22,53
490.653

17,95
680.527

17,46
1.342.518

(%)
Köyden Köye

19,33
528.709

12,84
322.709

12,60
392.935

20,06
313.481

14,75

8,45

7,27

4,68

(%)

Kaynak: DĠE, Genel Nüfus Sayımları, 1980-2000

1975-1980 döneminde nüfusun %17,02‟si köyden Ģehre göç ederken % 19,33‟ü Ģehirden köye
göç etmiĢtir. Köyden köye göç aynı dönemde % 14,75 olarak gerçekleĢmiĢtir. 1995-2000
yılları arasında köyden köye göç hariç olmak üzere tüm göç türlerinde yükseliĢ olduğu
görülmektedir. Ravenstein‟in de ifade ettiği Ģekilde kırdan kıra göç olgusu daha yavaĢ
gerçekleĢmektedir.
Türkiye‟de iç göç ile birlikte ortaya çıkan önemli sorunlardan biri kentleĢmedir. 1990‟lı
yıllardan itibaren iç göç artan bir Ģekilde hızlanmıĢtır. 1990 yılında Türkiye nüfusunun %
51,3‟ü 20 bin ya da daha fazla nüfuslu Ģehir yerleĢmelerinde yaĢarken, 2000 yılında ise bu
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oran % 59,3‟e yükselmiĢtir. Bu durum, kırsal alandan kentlere yaĢanan göçün boyutunu
ortaya koymaktadır. Kırsal alanlarda tarımsal mekanizasyon nedeniyle iĢgücüne duyulan
ihtiyacın azalması ile bireylerin elde ettiği gelirlerde düĢüĢ yaĢanmıĢ, ortaya çıkan iĢgücü
fazlası bireyleri göç zorlamıĢtır. Ayrıca, büyük kentlerin sunmuĢ olduğu iyi eğitim ve sağlık
olanakları, istihdam bulmada kolaylıklar ile terör göçün önünü açan unsurlar olmuĢtur
(KaĢtan, 2016: 697).
AĞRI ĠLĠ NÜFUS VE GÖÇ MEVCUT DURUMU
Türkiye‟de sosyal ve ekonomik geliĢme bakımından geri kalan bir il olan Ağrı‟da temel
geçim kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır ve ilde son yıllarda sanayi alanında
yapılan yatırımlar ilin kalkınmasına yönelik olumlu adımlar olarak değerlendirilmektedir.
2011 yılında hazırlanan Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması
AraĢtırması‟na göre Ağrı ili sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik seviyesi açısından 81 il içerisinde
79. sırada yer almaktadır (Ġllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması
AraĢtırması (SEGE-2011, www3.kalkinma.gov.tr). Son olarak hazırlanan SEGE 2017
çalıĢmasına göre Ağrı ili sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik bakımından 80. sıraya gerilemiĢtir
(SEGE, 2017). TÜĠK tarafından 2015 yılında gerçekleĢtirilen Ġllerde YaĢam Endeksi Ġl
Sıralamaları ve Endeks Değerleri çalıĢmasına göre Ağrı ili konut, çalıĢma hayatı, gelir ve
servet, sağlık ve eğitim göstergeleri bakımından 79. sırada yer almaktadır.
Ağrı ili nüfus bakımından dönem dönem değiĢkenlik gösteren bir seyir izlemektedir. Tablo
2‟de Ağrı ilinin 1980-2019 yılları arasındaki nüfus değiĢim verileri yer almaktadır.
Tablo 2: Ağrı Ġli Nüfus DeğiĢimi (1980-2019)
Yıllar
Ağrı
368,009
1980

Türkiye
44,736,957

421,131
50,664,458
1985
437,093
56,473,035
1990
528,744
67,803,927
2000
530,879
70,586,256
2007
532,180
71,517,100
2008
537,665
72,561,312
2009
542,022
73,722,988
2010
555,479
74,724,269
2011
552,404
75,627,384
2012
551,177
76,667,864
2013
549,435
77,695,904
2014
547,210
78,741,053
2015
542,255
79,814,871
2016
536,285
80,810,525
2017
539,657
82,003,882
2018
536,199
83,154,997
2019
Kaynak: DĠE, Genel Nüfus Sayımları (1980-2000), TÜĠK, ADNKS, 2007-2019
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Ağrı ili nüfusu 1980 yılında 368,009 olup Türkiye nüfusunun %8,2‟sini oluĢturmaktadır. 2000
yılı itibariyle ise 528,744 olup Türkiye nüfusunun %7,7‟sini oluĢturmaktadır. 2000 yılından
itibaren Ağrı nüfusu 2011 yılına kadar sürekli artıĢ göstermiĢtir. 2011 yılında tüm dönemlerin
en yüksek nüfusuna ulaĢan ilde bu dönemden sonra nüfus azalmaya baĢlamıĢtır.
ġekil 1: Ağrı Ġli Nüfusu Yıllara Göre DeğiĢimi, 1980-2019
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300

200

100

0
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Kaynak: TÜĠK, ADNKS, 2020

ġekil 1‟de Ağrı ilinin 1980-2019 yılları arasındaki nüfus değiĢimi gösterilmektedir. Ağrı ilinin
nüfusu 2011 yılında en yüksek seviyeye ulaĢmıĢ, 2011 yılından itibaren azalmaya baĢlamıĢtır.
2017 yılına kadar devam eden düĢüĢ, 2018 yılında tekrar yükseliĢe geçmiĢ, 2019 yılında da
tekrar düĢüĢ yaĢanmıĢtır.
Tablo 3: Ağrı Ġlinde Net Göç Hızı SıralanıĢı, 1975-2000
Sıra
1975-1980
1980-1985
No
Net göç

Net
hızı

göç

Net göç

Net
hızı

göç

1985-1990
Net göç

1995-2000
Net göç hızı

Net göç

(‰)
69

-24.986

(‰)
-80,5

-19.005

(‰)
-53,5

-37.312

-95,4

Net göç hızı
(‰)

-26.213

-56,4

Kaynak: DĠE, Genel Nüfus Sayımları, 1980-2000

Tablo 3‟e göre Ağrı ili 1975-2000 yılları arasında net göç sıralamasında Türkiye genelinde
69. sırada yer almaktadır. 1975-1980 döneminde binde -80,5 olan net göç hızı, 1985-1990
yılları arasında en yüksek seviyeye çıkarak binde -95,4 olarak gerçekleĢmiĢtir. Yukarıda da
ifade edildiği gibi, Doğu ve Güneydoğu illerinde 1980‟li yıllarda terör nedeniyle baĢlayan
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karmaĢa ve güvenlik kaygısı, bu illerden batı illerine yoğun göçlerin yaĢanmasına neden
olmuĢtur.
ġekil 2: Ağrı Ġli Net Göç Hızı DeğiĢimi,1975-2000
0
-20
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-53.5
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-80
-80.5
-100
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-120
Kaynak: DĠE, Genel Nüfus Sayımları, 1980-2000

Ağrı ilinin 1980-2019 yılı verdiği göç değerlerine bakıldığında tüm dönemlerde ilin verdiği
göçün aldığı göçten her dönem fazla olduğu görülmektedir. Ġlde en yüksek net göç oranı
1985-1990 döneminde gerçekleĢirken en düĢük oran 2009-2010 yılında gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 4: Ağrı Ġli Göç Verileri, 1980-2019
Yıl

Ġl

Toplam Nüfus

Aldığı Göç

Verdiği
Göç

Net Göç

Net Göç Hızı
(‰)

2018-2019

Toplam

83.154.997

2.806.123

2.806.123

0

0

Ağrı

536.199

16.342

28.158

-11.816

-21.8

Toplam

82.003.882

3.057.606

3.057.606

0

0.0

Ağrı

539.657

20.091

29.482

-9.391

-17.3

Toplam

80.810.525

2.684.820

2.684.820

0

0.0

Ağrı

536.285

15.088

32.479

-17.391

-31.9

Toplam

79.814.871

2.619.403

2.619.403

0

0.0

Ağrı

542.255

14.306

30.811

-16.505

-30.0

Toplam

78.741.053

2.720.438

2.720.438

0

0.0

Ağrı

547.210

16.597

32.174

-15.577

-28.1

Toplam

77.695.904

2.681.275

2.681.275

0

0.0

Ağrı

549.435

14.480

30.995

-16.515

-29.6

Toplam

76.667.864

2.534.279

2.534.279

0

0.0

Ağrı

551.177

14.725

28.477

-13.752

-24.6

Toplam

75.627.384

2.317.814

2.317.814

0

0.0

Ağrı

552.404

12.856

27.984

-15.128

-27.0

Toplam

74.724.269

2.420.181

2.420.181

0

0.0

Ağrı

555.479

15.508

25.182

-9.674

-17.3

Toplam

73.722.988

2.360.079

2.360.079

0

0.0

Ağrı

542.022

14.950

22.966

-8.016

-14.7

2017-2018
2016-2017

2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
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Toplam

72.561.312

2.236.981

2.236.981

0

0.0

Ağrı

537.665

12.115

22.613

-10.498

-19.3

Toplam

71.517.100

2.273.492

2.273.492

0

0.0

Ağrı

532.180

12.195

27.450

-15.255

-28.3

Toplam

60.752.995

4.788.193

4.788.193

0

0

Ağrı

451.287

24.586

50.799

-26.213

-56,44566515

Toplam

49.986.117

4.065.173

4.065.173

0

0

Ağrı

372.450

17.162

54.474

-37.312

-95,40124672

Toplam

44.078.033

2.885.873

2.885.873

0

0

Ağrı

345.873

13.662

32.667

-19.005

-53,47864442

Toplam

38.395.730

2.700.977

2.700.977

0

0

Ağrı

297.713

9.798

34.784

-24.986

-80,54647557

Kaynak: Genel Nüfus Sayımı Sonuçları (1980-2000), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (20082019)

Ġlin söz konusu dönemlerde aldığı göç miktarları 1995-2000 döneminde en büyük artıĢı
yakalamıĢtır.
Tablo 5‟te Ağrı ilinde göç eden nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre ele alınmıĢtır. Ġlde son
10 yıllık verilere bakıldığında göç eden kadınlardan 15 yaĢ üzeri ve doktora mezunu
kadınların en az göç eden kesim olduğu görülmektedir. Genel olarak, kadın ve 15+ yaĢ ve
ilkokul, lise ve dengi meslek okulu ve okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen
kadınların göç etme eğilimde olduğu ve yıllar itibariyle sayıların arttığı görülmektedir.
Tablo 5: Göç Eden Kadın Nüfusun Eğitim Durumu (Verdiği), 2009-2019
Yıllar

Kadın
ve 15+
YaĢ ve
Doktora

Kadın ve
15+ YaĢ
ve
Ġlköğretim

Kadın
ve 15+
YaĢ ve
Ġlkokul

Kadın
ve 15+
YaĢ ve
Lise Ve
Dengi
Meslek
Okulu

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

7
10
8
5
10
11
5
10
13
13
6

585
887
1245
1371
1488
1513
1583
1311
1351
1078
401

1313
1194
1238
1311
1137
1342
1284
1376
1640
1213
1008

1091
1190
1515
1428
1810
1760
1955
2278
2428
2511
2579

Kadın ve
15+ YaĢ ve
Okuma
Yazma
Bilen
Fakat Bir
Okul
Bitirmeyen
1383
1587
1887
2266
2337
2577
2483
1960
1969
1263
1010

Kadın ve
15+ YaĢ
ve
Okuma
Yazma
Bilmeyen

Kadın
ve
15+ YaĢ ve
Ortaokul
Veya Dengi
Meslek
Ortaokul

1431
1144
1094
1174
1033
949
989
838
852
699
618

131
126
147
112
126
382
528
642
791
1511
2345

Kadın ve
15+ YaĢ
ve Yüksek
Lisans (5
Veya
6
Yıllık
Fakülteler
Dâhil)
28
56
59
75
105
97
118
105
172
160
124

Kadın ve
15+ YaĢ ve
Yüksekokul
Veya
Fakülte

595
717
1148
1324
1582
2027
2525
2647
2494
2655
2266

Kaynak: TÜĠK, Bölgesel Göstergeler, 2020

Göç eden erkeklerin eğitim durumu kadınlarla benzer özellikler taĢımaktadır. Doktoralı erkek
sayısı en az göç eden kesimdir. 15+ yaĢ ve ilkokul, lise ve dengi meslek okulu ve okuma
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yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen erkeklere göç etme eğilimindedirler. Yıllar itibariyle
yüksekokul veya fakülte mezunu erkeklerin göç sayısında artıĢ gözlemlenmektedir.
Tablo 6: Göç Eden Erkek Nüfusun Eğitim Durumu (Verdiği), 2009-2019
Yıllar

Erkek
ve 15+
YaĢ ve
Doktora

Erkek ve
15+ YaĢ
ve
Ġlköğretim

Erkek
ve 15+
YaĢ ve
Ġlkokul

Erkek ve
15+ YaĢ
ve Lise Ve
Dengi
Meslek
Okulu

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

11
12
13
17
21
14
17
17
26
32
17

807
1128
1450
1936
1938
2117
2027
1904
1969
1729
837

1516
1253
1213
1487
1198
1476
1507
1338
1468
992
903

2019
1977
2436
2399
2682
2810
2976
2775
3099
2751
2940

Erkek ve
15+ YaĢ ve
Okuma
Yazma
Bilen
Fakat Bir
Okul
Bitirmeyen
848
760
871
1073
1063
1039
1095
981
864
636
547

Erkek ve
15+ YaĢ ve
Okuma
Yazma
Bilmeyen

390
213
179
215
161
163
189
153
146
98
118

Erkek ve
15+ YaĢ
ve
Ortaokul
Veya
Dengi
Meslek
Ortaokul
204
197
218
226
181
572
835
995
1153
1512
2541

Erkek
ve
15+ YaĢ ve
Yüksek
Lisans
(5
Veya
6
Yıllık
Fakülteler
Dâhil)
73
104
97
118
184
160
137
134
281
295
211

Erkek
ve
15+ YaĢ ve
Yüksekokul
Veya
Fakülte

904
1066
1474
1588
1834
2318
2935
2613
2550
2607
2320

Kaynak: TÜĠK, Bölgesel Göstergeler, 2020

Kilometrekareye düĢen kiĢi sayısı olarak adlandırılan nüfus yoğunluğu verilerine bakıldığında
Ağrı ilinde nüfus yoğunluğunun yıllar itibariyle önemli bir değiĢiklik yaĢamadığı
görülmektedir. Türkiye‟de ise nüfus yoğunluğu bakımından sürekli artıĢ yaĢanmaktadır.
ġekil 3: Türkiye ve Ağrı Nüfus Yoğunluğu Verileri, 2007-2018

120
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Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2008-2019

Ağrı ilinde nüfus yoğunluğu 46-48 aralığında seyretmektedir. 2007-2009 yılları arasında 46
olan nüfus yoğunluğu, 2010-2013 yılları arasında 47-48 arasında seyrederken 2017 yılında
46‟ya gerilemiĢtir.
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AĞRI‟DAN GÖÇÜN NEDENLERĠNE DAĠR DEĞERLENDĠRME
Ağrı ili sahip olduğu sosyo-ekonomik geliĢim düzeyi nedeniyle sürekli göç veren il
konumundadır. Ġlin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralaması bakımından son sıralarda yer
alması, göçü tetikleyen, dahası göçün yarattığı sonuçlardan biridir. Ġlden nitelikli iĢgücü ve
beĢeri sermayenin dıĢarıya gitmesi, kalan insanlar için de ilden göç etme eğilimini
artırmaktadır.
2012 yılında gerçekleĢtirilen TRA2‟de Göç Olgusu: Sebep ve Sonuçlar Bağlamında Analitik
Bir Araştırma çalıĢmasında TRA2 Bölgesi‟ni oluĢturan Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan
illerinden Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Bursa ve Kocaeli illerine gerçekleĢen göç ve göçün
nedenleri araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada Ağrı ilinden beĢ büyük Ģehre göçün nedenleri saha
çalıĢması ile ortaya konulmuĢtur. Buna göre ilden göçün en önemli nedenleri ekonomik
olmakla birlikte, gelir dağılımının adaletsizliği, yoksullaĢmanın derinleĢmesi ve iĢsizlik gibi
temel ekonomik sorunlar ile birlikte nitelikli ve yeterli eğitim ve sağlık hizmeti alamayan
insanlar büyük Ģehirlere göç etmektedirler. Temel belediyecilik hizmetlerinden olan yol ve su
gibi altyapı hizmetlerinin eksikliği göç eğilimlerini daha da hızlandırmaktadır. Ayrıca ilde
1980‟li yıllardan itibaren terör nedeniyle oluĢan güvensizlik havası göçü tetiklemiĢtir
(KarakaĢ vd., 2012: 159-160).
Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması (TGYONA) kapsamında 2006 yılında
gerçekleĢtirilen çalıĢmada, Ağrı ilinin de içinde bulunduğu on dört ilde göçün nedenleri
araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada, 14 ilden gerçekleĢen göçte güvenlik gerekçesinin sayısal
büyüklüğü ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Buna göre Türkiye‟de 1986-2005 yılları arasında on
dört ilden nüfusun %1,15‟i güvenlik nedeniyle göç etmiĢtir. Göç eden nüfusun en az 728.000;
en çok 946.400 olabileceğinin ortaya konulduğu çalıĢmada, bireylerin sürekli olarak
yaĢadıkları yerleri terk etme eğilimi baz alınmıĢtır. Buna göre on dört ilin kentsel alanından
da göç eden nüfus düĢünüldüğünde göç edenlerin ortalama 953.680 ile 1.201.200 arasında
olabileceği ifade edilmektedir. 14 ilden göç eden nüfusun kır-kent ayrıma bakıldığında ise
yaklaĢık %80‟i kırsal alandan, % 20‟si ise kentsel alandan meydana gelmiĢtir (TGYONA,
2006: 61).
Türkiye‟de 1980‟li yıllardan baĢlayarak 1990‟lı yıllara uzanan dönemde özellikle Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan illerde terör sonucu ortaya çıkan güvenlik kaygısı
nüfusu göçe zorlamıĢtır. Göçün nüfus hareketliliği dıĢında ekonomik olumsuzlukları
beraberinde getirdiği, insanların temel geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 12

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

faaliyetlerinden koparıldığı, bunun da iĢsizliği tetiklediği, sonuç olarak göç olgusunun keskin
bir biçimde kendisini ortaya koyduğu görülmektedir.
Ağrı ilinde göç, verilen kamu hizmetlerinin kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir.
Özellikle sağlık ve eğitim alanlarında yaĢanan yoğun kamu personeli sirkülasyonu hizmetin
kesintiye uğramasına neden olmaktadır. Ġle atanan doktor ve öğretmenlerin uzun süre
kalmamaları, kısa aralıklarla yeni personel atamaları hizmette süreksizliğe yol açmaktadır.
2013 yılında yapılan TRA2 Bölgesi‟nde Yoğun Kamu Çalışanı Göçü: Sorunlar ve Çözüm
Önerileri çalıĢması kapsamında Ağrı ilinin de içinde olduğu TRA2 Bölgesi‟nde çalıĢan kamu
personelinin önemli bir bölümü (%91) bulunduğu ilden ayrılmak istemektedir. Görev yapılan
ilin geri kalmıĢ olması, nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, insanların rahat
vakit geçirecekleri sosyal donatı alanlarının olmaması kamu personelinin ayrılmak
istemelerinin temel nedenleridir (Çaha ve Tutar, 2012: 146).
Coğrafi yakınlık veya uzaklık ilin tercih edilebilirliğinde belirleyici bir unsur olmaktadır. Batı
illerinden Ağrı‟ya yatırım yapacak olan potansiyel iĢ insanları için maliyetlerin düĢüklüğü
yatırım kararı vermede en önemli öğedir. Dolayısıyla ilin büyük yerleĢim yerleri ile ticaret ve
sanayi merkezlerine uzaklığı ilin kalkınmasına olumlu katkı sağlayacak yatırımların önünde
engel teĢkil etmektedir.
SONUÇ
Göç, sebep ve sonuçları ile birlikte göç veren ve göç alan yerlerin sosyal, ekonomik, kültürel
yapısında kalıcı etkiler bırakan bir olgudur. Göç edilen yerler bakımından sosyal uyumsuzluk,
düzensiz kentleĢme vb. sorunlar yaĢanırken göç veren yerlerde beĢeri ve sosyal sermaye
yetersizliği ortaya çıkmaktadır.
Türkiye‟de genel olarak 1950‟li yıllarda harekete geçen iç göç dalgası 1980‟li yıllarda
nedenleri de değiĢerek farklı bölgeleri derin bir Ģekilde etkilemiĢtir. Terör ve güvenlik
nedeniyle boĢalan yerler uzun süre geliĢme sorunu yaĢamıĢ ve kalkınma politikaları bu yerlere
özgü olarak uygulanmaya baĢlamıĢtır.
Ağrı ili gerek 1980‟li yıllarda gerekse son dönemlerde göç veren iller arasındadır. Kentte
özellikle batı illerinde daha iyi iĢ imkânları, yüksek hayat standartları, iyi ve kaliteli eğitim ve
sağlık hizmetlerinden yararlanma umudu ve beklentisi göçü tetiklemektedir. Dolayısıyla ilde,
sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik bakımından göçü tersine çevirecek politika ve önlemlere acil
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda ekonomik ve sosyal yatırımların ilin kendine özgü
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koĢullar göz önünde bulundurularak hayata geçirilmesi, kamu personelinin ilde uzun süre
kalmasına yönelik teĢvik edici programların hayata geçirilmesinin faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
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BEKLEME SÜRESĠ ĠLE PRĠM BORCU BAKIMINDAN GENEL SAĞLIK
SĠGORTASI KAPSAMINDAKĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA
ġARTLARI

Özkan Bilgili
Ġzmir Demokrasi Üniversitesi
ORCĠD:0000-0002-1700-1427
ÖZET
Ülkemizde genel sağlık sigortası (GSS) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununda düzenlenmiĢ ve uygulamasına tam olarak 01/01/2012 tarihi itibariyle
baĢlanmıĢtır. Kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının Kurum (SGK) tarafından finanse edilen
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri bazı koĢullara bağlanmıĢtır. Bu koĢullardan bir
kısmı sağlık hizmet sunucularına baĢvuru sırasında aranan, biyometrik yöntemlerle kimlik
doğrulamasının yapılması, nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı ve
pasaport ibraz edilmesi gibi Ģekli koĢullardır.
ġekil Ģartlarının dıĢında genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmetlerinden
yararlanmasında aranan esas Ģartlar ise belli bir prim gün sayısının olması ile prim borcunun
bulunmamasıdır. Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler de aynı
koĢullarda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
Bekleme süresi açısından ülkemizde cömert bir genel sağlık sigortası uygulamasından
söz edilebilir. Temel kural, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin,
sağlık hizmeti sunucusuna baĢvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel
sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olmasıdır. Onsekiz yaĢından küçük çocuklar, GSS
primlerinin tamamı Devlet tarafından ödenenler, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aylık
yada gelir alanlar ile askeri öğrenciler ve misafir askeri personel için 30 gün koĢulu
aranmamaktadır.
Genel sağlık sigortalılarının bazıları için hiç prim borcu bulunmaması
gerekmekteyken, bazılarının ise 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması koĢulu
aranmaktadır. Borcu olanların ise prim borçlarını yapılandırmaları ve ilk taksitini ödemeleri
durumunda sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanları bulunmaktadır. Öte yandan prim
borcunun olmaması koĢulu tüm genel sağlık sigortalıları için geçerli değildir. Daha çok genel
sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda olanlar bu kapsamdadır. Genel sağlık
sigortası prim borcu bulunanların bir kısmının yapılan kanuni yada idari düzenlemelerle belli
sürelerle sağlık hizmetlerinden yararlandırıldıkları da görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Genel sağlık sigortası, bekleme süresi, sigorta prim borcu, aile
sağlığı merkezi, sağlık hizmetleri
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CONDĠTĠONS OF BENEFĠTTĠNG FROM HEALTH SERVĠCES ĠN THE SCOPE OF
THE GENERAL HEALTH INSURANCE ĠN TERMS OF PREMĠUM DEBT WĠTH
WAĠTĠNG PERĠOD

ABSTRACT
In our country, general health insurance (GHI) was regulated in the Social Insurances
and General Health Insurance number 5510 and its implementation exactly initiated as of
01/01/2012. Whether general health insurance holders in this scope can benefit from health
services financed by the Institution (Social Security Institution, SSI) was stipulated to certain
conditions. A part of these conditions is verification of identity made by biometrical methods
and submitting ID card, driving licence, marriage certificate and passport required during
application to the health service providers.
Except requirements as to form, essential conditions required so that the general health
holders can benefit from the health services are a definite premium day number and they do
not have any premium debt. Dependants of the general health insurance holders can benefit
from the same health services under the same conditions.
A generous general health insurance implementation in terms waiting period can be
mentioned in our country. The main rule is that there should be 30 days of general health
insurance premium debt payment in total within the last one year as of the date when health
insurance holders and their dependants apply to the health service providers. For minors,
those whose whole general health insurance premiums are paid by the State, those receiving
salary or income by the SSI and military students and guest military staff 30-days condition is
not sought.
While there should not be any premium debt for certain general health insurance
holders, some shouldn‟t have premium debt more than 60 days. In case debtors restructure
their debts and pay the first installment, they can benefit from the health services. On the
other hand, condition of not having any premium debt is not valid for alll general health
insurance holders. Those who have to pay their general health insurance premium are mostly
under this scope. It is also seen that some general health insurance holders with premium
debts benefit from the health services for certain periods with legal or administrative
regulations.
Key Words: General health insurance, waiting period, insurance premium debt,
family health center, health services
1-GĠRĠġ
Genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olunan kimselerin Kurumca finanse
edilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için evvela sağlık hizmet sunucularına
baĢvurularında kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. (ġakar, 2017, s.367; Tuncay
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ve Ekmekçi, 2019, s.634) Gerçektende, acil haller hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil
halin sona ermesinden sonra); biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması
ve/veya nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından
verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur.(5510/67-3 Md)
Sağlık hizmet sunucularına gerekli belgelerle birlikte baĢvuran kiĢinin sağlık hizmeti
alabilmesi için sağlık hak sahibi olduğunun bir baĢka söyleyiĢle müstehaklığının belgelenmesi
gerekmektedir. Sağlık hizmet sunucusu, Kurum bilgi sisteminden aldığı onay ile baĢvuran
kiĢiye sağlık hizmeti sunabilmektedir.
Genel sağlık sigortalılarının ise istisnai durumlar hariç Kurumca finanse edilen sağlık
hizmetlerinden yararlanabilmeleri belli koĢulların varlığına bağlanmıĢtır. Bunların baĢında
belli bir bekleme süresinin geçirilmesi gelmektedir. Buna göre, sağlık hizmeti sunucusuna
baĢvuru tarihinden önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme
gün sayısının olması gerekmektedir. Bu genel kurala ek olarak bazı genel sağlık sigortalıları
için de prim borcunun bulunmaması Ģartı da aranmaktadır.
ÇalıĢmamızda, sosyal güvenlik mevzuatı bağlamında, bekleme süresi ile prim borcu
koĢulu ayrı ayrı incelenmiĢ ve genel sağlık sigortalılarının Kurumca finanse edilen sağlık
yardımlarından yararlanabilmeleri açıklığa kavuĢturulmuĢtur.

2-BEKLEME SÜRESĠ
2.1-Otuz Günlük Bekleme Süresinin Kapsamı
Genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kimselerin Kurumca
finanse edilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sağlık hizmeti sunucusuna
baĢvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim
ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.(5510/67-1.a Md) Otuz gün GSS priminin daha en
baĢında ödenmesi de sonucu etkilememektedir. GSS primi ödenmiĢ olsa bile genel sağlık
sigortalısının otuz gün bekleme zorunluluğu bulunmaktadır. (Bostancı, 2008, s.145-173)
Eğer 30 GSS gün sayısı bulunmaz ise baĢvurulan kamu yada özel sağlık hizmet
sunucusu, MEDULA sisteminden yaptığı mühtahaklık sorgulaması sonucuna göre, yeterli
gün sayısı bulunmaması sebebiyle baĢvuruyu kabul edip sağlık hizmeti vermeyecektir.
KiĢinin sosyal sigortalı olarak yada sadece genel sağlık sigortalı olarak tescil edilmiĢ olması
sağlık hizmetlerinden yararlanması için yeterli değildir. Otuz genel sağlık sigortası gün
sayısının bulunması gerekmektedir. (Bilgili, 2008, 439-441)


Medikal+Ulak kelimelerinin birleĢtirilmesinden oluĢturulmuĢtur ve sağlık ağı anlamına gelmektedir.
Medula, GSS ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura
bilgisini elektronik olarak toplamak, hizmetlerin ödemesini gerçekleĢtirmek için oluĢturulmuĢ bütünleĢik
sistemdir.
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Bu otuz günlük bekleme süresi bazen fiilen daha uzun bir süreye tekabül etmektedir.
Örneğin, 4/a statüsünde sosyal sigortalı olarak çalıĢmaya baĢlayan kiĢinin kazanç ve hizmet
bildirimleri, takip eden ayın 26.günü saat 23:59‟a kadar muhtasar ve prim hizmet
beyannamesi ile elektronik ortamda ilgili vergi dairesine yapılmak zorundadır. ĠĢveren,
bildirimi takip eden ayın 26.günü yaparsa, 4/a statüsündeki sigortalı otuz günden daha uzun
bir süre beklemek zorunda kalmıĢ olacaktır. Örneğin; 01/07/2020 günü iĢe baĢlayan 4/a
statüsündeki sigortalının bildirge iĢlemleri 26/08/2020 tarihinde yapılmıĢ ise Kurum
MEDULA sisteminde bu tarihten itibaren görüleceği için, sigortalı fiilen 56 gün beklemiĢ
olacaktır. 2020/Temmuz ayı sonu itibariyle otuz günlük bekleme süresi dolmuĢ olmakla
birlikte, baĢvurduğu herhangi bir sağlık hizmet sunucusundan müstehaklık onayı
alamadığından sağlık hizmetinden de yararlanamayacaktır.
Bu tür durumlar için sigortalı hesap fiĢinin kullanılması bir seçenek olabilir.
Sigortalıların Kurum sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli olan prim ödeme
gün sayısını içinde bulunulan ay içerisindeki günlerle tamamlayacak olmaları durumunda,
sağlık provizyon tarihinde Kuruma henüz bildirilmeyen günlerin kısa vadeli sigorta kolları ve
genel sağlık sigortası uygulamalarına esas prim ödeme gün sayılarının/kazançlarının “sigortalı
hesap fiĢi” ile elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi halinde iĢlem yapılması mümkün
bulunmaktadır. (SGK, 2017)
Diğer taraftan 6735 sayılı Uluslararası ĠĢgücü Kanunu uyarınca çalıĢma izni muafiyeti
kapsamında olan Türk soylu yabancılar ile bunların ana, baba, eĢ ve çocuklarının Kurumca
finanse edilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sözü edilen 30 gün GSS gün
sayısı 120 gün olarak uygulanmaktadır. (5510/Ek 13-4 Md)

2.2-Bekleme Süresi Aranmayan KiĢiler
Bazı genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olduğu kimseler açısından otuz
günlük bekleme süresi aranmamaktadır. (5510/67-1.a Md) Bunları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:
Harcamaları, taĢınır ve taĢınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak,
Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri
kiĢi baĢına düĢen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaĢlar ile gelir tespiti
yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kiĢi bulunmayan
Türk vatandaĢlarından 18 yaĢını doldurmamıĢ çocuklar; uluslararası koruma baĢvurusu veya
statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kiĢiler; 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç,
Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine
göre aylık alan kiĢiler; 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası VerilmiĢ Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden ġeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan
kiĢiler; 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun
hükümlerine göre aylık alan kiĢiler; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan
kiĢiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaĢlarından 18 yaĢını doldurmamıĢ çocuklar;
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Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar; 442
sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kiĢiler; 5774 sayılı BaĢarılı
Sporculara Aylık Bağlanması Ġle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun
hükümlerine göre aylık alan kiĢiler; 5510 sayılı Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte
bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kiĢiler.
Askerlik bağlamında otuz günlük bekleme süresi kapsamında olmayanlarda
bulunmaktadır: Askerlik hizmetlerini er ve erbaĢ olarak yapmakta olanlar askere sevk tarihi
ile terhis tarihi arasında, yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek
subay nasıp tarihi arasında, yedek astsubay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek
astsubay nasıp tarihi arasında, genel sağlık sigortalısı olmayan yedek personelden seferberlik
tatbikatları veya eğitimleri maksadıyla silah altına alınanlar tatbikat ve eğitim sevk tarihi ile
terhis tarihi arasında, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
öğrenci adayları ise intibak eğitimine baĢladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında
primleri ilgili kamu idaresi tarafından karĢılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılanlar;
uluslararası Askeri Eğitim ĠĢbirliği AnlaĢmaları kapsamında Türkiye‟de eğitim ve öğretim
gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile
fertlerinden, söz konusu anlaĢmada sağlık hizmeti giderleri, kabul eden devlet tarafından
karĢılanacağı hüküm altına alınmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılanlar; uluslararası
Eğitim ĠĢbirliği AnlaĢmaları kapsamında Türkiye‟de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığında eğitim ve
öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile
fertlerinden, söz konusu anlaĢmada sağlık hizmeti giderleri, kabul eden devlet tarafından
karĢılanacağı hüküm altına alınmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılanlar.
Öte yandan, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiĢi kapsamından
çıkanların genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde sağlık
hizmetlerinden yararlanabilmesi için otuz GSS prim ödeme gün sayısı aranmaz.(5510/67-2
Md) 5510 sayılı Kanunun 4.maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden
sonra göreve baĢlayanlar ile göreve baĢlaması için tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle
aylıksız izne ayrılanların aylıksız izin sürelerinde 30 günlük prim ödeme Ģartı aranmaz.
(5510/45-4 Md)

2.3-Bir Yılın Hesabında Dikkate Alınmayan Süreler
5510 sayılı Kanunun 60.maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların,
herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi;
hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre; iĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve
analık sigortalarından geçici iĢ göremezlik ödeneği alan sigortalının iĢ göremediği süre ve
sigortalının greve iĢtirak etmesi veya iĢverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre, sağlık
hizmeti sunucusuna baĢvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık
sigortası primi ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmaz.(5510/67-2 Md) Prim
ödenemeyen bu haller son bir yılın hesabında dikkate alınmayacaktır. Yani bu durumlar yok
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sayılacak ve aradaki zaman boĢluğu daha önceden alınacak süreyle doldurulacaktır. (Sözer,
2018, 318)
2.4-Genel Sağlık
Yararlanabilme Süreleri

Sigortalılığı

Sona

Erenlerin

Sağlık

Hizmetlerinden

5510 sayılı Kanunun 60.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel
sağlık sigortalısı sayılanlar yani 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında sosyal sigortalı olanların zorunlu
sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından
yararlanırlar. Bu kiĢilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde
90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90
gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.
(5510/67-4 Md)
5510 sayılı Kanunun 60.maddesinin onikinci fıkrası kapsamındaki genel sağlık
sigortalılığı sona erenler ise terhis tarihinden itibaren 30 gün süreyle genel sağlık
sigortasından yararlanırlar. (5510/67-4 Md) Yani, askerlik hizmetlerini er ve erbaĢ olarak
yapmakta olanlar, yedek subay öğrencileri ve adayları, yedek astsubay öğrencileri ve
adayları, genel sağlık sigortalısı olmayan yedek personel, askeri öğrenci adayları ile
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları genel sağlık sigortalılıklarının sona
ermesinden itibaren 30 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanacaklardır.
Öte yandan lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaĢını, yükseköğrenimden
mezun olanlar ise 25 yaĢını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kiĢi yada 5510 sayılı
Kanunun 60.maddesi birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı
olmamak Ģartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim
borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kiĢi sayılmak suretiyle
sağlık hizmetinden faydalandırılır. (5510/67-4 Md) Sosyal devlet anlayıĢına uygun bir
düzenleme ile önemli bir boĢluk doldurulmuĢtur.(Alper, 2019, s.371)

3-PRĠM BORCUNUN BULUNMAMASI
5510 sayılı Kanunun 60.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin
60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması gerekmektedir. BaĢka bir söyleyiĢle, 4/b
statüsünde sosyal sigortalı olanlar (5510/60-1.a.2 Md) ile bir baĢka statüde genel sağlık
sigortalısı olmayan ve baĢka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan
Türk vatandaĢları (5510/60-1.g Md), 30 gün GSS gün sayısı bulunması Ģartı ile birlikte sağlık
hizmeti sunucusuna baĢvurduğu tarihte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 48.maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri
devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,
Ģartı aranmaktadır. (5510/67-1.b Md)



5510 sayılı Kanunun Ek 5 (tarım veya orman iĢlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıĢanlar) ve Ek 6 (ay
içinde 10 günden az çalıĢan Ģehir içi taĢıma aracı Ģoförleri ile sanatçılar) maddelerindeki sosyal sigortalılar da
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AĢağıda da yer verildiği üzere bazı genel sağlık sigortalıları açısından “prim ve prime
ilişkin her türlü borcunun bulunmaması” Ģartının, Anayasa ve temel insan hakları belgeleriyle
güvence altına alınan sosyal güvenlik hakkı ve kutsal sayılan yaĢam hakkını olumsuz
etkileyeceğinden isabetli bir çözüm olmadığı belirtilmiĢtir.(Güzel vd, 2020, s.815) Bu
sebeplerle olsa gerek, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında prim borcu bulunan Türk vatandaĢlarının
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için idari düzenlemeler yapılmıĢ(BKK, 2018; CBK,
2019; CBK, 2020), prim borçları olsa bile belirtilen yıllarla sınırlı olmak üzere kamu sağlık
hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanmıĢtır.
5510 sayılı Kanunun 60. maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan
genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin ise hiç prim borçlarının
bulunmaması gerekmektedir.(Ekin, 2012, s.151-166) Aksi halde sağlık hizmetlerinden
yararlanamayacaklardır. Bir baĢka söyleyiĢle, isteğe bağlı sigortalılar (5510/60-1.b Md) ile
mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke
vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler (5510/601.d Md), 30 gün GSS gün sayısı bulunması Ģartı ile birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna
baĢvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, koĢulu
aranmaktadır. (5510/67-1.c Md)
5510 sayılı Kanunun 60.maddesi yedinci fıkrasına göre genel sağlık sigortalısı
sayılanlar yani ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 30 gün GSS gün sayısı
bulunması Ģartı ile birlikte, bir öğretim dönemine iliĢkin genel sağlık sigortası primlerinin
tamamını öğrenim gördükleri üniversitenin öğrenim dönemi baĢından itibaren bir ay içinde
ödemeleri halinde Kurumca finanse edilen sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.
(5510/67-1.4 Md) Yabancı uyruklu öğrenciler sadece aylık GSS prim borçlarını değil bir
öğretim dönemine iliĢkin GSS primlerinin tamamını ödemek zorundadırlar.(Gerçek, 2013)
Türkiye‟de ikamet eden Türk vatandaĢlarının Türkiye‟de ikamet etmeyen ve 6735
sayılı Uluslararası ĠĢgücü Kanunu uyarınca Türk soylu yabancı ana, baba, eĢ ve çocukları;
Türk soylu yabancılardan çalıĢma muafiyeti kapsamında olanlar ile bunların ana, baba, eĢ ve
çocukları, talep etmeleri hâlinde, talep tarihini takip eden günden itibaren 5510 sayılı
Kanunun (60/1-g)maddesi kapsamında ikamet Ģartı aranmaksızın genel sağlık sigortalısı
sayılır. Bunların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için ise, sağlık hizmet sunucusuna
baĢvurdukları tarihte 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve
taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması
Ģarttır. (5510/Ek 13-3 Md)
4/a statüsünde sosyal sigortalı sayılanların ücretsiz izin hallerinde sağlık
yardımlarından yararlanabilmeleri özel bir koĢula bağlanmıĢtır.(ġakar, 2017, s.363) Buna
göre, 4/a kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 56 ve 74.maddeleri ile diğer iĢ
kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir
ayı aĢmayan ve iĢverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık
sigortalılıkları devam eder.(5510/67/5 Md) Yani, “diğer ücretsiz izin hallerinde” bir takvim
aynı Ģartlarda Kurumca finanse edilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
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yılından 30 günden sonraki eksik günlerinin GSS primlerinin her ay 30 güne tamamlanacak
Ģekilde ödenmemesi ve 60 günden fazla prim borcunun bulunması halinde sağlık giderleri
SGK tarafından karĢılanmayacaktır.(Bilgili, 2012)
Kısmi süreli çalıĢanların da eksik günlerinin GSS primlerini her ay 30 güne
tamamlama zorunlulukları bulunmaktadır. Aksi halde onlar da Kurumca finanse edilen sağlık
hizmetlerinden yararlanamaz.(ġakar, 2017, s.363-364; Bilgili, 2010) Düzenlemenin son
haline göre, 5510 sayılı Kanunun 3.maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak
üzere (bakmakla yükümlü olunan kimseler); 4/a kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857
sayılı Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalıĢanlar ile ay
içerisinde günün bazı saatlerinde çalıĢıp, çalıĢtığı saat karĢılığında ücret alanlardan, ay
içerisinde sekiz gün ve daha az çalıĢanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası
primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik
günlerine iliĢkin genel sağlık sigortası primleri ise, 60.maddenin birinci fıkrasının (c)
bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir.(5510/88-4 Md)

4-BEKLEME SÜRESĠ VE PRĠM BORCU BULUNMAMASI ġARTLARININ
ARANMADIĞI DURUMLAR
Bazı kiĢiler ve bazı sağlık hizmetleri için hem otuz günlük bekleme süresi hem de
prim borcunun olmaması Ģartları aranmamaktadır. Bunlar için 30 günlük GSS prim gün sayısı
bulunmasa da prim borcu olsa da sağlık hizmetlerinden yararlanılması olanaklıdır. Buna göre,
18 yaĢını doldurmamıĢ olan kiĢiler ile tıbben baĢkasının bakımına muhtaç olan kiĢiler bu
kapsamdadır. Trafik kazası halleri, acil haller, iĢ kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi
zorunlu bulaĢıcı hastalıklar, madde bağımlılığı tedavisine yönelik sağlık hizmetleri, 5510
sayılı Kanunu 63.maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık
hizmetleri (kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde
bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile analık sebebiyle ayakta ve
yatarak tedaviler) ve 5510 sayılı Kanunun 75.maddesinde sayılan afet ve savaĢ ile grev ve
lokavt hallerinde bekleme süresi aranmaksızın ve prim borcu bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.(5510/67-1 Md)

5-SONUÇ OLARAK
ÇalıĢmamızda ortaya konulduğu üzere genel sağlık sigortası kapsamında Kurumca
finanse edilen sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için belli bir bekleme süresi ile prim
borcunun bulunmaması gibi temel koĢulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kural olarak
bekleme süresi 30 GSS gün sayısı iken, çalıĢma izni muafiyeti kapsamında olan Türk soylu
yabancılar için 120 gün olarak uygulanmaktadır. Primin baĢlangıçta ödenmiĢ olması da
belirleyici değildir, genel sağlık sigortalıları ancak 30 günlük bekleme süresi sonrasında
sağlık hizmetlerine eriĢebileceklerdir.
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Prim borcunun bulunmaması koĢulu tüm genel sağlık sigortalıları için geçerli değildir.
4/b kapsamındaki sosyal sigortalılar, bir baĢka statüde genel sağlık sigortalısı olmayan ve
baĢka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan Türk vatandaĢları, isteğe
bağlı sigortalılar ile mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı
ülke vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler, Türk
soylu yabancılar ile ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin prim borçlarının
bulunmaması gerekmektedir.
Prim borcu olan genel sağlık sigortalılarından Türk vatandaĢı olan 4/b kapsamındaki
sosyal sigortalılar ile bir baĢka statüde genel sağlık sigortalısı olmayan ve baĢka bir ülkede
sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanlara ise Bakanlar Kurulu ve
CumhurbaĢkanlığı kararları ile 2018-2020 yıllarında kamu sağlık hizmetlerinden yararlanma
olanağı getirilmiĢtir.
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SOSYAL GÜVENLĠK UYGULAMASINDA AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ĠġYERLERĠ

Özkan Bilgili
Ġzmir Demokrasi Üniversitesi
ORCĠD:0000-0002-1700-1427
ÖZET
Türkiye‟de 25 Eylül 2005 tarihinde ilk defa Düzce ilinde pilot uygulama olarak
baĢlayan aile hekimliği uygulaması 2010 yılı sonu itibariyle ülke çapında yaĢama
geçirilmiĢtir. Sağlık ocakları yerine kurgulanan ve Sağlıkta DönüĢüm denilen sağlık reformun
bileĢenlerinden biri olan aile hekimliği hizmetlerinin verildiği aile hekimliği iĢyerleri 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açısından iĢyeri sayılmaktadır.
Aile hekimliği mevzuatı uyarınca, aile hekimliği birimlerinde yada aile sağlığı
merkezlerinde sözleĢmeli olarak çalıĢan tabip, uzman tabip ve aile sağlığı çalıĢanları Sağlık
Bakanlığı ile sözleĢme imzalamıĢ olup durumlarına göre 5510 sayılı Kanunun 4.maddesi
birinci fıkrasının (a) yada (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Bunların dıĢında
sağlık hizmetlerine yardımcı olmak üzere ilave olarak hizmet akdi ile çalıĢtırılan sağlık ve
diğer personel de aile hekimliği/aile sağlığı merkezinin 5510 sayılı Kanunun 4.maddesi
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalısı sayılacak ve belirtilen yerler de 5510 sayılı
Kanun kapsamında iĢyeri olarak kabul edilecektir.
Aile hekimlikleri/aile sağlığı merkezlerinin 5510 sayılı Kanun uygulamasında iĢyeri
sayılması, iĢverenleri açısından önemli yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir.
Örneğin, bu Ģekilde iĢyeri statüsünde kabul edilen aile hekimliği iĢyerlerinin Sosyal Güvenlik
Kurumuna (SGK) bildirimlerinin yasal süresinde yapılmaması idari para cezasını
gerektirmektedir.
Öte yandan, birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde
iĢverenin kim olacağı ise tartıĢmalı görülmekle birlikte sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca
çözüme kavuĢturulabilecek niteliktedir. Aile hekimliği iĢyeri olarak tescil edilecek
iĢyerlerinden ilave sağlık personeli ve yardımcı personel olarak istihdam edilenlerin sigortalı
bildirimleri ile hizmet bildirimlerinin de aynı Ģekilde süresinde yerine getirilmesi gereken
yükümlülüklerdir. Sağlık Reformu yada Sağlıkta DönüĢüm Programı uyarınca sağlık hizmet
sunumunda kendilerine önemli bir rol yüklenen aile hekimlerinin iĢveren olarak sorumluluk
almak durumunda kalmaları dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aile hekimi, aile sağlığı çalıĢanı, aile hekimliği birimi, aile
sağlığı merkezi, iĢyeri
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FAMĠLY PRACTĠCE WORKPLACES ĠN SOCĠAL SECURĠTY IMPLEMENTATĠON
ABSTRACT
Family pratice initiated as a pilot implementation on the 25 September 2005 in Düzce,
Turkey became available throughout the country as of the end of 2010. Family practice
workplaces designed instead of cottage hospitals, one of elements of Transformation in
Health and where family practice services are provided are considered as workplaces under
the law number 5510 Social Insurances and General Health Insurance.
Pursuant to the family practice legislation, doctors, specialists and family health
workers working under contract in family practice departments or family practice centers are
considered as insurance holders in the scope of subparagraph (a) or (c) of the first paragraph
of the 4th article of the Law Number 5510 depending on the fact that they sign contract with
the Ministry of Health. Except them, health and other staff additionally employed to help the
health services with labor contract shall be considered as insurance holders in the scope of
subparagraph (a) of the first paragraph of the 4th article of the Law Number 5510 and
determined places shall be considered as workplaces in line with the Law Number 5510.
The fact that the family practice centers are considered as workplaces according to the
Law Number 5510 brings along important liabilities in terms of employers. For instance, not
notifying family practice workplaces accepted as workplace status in this way to the Social
Security Institution (SSI) within legal period requires administrative fine.
On the other hand, who will be the employer in family practice centers where more
than one family practitioner work is seen controversial but it can be solved in line with the
social security legislation. Insurance notification and labor notification of additional health
staff and those employed as auxiliary staff in workplaces to be registered as family practice
centers are liabilites that should be done within the same way and on time. The fact that
family practitioners have to take an important responsibility as employers in presenting health
service in line with Health Reform or Transformation in Health.
Key Words: Family Practitioner, Family Health Worker, Family Practice Department,
Health Service Center, Workplace
1- GĠRĠġ
Aile hekimliklerinde ve aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimleri ve aile sağlığı
çalıĢanları Sağlık Bakanlığınca imzalanan sözleĢmeler uyarınca istihdam edilmektedir. Bu
kapsamda istihdam edilen aile hekimleri ile aile sağlığı çalıĢanları, aĢağıda açıklanacağı üzere
durumlarına göre ya 4/c yada 4/a statüsünde sigortalı sayılmaktadırlar. Bu durumda olanların
iĢvereni olarak Sağlık Bakanlığı yada ilgili birimleri tüm sosyal sigorta yükümlülüklerini
yerine getirmektedir.
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Diğer taraftan, aile hekimliklerinde ve aile sağlığı merkezlerinde, ferden yada
müĢtereken sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemĢire, sağlık memuru, tıbbi
sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve
benzeri hizmetler için yardımcı personel de çalıĢtırılabilmektedir. Bu Ģekilde çalıĢanlar ise
hizmet akdi ile istihdam edildikleri için 4/a statüsünde sigortalı sayılacaklardır. Ġlave sağlık
personeli ile yardımcı personel iĢçin iĢyeri ve iĢveren aile hekimlikleri ile aile sağlığı
merkezleri olacak, aile hekimleri ise iĢveren vekili olacaktır. Bu durumda, bir taraftan
kendileri 4/c yada 4/a statüsünde sigortalı olan aile hekimleri, diğer taraftan iĢveren/iĢveren
vekili olarak sosyal sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ötürü Sosyal Güvenlik
Kurumuna karĢı sorumlu olacaklardır.
ÇalıĢmamızda aile hekimlerinin sosyal sigortalığına kısaca değinilerek, sosyal
güvenlik mevzuatı açısından aile hekimliklerinin iĢyeri ve iĢveren nitelikleri açıklanmaya
çalıĢılmıĢtır.
2-AĠLE HEKĠMLERĠ VE AĠLE SAĞLIĞI ÇALIġANLARI
2.1-Tanım ve Kavramsal Çerçeve
Aile hekimleri, ülkemiz birinci basamak sağlık hizmetlerinin kurucu unsurudur.
Koruyucu sağlık hizmetleri aile hekimlikleri kanalı ile sunulmaktadır. Aile hekimleri ile aile
sağlığı çalıĢanları Sağlık Bakanlığı ile sözleĢme imzalamak suretiyle çalıĢmaktadırlar.
Aile hekimi ile aile sağlığı çalıĢanı kavramları 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun
(Resmi Gazete, 2004) 2. maddesi ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği‟nin (Resmi
Gazete, 2013) 3. maddesi ve Aile Hekimliği Ödeme ve SözleĢme Yönetmeliği‟nin (Resmi
Gazete, 2010) 4. maddesinde tarif edilmiĢtir. Buna göre aile hekimi; kiĢiye yönelik koruyucu
sağlık hizmetleri ile birinci basamak teĢhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaĢ,
cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kiĢiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir
mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına
göre çalıĢan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman
tabip veya tabip, olarak tanımlanmıĢtır. Aile sağlığı çalıĢanı ise, sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan
veya Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hemĢire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve
acil tıp teknisyenidir.
Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluĢları personeli olan
uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalıĢanı olarak çalıĢtırılacak sağlık personelini, kendilerinin
talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı
olmaksızın, sözleĢmeli olarak çalıĢtırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile
hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye veya aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren
kurumlarla sözleĢme yapmaya yetkilidir. (5258/3-1 Md)
Aile sağlığı çalıĢanları da, aile hekimi tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı
tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen Bakanlık veya diğer kamu
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kurum ve kuruluĢları personeli arasından seçilir ve bunlar sözleĢmeli olarak çalıĢtırılır. Bu
suretle eleman temin edilememesi halinde, Sağlık Bakanlığı, personelini bu hizmetler için
görevlendirebilir (5258/3-2). Ġhtiyaç duyulması halinde, Türkiye‟de mesleğini icra etmeye
yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 48. maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve
(7) numaralı alt bentlerindeki Ģartları taĢıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve
aile sağlığı çalışanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun
görüĢü üzerine sözleĢme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere hekimleri ve
aile sağlığı çalıĢanları altmıĢ beĢ yaĢına kadar çalıĢtırılabilir.(5258/3-2 Md)
Görüldüğü üzere aile hekimleri ve aile sağlığı çalıĢanları ister kamu görevlisi olsun
ister olmasın Sağlık Bakanlığı ile sözleĢme yapmak suretiyle çalıĢtırılmaktadır. Bahsi geçen
sözleşmeli çalışma ilişkisi 657 sayılı Kanun‟un 4/B ve diğer kanunların sözleşmeli personel
statüsünde değildir. Aile Hekimliği Ödeme ve SözleĢme Yönetmeliği‟nin 6.maddesine göre,
sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalıĢanları ile yapılacak
sözleĢmeleri Sağlık Bakanlığı adına imzalamaya ve sona erdirmeye ildeki vali yetkilidir.
2.2-Aile Hekimlerinin Sosyal Sigortalılığı
SözleĢmeli olarak çalıĢan aile hekimi ve aile sağlığı çalıĢanları kurumlarında aylıksız
veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile iliĢkileri devam eder. Bu personelin,
sözleĢmeli statüde geçen süreleri kazanılmıĢ hak derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde
değerlendirilerek her yıl iĢlem yapılır ve bunlar talepleri halinde eski görevlerine atanırlar.
SözleĢmeli personel statüsünde çalıĢmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı çalıĢanı statüsüne
geçenlerden önceki sözleĢmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boĢ
pozisyonlara öncelikle atanırlar ve bu madde kapsamındaki çalıĢmaları hizmet sürelerinde
dikkate alınır. (5258/3-3 Md)
SözleĢmeli olarak çalıĢmaya baĢlayan aile hekimi ve aile sağlığı çalıĢanlarının, daha
önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluĢlarıyla iliĢkileri aynı Ģekilde devam ettirilir.
Ancak, her türlü prim, kesenek ve kurum karĢılıkları bu fıkrada belirtilen ücretlerden
kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluĢuna aktarılır. Bunlar önceki durumları çerçevesinde
tedavi yardımlarından yararlanmaya devam ederler.(5258/3-6 Md)
Buna göre, aile hekimleri ve aile sağlığı çalıĢanlarının Sağlık Bakanlığı veya diğer
kamu kurum veya kuruluĢlarının kadrolu personeli olması halinde bunlar aylıksız izinli veya
ücretli izinli sayılıp kadroları ile iliĢkileri devam edeceğinden 4/c kapsamındaki
sigortalılıkları da devam ettirilecektir.(SGK, 2013) Bu Ģekilde 4/c statüsünde sigortalı sayılan
personelin 2008/Ekim ayı baĢından önce yada sonra iĢe baĢlama tarihleri dikkate alınarak
haklarında sosyal sigorta iĢlemleri yürütülecektir. 2008/Ekim ayı baĢı öncesinde iĢe
baĢlayarak Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluĢlarının kadrolu personeli
olanlardan sözleĢme imzalayanlar hakkında 5510 sayılı Kanun‟un geçici 4.maddesi uyarınca
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 2008/Ekim ayı baĢından sonra
ilk defa iĢe baĢlayanlardan Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluĢlarının
kadrolu personeli olup sözleĢme imzalayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri
uygulanacaktır. (Bilgili, 2020)
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Aile hekimliği ve aile sağlığı çalıĢanlarına ihtiyaç duyulması halinde 657 sayılı Kanun‟un
48.maddesi (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki Ģartları taĢıyan ve kadrolu
kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabipler ile hemĢire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı)
ve acil tıp teknisyenleri arasından Sağlık Bakanlığının önerisi, Hazine ve Maliye Bakanlığının
uygun görüĢü ile sözleĢme yaptırılması halinde bu durumdaki kiĢiler 4/a kapsamında sigortalı
sayılacaktır. (SGK, 2013)
Aile hekimi ve aile sağlığı çalıĢanlarından iĢsizlik sigortası primi kesilip
kesilmeyeceği değerlendirilirken, sözleĢmeli olarak çalıĢmaya baĢlamadan önceki statüleri
dikkate alınacaktır. Zira, aile hekimi ve aile sağlığı çalıĢanlarının daha önce tabi oldukları
sosyal sigorta statüleri aynı Ģekilde devam ettiğinden Sağlık Bakanlığı ile sözleĢme
imzalamadan önce 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu (Resmi Gazete, 1999) kapsamında
olup olmadıklarına göre hareket edilecektir. SözleĢme imzalamadan önce kamu çalıĢanı
olarak 5510 sayılı Kanuna göre 4/c statüsünde sigortalı olanlar hakkında 4447 sayılı
Kanun‟un 46/3 maddesi uyarınca iĢsizlik sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. SözleĢme
imzalamadan önce kamu görevlisi olmayan ve 4/a ya da 4/b statüsünde sigortalı olanlardan
ise Sağlık Bakanlığı ile sözleĢme imzalamak suretiyle aile hekimi ve aile sağlığı çalıĢanı
olarak görev yapanlar ise 4/a statüsünde sigortalı sayıldıkları için 4447 sayılı Kanun‟un 46/2
maddesi uyarınca iĢsizlik sigortası hükümlerine tabi olacaktır. (Bilgili, 2020:114-118)
Diğer yandan, aile hekimi ve aile sağlığı çalıĢanı olarak görevlerine yeni baĢlayan
kiĢilerin kapsam bakımından durumlarını tespit etmek için ise iĢsizlik sigortası kapsamı
dıĢında bulunan sigortalıları tahdidi olarak sayan 4447 sayılı Kanun‟un 46/3 maddesine
bakılacaktır.
4447
sayılı
Kanun‟un
46/3
maddesinde “sözleşmeli
personel
statüsünde” çalıĢanlardan bahsedilmekle birlikte, 5258 sayılı Kanun‟un 3.maddesine göre
kamu görevlisi olmayan ve Sağlık Bakanlığı ile sözleĢmeli olarak çalıĢtırılan sigortalılara
(uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalıĢanları) yer verilmediğinden 4447 sayılı Kanun
kapsamında sayılacaklardır.(SGK, 2015)
3-AĠLE HEKĠMLĠKLĠKLERĠNĠN ĠġYERĠ NĠTELĠĞĠ
3.1-ĠĢyeri Olarak Aile Hekimlikleri
ĠĢyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte iĢlerini
yaptıkları yerlerdir. ĠĢyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı
bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iĢyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme,
yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro
gibi diğer eklentiler ile araçlar da iĢyerinden sayılır.(5510/11-1,2 Md; Sözer, 2019:67-68)
Dolayısıyla 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanların iĢlerini yaptıkları her
yer iĢyeridir. ĠĢyeri fiziki sınırları olan bir yer olarak tarif edilmemiĢtir. 5510 sayılı Kanun
anlamında bir iĢyerinden söz edebilmek için orada sigortalıların çalıĢması/iĢlerini yapması
gerekmektedir. Sigortalı çalıĢtırılmayan bir yer niteliği ne olursa olsun sayılı Kanun açısından
iĢyeri sayılmaz. (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2020, 208) Burada sözü edilen sigortalılar
hizmet akdi ile çalıĢan 4/a statüsünde sigortalılar olabileceği gibi memur ve diğer kamu
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görevlisi olarak çalıĢan 4/c statüsünde sigortalılar da olabilir. Ġnceleme konumuz açısından ise
önemli olan 4/a statüsünde sigortalıların çalıĢmasıdır.
Aile hekimliği birimi, bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı çalıĢanından oluĢan
yapıyı, aile sağlığı merkezi ise bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca
aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluĢunu, ifade etmektedir.(AHUY/3-b, ç Md)
Aile hekimliklerinde ve aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimi, aile sağlığı çalıĢanı ve aile
hekiminin isteği halinde çalıĢtırabileceği ilave sağlık personeli ile yardımcı personel
(güvenlik, temizlik, sekreterya vb.) olmak üzere üç türlü personelin istihdamı söz konusudur.
(SGK, 2020) Bunlardan aile hekimleri ile aile sağlığı çalıĢanları Sağlık Bakanlığı ile sözleĢme
imzalamak suretiyle çalıĢanlar olarak yukarıda açıklandığı üzere 4/c veya 4/a statüsünde
sigortalı olabilmekte ve tüm sosyal sigorta yükümlülükleri Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri
tarafından yerine getirilmektedir.
Öte yandan aile hekimliklerinde yada aile sağlığı merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı
değil de aile hekimlerince ilave sağlık personeli veya yardımcı personel de
çalıĢtırılabilmektedir. Aile hekimleri sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe,
hemĢire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik,
temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya müĢtereken personel
çalıĢtırabilir ya da hizmet satın alabilirler. (AHUY/22-3 Md)
ÇalıĢtırılan ilave sağlık personeli ve yardımcı personel hizmet akdi ile çalıĢmak
suretiyle 4/a statüsünde sigortalı sayılacağından aile hekimlikleri ve aile sağlığı merkezleri de
5510 sayılı Kanun uyarınca iĢyeri kabul edilecektir. Aile hekimleri de iĢveren vekili
sayılacaktır. Dolayısıyla sosyal sigorta yükümlülükleri aile hekimleri tarafından yerine
getirilecektir. ĠĢyerinin SGK‟ye bildirilerek iĢyeri dosyası açılması, sigortalıların iĢe giriĢ ve
iĢten ayrılıĢ bildirgelerinin verilmesi, aylık prim belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinin verilmesi yükümlülükleri aile hekimleri tarafından yerine getirilecektir.
Aksi halde, 5510 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası yaptırımı ile karĢı karĢıya
kalabilirler.
3.2-ĠĢveren Olarak Aile Hekimlikleri
5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı
sayılan kiĢileri çalıĢtıran gerçek veya tüzel kiĢiler ile tüzel kiĢiliği olmayan kurum ve
kuruluĢlar iĢverendir. ĠĢveren adına ve hesabına, iĢin veya görülen hizmetin bütününün
yönetim görevini yapan kimse, iĢveren vekilidir. (5510/121,2 Md; Sözer, 2019: 36-38) Bu
sebeple, iĢvereni tespit ederken, herĢeyden önce çalıĢtırdığı kimselerin belirtilen kapsamda
sigortalı olup olmadıkları incelenmelidir. Eğer çalıĢtırılan, 5510/6.1 maddesinde belirtilen
“sigortalı sayılmayanlar” arasında yer alıyorsa, çalıĢma iliĢkisi hizmet akdine dayansa da
çalıĢtıran iĢveren sayılmayacaktır.(Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2020, 194)
Buna göre, aile hekimliklerinde ve aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimleri tarafından
çalıĢtırılan ilave sağlık personeli ve yardımcı personelden ötürü aile sağlığı merkezleri ve aile
hekimlikleri iĢveren sayılacaktır. ĠĢ mevzuatı açısından da iĢveren yada iĢveren vekili
sayılacaktır. (Sonkaya, 2017) Gerçektende, aile hekimleri ferden veya müĢtereken personel
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çalıĢtırabilir ve iĢveren olabilir.(5258/3-11 Md) Yargıtay kararları da bu yöndedir.(Y.10.HD,
2014)
Aile sağlığı merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi
aralarında bir yönetim planı oluĢturarak yönetici belirler ve yönetici ismini müdürlüğe
bildirirler. Yönetici seçimi zorunlu haller dıĢında yılda bir kez yapılır. Yönetim tarafından
alınan kararlar karar defterine iĢlenir. Yönetici, aile sağlığı merkezinin iĢletilmesinden birinci
derecede sorumlu olduğu gibi bu merkezin müdürlük ve toplum sağlığı merkezi ile
koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir. Yöneticinin diğer aile hekimleri ve aile sağlığı
elemanları üzerinde herhangi bir idari görev ve sorumluluğu bulunmaz.(AHUY/26 Md)
Öte yandan, aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak
temizlik, sekreterlik, Ģoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıĢtıracakları hizmet erbabına
yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek isleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile iĢyerine
iliĢkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları
karĢılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapmaları uygun bulunmuĢtur. Birden çok aile
hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak
belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir. (GVGT, 2010)
Birden fazla aile hekiminden oluĢan aile sağlığı merkezlerinde aile sağlığı merkezi
iĢveren, yönetici konumunda olan aile hekimi ise iĢveren vekili olarak kabul edilecektir. Aile
hekimliğindeki yönetici hekimin ise T.C. kimlik numarası görev süresi ile sınırlı olmak
kaydıyla aile hekimliği iĢyeri ile iliĢkilendirilecektir. Her yıl gerçeklesen yönetici değiĢikliği
durumunda karar defteri ilgili SGK ünitesine ibraz edilecek olup ünite tarafından yeni iĢveren
vekili olan aile hekimine iliĢkin bilgiler iĢyeri tescil kütüğüne görev süresi ile sınırlı olmak
kaydıyla iĢlenecektir.(SGK, 2020) ĠĢveren vekilleri, aynen iĢveren gibi sorumluluk taĢımakta
olup, 5510 sayılı kanun açısından iĢveren vekili sayılmak için iĢin bütününü yönetmek ve
iĢveren adına ve hesabına hareket etme koĢullarının birlikte taĢınması gerekmektedir.(Tuncay
ve Ekmekçi, 2019, 359)
4-SONUÇ OLARAK
ÇalıĢmamızda ortaya konulduğu üzere aile hekimleri bir taraftan sosyal sigortalı
sayılırken diğer taraftan iĢveren/iĢveren vekili olmaları da olanaklıdır. Aile hekimliklerinde
veya aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimleri tarafından çalıĢtırılan ilave sağlık personeli ve
yardımcı personel 4/a statüsünde sigortalı sayılacağından, aile hekimlikleri ve aile sağlığı
merkezleri iĢyeri ve iĢveren olarak değerlendirilecek, aile hekimleri de iĢveren vekili olarak
kabul edilecektir.
Bu durumda da tüm sosyal sigorta yükümlülükleri aile hekimleri tarafından yerine
getirilecektir. Örneğin, iĢyeri bildirgesi vermek, sigortalıların iĢe giriĢ ve iĢten ayrılıĢ
bildirgelerini düzenlemek, istirahatli sigortalıları adına çalıĢmadığına dair bildirim iĢlemlerini
yapmak, çalıĢanlarının kazanç ve hizmet bildirimlerini muhtasar ve prim hizmet
beyannameleri ile bildirmek gibi sosyal sigorta yükümlülükleri aile hekimlerince yerine

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 32

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

getirilecektir. Aksi halde 5510 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezalarının muhatabı aile
hekimleri olacaktır.
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OBEZ BĠREYLERDE DUYGUSAL YEME VE DUYGUSAL ZORLANMAYA
TOLERANSSIZLIK ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Tuğçe Kırtı
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ÖZET
Bu araĢtırma obez bireylerde duygusal yeme ve duygusal zorlanmaya toleranssızlık arasındaki
iliĢkinin ortaya konması amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢmaya Ġstanbul ve Antalya‟da yaĢayan
114 birinci ve ikinci derece obezite problemi olan birey katılmıĢtır. Katılımcıların yaĢları 1855 yaĢ aralığında değiĢmektedir. Katılımcılara duygusal yeme davranıĢlarını değerlendirmek
için Hollanda Yeme DavranıĢ Anketi (HYDA), duygusal zorlanmaya toleranssızlıklarını
değerlendirmek amacıyla Duygusal Zorlanmaya Toleranssızlık Ġndeksi (DZTI) ile
sosyodemografik bilgi formu verilmiĢtir. AraĢtırmamıza göre; duygusal yeme ile duygusal
zorlanmaya toleranssızlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki olduğu bulgusuna
ulaĢılmıĢtır (r= 0.429 p<0.01). ÇalıĢmada ayrıca obez bireylerin duygusal yemenin sosyodemografik değiĢkenlerden cinsiyet, yaĢanılan il, duygusal durum, tanısı konmuĢ psikiyatrik
ya da psikolojik rahatsızlığa sahip olma ve diyet yapma davranıĢı tarafından yordanıp
yordanmadığına iliĢkin değerlendirme yapılmıĢtır. Bulgulara göre, belirtilen sosyodemografik değiĢkenlerin duygusal yemeyi yordayıp yormadığı ile ilgili model anlamlı
çıkmıĢtır (F(6, 107) = 12,398, p< .05 ). Buna göre kadın olma, Ġstanbul ilinde yaĢama,
duygusal durum, tanısı konmuĢ psikiyatrik ya da psikolojik rahatsızlığa sahip olma ve diyet
yapma durumu duygusal yemedeki değiĢimin % 41‟lik kısmını açıklamaktadır. Ek olarak,
bulgular emosyonel yemenin duygusal durum olan sıkıntılı, üzgün, mutsuz hissetme
tarafından yordandığını göstermektedir. Özetle, birinci ve ikinci derece obez olan kiĢilerin
duygusal yeme davranıĢlarının duygusal zorlanmaya toleranssızlık ile iliĢkili olduğu,
duygusal durumun emosyonel yeme davranıĢını yordadığı saptanmıĢtır. Sonuçlarımız ilgili
literatür kapsamında değerlendirilecek, daha sonra yapılacak araĢtırmalar için önerilerde
bulunacaktır.
Anahtar Sözcükler : Obezite, Duygusal yeme, Duygusal Zorlanmaya Toleranssızlık
GiriĢ
Obezite dünya ve Türk toplumunda oldukça yaygın görülen fiziksel ve psikolojik iĢlevsellikte
bozulmalarla seyreden, son yıllarda artıĢ gösteren birçok hastalığa davetiye çıkaran bir sağlık
sorunudur. Genç yaĢta hayat kaybı ile sonuçlanabileceği gibi; tip II diyabet, kanser, kalp
damar hastalıkları, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve polikistik over
sendromu gibi çoklu sağlık sorunları da obeziteye eĢlik eder (Speakman, 2004). Obez
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bireylerin yaĢam kalitesi azalmakla beraber depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik
rahatsızlıklarda da artıĢ görülür (Glinski, Wetzler ve Goodman, 2001‟ den akt. Erdem, 2017).
Bu sebeple obeziteyi biyopsikososyal açıdan değerlendirmek oldukça önem arz etmektedir.
Duygusal yeme obezitede yaygındır. Duygu düzenleme güçlüklerinin yeme ataklarını ortaya
çıkarmada rol aldığı bu iliĢkilerin literatürde araĢtırıldığı, ayrıca duygusal zorlanmaya
toleransın düĢük olduğu dolayısıyla bu durumun duygusal yeme davranıĢını tetiklemesi ile
sonuçlanabilmektedir.
Duygusal yemenin daha çok duygu düzenleme güçlüğü ile iliĢkisinin araĢtırıldığı, duygusal
zorlanmaya toleranssızlık ile araĢtırılmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Buna ek olarak,
araĢtırma sonuçlarının obeziteye yönelik etkin müdahaleler için psikoterapi sürecinde önemli
olabileceği düĢünülmektedir. Buradan hareketle, bu araĢtırma obez bireylerde duygusal yeme
ve duygusal zorlanmaya toleranssızlık arasındaki iliĢkinin ortaya konması amacıyla
yürütülmüĢtür.
Yöntem ve Araçlar
AraĢtırma için etik kurul onayı Ġstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Etik Kurul
BaĢkanlığı‟ndan alınmıĢtır. Obez bireylerde duygusal yeme ve duygusal zorlanmaya
toleranssızlık arasındaki iliĢkinin incelenmesi için iliĢkisel araĢtırma yöntemi tercih edilmiĢtir.
ÇalıĢma anketleri 17.09.2019-15.03.2020 tarihleri arasında kâğıt kalem ve çevrimiçi anket
yolu ile katılımcılara uygulanmıĢtır. AraĢtırma örneklemini okuma-yazma bilen, Antalya veya
Ġstanbul‟da yaĢayan 18-55 yaĢ arasındaki beden kitle indeksi 30-39,9 kg/m² arası olan 114
birinci ve ikinci derece obezite problemi olan kadın ve erkek oluĢturmaktadır. AraĢtırmada
elde edilen verilerin analizi SPSS versiyon 18 paket programı aracılığıyla sağlanmıĢtır.
ÇalıĢmanın veri toplama araçları araĢtırmaya katılan bireylerin sosyodemografik ve kiĢisel
bilgilerini elde etmek amacıyla Demografik Bilgi Formu katılımcıların duygusal yeme
davranıĢlarını değerlendirmek için Hollanda Yeme DavranıĢ Anketi duygusal zorlanmaya
toleranssızlıklarını değerlendirmek için Duygusal Zorlanmaya Toleranssızlık Ġndeksidir.
Hollanda Yeme DavranıĢ Anketi Strein, Frijters, Defares, Bergers (1986) tarafından çeĢitli
yeme davranıĢ örüntülerini ölçmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 33 madde ve 3 boyuttan
oluĢmakla birlikte 1 (hiçbir zaman), 2 (nadiren), 3 (bazen), 4 (sık) ile 5 (çok sık) olarak
puanlanmaktadır. Duygusal yeme alt boyutu 13 madde (11. - 23. sorular), kısıtlayıcı yeme
davranıĢı alt boyutu 10 madde (24. - 33. sorular) ve dıĢsal yeme davranıĢı alt boyutu 10
madde (ilk 1. - 10. sorular) içermektedir.
McHugh ve Otto (2012) tarafından duygusal zorlanmaya toleransı ölçmek için geliĢtirilmiĢtir.
Bireylerin özbildirimine dayanmaktadır ve tek boyut ile 10 maddeden oluĢmaktadır. Ölçek 5
dereceli likert tipindedir. (0= çok az, 1= az, 2= biraz, 3= çok, 4= çok fazla) Ölçekten yüksek
puan alındıysa, bireyin duygusal zorlanmaya toleransının az olduğu; baĢka bir Ģekilde ifade
etmek gerekirse duygusal zorlanmaya toleranssızlığının fazla olduğu anlamına gelmektedir.
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Bulgular
AraĢtırmanın sosyodemografik verileri incelendiğinde katılımcıların yaĢ ortalaması ve
standart sapması 34,68±8,607 iken vücut kitle indeks ortalaması 33,1249, standart sapma
değeri 3,18698‟dir. Obezite problemi olan bireylerin 76‟sı (% 66,7) kadın, 38‟si (% 33,3)
erkektir. Katılımcıların % 65,8‟i (n= 75) kâğıt-kalem yoluyla, % 34,2‟si (n= 39) çevrim içi
anket bağlantısı yoluyla araĢtırmaya katılım sağlamıĢtır. Örneklemin % 9,6‟sı (n=11) ilkokul,
% 9,6‟sı (n=11) ortaokul, % 22,8‟i (n=26) lise, % 54,4‟ü (n=62) üniversite, % 2,6‟sı (n=3)
yüksek lisans, % 0,9‟u (n=1) doktora düzeyinde eğitime sahiptir. Katılımcıların yaĢadıkları
yer incelendiğinde, 34‟ü (% 29,8) Ġstanbul, 80‟i (% 70,2) Antalya‟da yaĢadığını bildirmiĢtir.
Katılımcılarının % 9,6‟ sının (n= 11) psikolojik ya da psikiyatrik yardım geçmiĢi
bulunmamakta, % 90,4‟ ünün (n= 103) psikolojik yardım geçmiĢi bulunmamaktadır. Ek
olarak, örneklemin 79‟u (% 69,3) sıkıntılı, üzgün hissettiğinde yemek yediğini, 35‟i (% 30,7)
olumsuz duygu hissettiğinde yeme davranıĢı sergilemediğini bildirmiĢtir. Obezite problemi
olan katılımcıların 58‟i (% 50,9) mutlu, neĢeli hissettiğinde yemek yerken, 56‟sı (% 49,1)
yemediğini bildirmiĢtir. Katılımcıların 103‟ ü (% 90,4) kilo vermek amacıyla diyet yaptığını
bildirmiĢtir.
Obez Olan Bireylerde Duygusal Yeme ve Duygusal Zorlanmaya Toleranssızlık Arasındaki
ĠliĢkinin Ġncelenmesi
Obezite problemi olan kiĢilerin duygusal yeme ve duygusal zorlanmaya toleranssızlık
arasındaki iliĢkilerini göstermek amacıyla korelasyon testi yapılmıĢtır. AraĢtırmamıza göre;
duygusal yeme ile duygusal zorlanmaya toleranssızlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki
olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır (r= 0.429, p<0.01).
Sosyodemografik DeğiĢkenlerin Duygusal Yeme Puanları Üzerine Etkisini Ölçmek Ġçin
Yapılan Regresyon Analizi Sonuçları
Obez bireylerde duygusal yemeyi yordayan sosyo-demografik değiĢkenleri incelenmiĢtir.
Demografik değiĢkenlerden cinsiyet, yaĢanılan il, sıkıntılı-üzgün-mutsuz hissettiğinde daha
fazla yeme davranıĢı, tanısı konmuĢ psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlığa sahip olma, neĢeli
mutlu hissettiğinde daha fazla yeme ve diyet yapma davranıĢlarının duygusal yemeyi
yordayıp yormadığına iliĢkin regresyon analizi yapılmıĢtır. Bulgulara göre, belirtilen sosyodemografik değiĢkenlerin duygusal yemeyi anlamlı olarak yordadığı görülmüĢtür. (F(6, 107)=
12,398, p< .05 ). Kadın olma, Ġstanbul ilinde yaĢama, sıkıntılı-üzgün-mutsuz hissettiğinde
daha fazla yeme, tanısı konmuĢ psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlığa sahip olma, neĢeli mutlu
hissettiğinde daha fazla yeme ve diyet yapma duygusal yemedeki değiĢimin % 41 lik kısmını
açıklamaktadır. Sıkıntılı-üzgün-mutsuz hissettiğinde daha fazla yeme ( β= .535, p< .05)
duygusal yemeyi yordamaktadır. Buna karĢın, kadın olma ( β= .142, p> .05), Ġstanbul ilinde
yaĢama( β= -.062, p> .05), tanısı konmuĢ psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlığa sahip olma (
β= .-.098, p> .05), neĢeli mutlu hissettiğinde daha fazla yeme ( β= .145, p> .05) ve diyet
yapma ( β= .102, p> .05) duygusal yeme davranıĢını yordamamaktadır.
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Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, birinci ve ikinci derece obez olan kiĢilerin duygusal yeme ile duygusal
zorlanmaya toleranssızlıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulgulanmıĢtır. Ek
olarak, sıkıntılı-üzgün-mutsuz hissettiğinde daha fazla yemenin emosyonel yeme davranıĢını
yordadığı saptanmıĢtır. Bu araĢtırmada elde edilen duygu durumun duygusal yeme ile iliĢkisi
alanyazın ile benzerlik göstermektedir. GeçmiĢteki çalıĢma bulguları incelendiğinde olumsuz
duygudurum karĢısında duygusal yeme davranıĢı artmaktadır (Erdem, 2017). Emosyonel
yeme sıkıntılı-üzgün-mutsuz gibi olumlu olmayan duyguların üstesinden gelinmesinde
kullanılan bir araç gibi düĢünülmektedir (Goossens ve ark., 2009).
ÇalıĢmamızın örneklemi ele alındığında, gelecekte yapılacak benzer araĢtırmalar Ġstanbul ve
Antalya‟da yaĢayan obez bireylerin yanında farklı Ģehirlerdeki obezite problemi olan
bireylerle yürütülmesinin sağlanması genellenebilirliğin artırılmasında önemli olduğu
düĢünülmektedir. Duygusal yeme ve duygusal zorlanmaya toleranssızlık arasındaki iliĢkinin
normal kilolu örneklemde de araĢtırılması duygusal yeme davranıĢının sürdürülmesinin
anlaĢılmasında yararlı olabileceği düĢünülmektedir. DeğiĢkenler arası iliĢkinin farklı vücut
kitle indeksine sahip bireyler üzerinde boylamsal bir çalıĢma ile incelenmesiyle nedenselliğe
dair daha net açıklamalara ulaĢacağı düĢünülmektedir. Sahada obezite ile mücadelede aktif
çalıĢan psikologlar için tedavi sürecinde araĢtırma bulgularının uygulamaya dönük fayda
sağlayabileceği öngörülmektedir.
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SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINDA YER ALAN VATANSEVERLĠK
DEĞERĠNE YÖNELĠK LĠSANSÜSTÜ TEZLERĠN ĠNCELENMESĠ

Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet ORAN1
UĢak Üniversitesi
Mehmet Akif KARALI2
Marmara Üniversitesi
ÖZET
Ülkeler yaĢadıkları coğrafya ile sürekli bir etkileĢim halindedir. Belirli bir coğrafyada
meydana gelen olaylar hem o coğrafyada varlığını sürdüren ülkeleri hem de coğrafyayı
etkilemektedir. Son yıllarda ülkemiz ve coğrafyamızda meydana gelen geliĢmeler özellikle
toplumsal anlamda birtakım değerlerin ön plana çıkmasında ve canlı kalmasında etkili
olmuĢtur. Bu geliĢmeler eğitim, sağlık, hukuk, askerlik vb. gibi alanlarda ülke menfaatlerinin
ön plana alınarak milli irade, vatanseverlik ve milli egemenlik gibi kavram ve değerlerin
toplumda

canlılığını

sürdürmesinde

etkili

olmaktadır.

Bu

değerlerin

bireylere

kazandırılmasında ve kavramların öğretiminde eğitimin payı oldukça büyüktür. Eğitim
alanında bireylere vatanseverlik değerinin aktarımında öncü derslerinden birisi Sosyal
bilgilerdir. Sosyal bilgiler dersi, kapsamı daha geniĢ olmasına rağmen öğrencilere vatandaĢ
olmanın getirdiği hak ve sorumlulukları aktarırken aynı zamanda vatanseverlik değerinin
kazandırılmasında önemli bir ders olarak görülmektedir. Sosyal bilgiler dersi kapsamında yer
alan vatanseverlik değerine yönelik lisansüstü tezlerin incelendiği bu araĢtırmanın ilgili
literatürde daha önce ele alınmadığı görülmektedir. Nitel araĢtırma yöntemine göre tasarlanan
bu çalıĢma Yükseköğretim Kurumları BaĢkanlığının Ulusal Tez Merkezinde yer alan
lisansüstü tezlerden, bu eserlerin baĢlığında vatanseverlik kavramının yer aldığı lisansüstü
tezler, doküman incelemesi yoluyla irdelenmiĢtir. Elde edilen veriler içerik analizi ile
çözümlenmiĢtir. BaĢlığında vatanseverlik kavramının yer aldığı lisansüstü tezler toplam 21
adet olarak tespit edilmiĢtir. Ġncelenen bu tezlerin 12 tanesi nitel, 6 tanesi nicel ve 3 tanesinin
karma

araĢtırma

yöntemleri

kullanılarak

gerçekleĢtirildiği

görülmüĢtür.

BaĢlığında

vatanseverlik kavramının yer aldığı lisansüstü tezlerin eğitim ve öğretim, psikoloji,
gazetecilik, tarih ve coğrafya konularında yayınlandığı tespit edilmiĢtir. Ġncelenen bu tezlerin
yalnızca 2 tanesi doktora düzeyinde olduğu diğer 19 çalıĢmanın yüksek lisans düzeyinde
1
2

UĢak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
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gerçekleĢtirildiği görülmüĢtür. ÇalıĢma kapsamında ele alınan tezlerin son yıllarda sayısal
olarak artıĢ gösterdiği, bu artıĢın toplumsal açıdan vatanseverlik değerinin ön planda ve canlı
tutulduğu ifadesini destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal bilgiler, Vatanseverlik, Lisansüstü Tezler.

GiriĢ
Ġnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren vatan olgusunu öğrenmeye baĢlar ve
bunu da yaĢadığı toplumun geleneği, göreneği, örfü, âdeti, kültürü gibi olgularla öğrenir. Bu
gelenek, görenek, örf, âdet, kültür vb. olgular insanoğlunun vatanını sevmesine vesile
araçlardır ve bunlar sayesinde insanoğlu vatanına karĢı aidiyet duygusunu hisseder (Gündüz,
Aktepe ve Mertol, 2019: 390).
Vatan kavramı genellikle ülke kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır, lakin vatan
kavramı içerisinde değerler barındırması bakımından ülke kavramından ayrılmaktadır. Vatan,
bireyin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karĢıladığı, yaĢamını güvenli bir Ģekilde sürdürdüğü,
aynı zamanda atalarından kalan ve değer arz eden kültürlerini devam ettirmek için üzerinde
yaĢadığı topraklardır (Elban, 2015: 1304-1305). Vatan, insanın doğup büyüdüğü ve yaĢamını
devam ettirdiği memleketidir. Vatan, insanlarda duygu, bağlılık ve aidiyet oluĢmasını
sağlayan özel bir histir. Vatan, üzerinde yaĢayan vatandaĢları tarafından sevilen, korunan,
fedakârlık yapılan, savaĢılan, gerekirse uğruna can verilen bir yerdir (Kabaklı Çimen, 2017:
1951).
Uğruna can verilecek kadar sevilen vatan olgusunun oluĢabilmesi için öncelikle
öğrencilere vatanseverlik kavramının aĢılanması gerekmektedir. Vatanseverlik kavramı;
millet sevgisi, vatan sevgisi, milli kimlik, milli gurur gibi kavramlar ile iliĢkilendirilmektedir.
KiĢide duygusal bakımdan olumlu bir his uyandıran vatanseverlik kavramı günümüz
dünyasında insanların birbirlerine sıkı bir bağla bağlanmalarını sağlayan en önemli
unsurlardan biridir (Gündüz, Gündüz, Mertol ve Çelikkol, 2019: 591).
Vatanseverlik insanın doğduğu yeri, evini, köyünü, memleketini sevmesidir (Kabaklı
Çimen, 2017: 1951). Yıldırım (2006: 23)‟a göre ise vatanseverlik, bir insanın kendisinden
yola çıkarak ailesini, çevresini, ülkesini ve ait olduğu milleti severek bütün bunları
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yüceltmeye çalıĢmasıdır. Yukarıdaki tanımlardan da anlaĢılacağı üzere kısacası vatanseverlik,
insanın ülkesine karĢı sevgi ve saygı beslemesi olarak tanımlanabilir.
GloballeĢen dünyada öğrencilerin vatanseverlik değerini kazanmasında eğitime büyük
görev ve sorumluluklar düĢmektedir. Sosyal Bilgiler dersi de öğrencilerin milli kimlik
kazanmalarında ve ülkelerine karĢı aidiyet duygusu kazanmalarında kilit rol oynayan
derslerden biridir (Ersoy ve Öztürk, 2015: 975).
Sosyal bilgiler dersi vatansever bireylerin yetiĢmesinde önemlidir. Çünkü Sosyal
Bilgiler dersi vatan, millet, devlet, bayrak, hak, sorumluluk gibi kavramları öğrencilere
öğreterek öğrencilerde vatandaĢlık bilincinin oluĢmasını amaçlamaktadır. Sosyal Bilgiler
dersi öğrencilere verdiği vatandaĢlık eğitimiyle, öğrencilerde milli birlik ve beraberliğin
sağlanması, hukuk kurallarına uyulup toplumsal düzenin devam ettirilmesi, insanların bir
arada yaĢamalarını kolaylaĢtırması bakımında önemlidir (Avcı, Ġbret ve Karasu Avcı, 2017:
1560). Ayrıca Sosyal Bilgiler dersi yaĢamın toplumsal yönünü ilgilendiren konularda
öğrencilerin geliĢimlerini hedefleyerek öğrencilerin toplum adına faydalı iĢlere imza
atabilmelerini yardımcı olmaya çalıĢmaktadır (Yavuz, 2018: 18).
Bu araĢtırma Sosyal Bilgiler dersi öğretim programındaki değerlerden biri olan
vatanseverlik değerine iliĢkin lisansüstü tezleri yöntem, konu ve tür bakımından
karĢılaĢtırarak tezlerin benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamıĢtır.
Yöntem
Bu bölümünde araĢtırmanın modeli, veri toplama araçları, verilerin analizi,
araĢtırmanın kapsam ve sınırlılıkları hakkında bilgiler verilmiĢtir.
AraĢtırmanın Modeli
Nitel araĢtırma yöntemine göre tasarlanan bu çalıĢmada doküman incelemesine
baĢvurulmuĢtur. Doküman incelemelerinde hedeflenen veya amaçlanan konu, olay veya
olgulara iliĢkin materyaller analiz edilmektedir (Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 187). Yani
doküman incelemesinde, gerek elektronik olsun gerekse basılı olsun herhangi bir konu, olay
veya olgulara iliĢkin bilgilerin sistematik olarak gözden geçirilmesi, incelenmesi ve
değerlendirilmesi söz konusudur (Bowen, 2009: 27).
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Veri Toplama Araçları
AraĢtırmanın veri toplama araçlarını vatanseverlik ile ilgili yayınlanmıĢ lisansüstü
tezler, makaleler, kitaplar vb. bilimsel yayınlar oluĢturmaktadır.
Verilerin Analizi
AraĢtırma verilerinin analizinde ilk olarak vatanseverlik konusu ile ilgili olarak
alanyazın taraması yapılmıĢtır. Alanyazın taramasında bir konuya iliĢkin çeĢitli kaynaklardan
yararlanma, delillere dayandırma ve literatürde eksik görülen yerleri gidererek bilgi toplama
süreci söz konusudur (Timmins ve McCabe, 2005: 41-42). Konu ile ilgili alanyazın taraması
yapıldıktan sonra 2006-2020 yılların arasında Yükseköğretim Kurulu‟nun tez merkezinde
yayınlanan vatanseverlik adlı lisansüstü tezler incelenerek yöntem, tür ve konu bakımından
karĢılaĢtırılmıĢtır. Verilerin analizinde ise elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuĢtur.
Ġçerik analizinde veriler detaylı olarak incelenerek verilerin açıklanması söz konusudur
(Tedmem, Palancı, Kandemir & Dündar, 2014: 433).
AraĢtırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları
AraĢtırma lisansüstü vatanseverlik adlı tezlerin yöntem, konu ve tür bakımından
karĢılaĢtırılması amaçlandığı için araĢtırma 2006-2020 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu
BaĢkanlığı‟nın Tez Merkezi‟nde yayınlanan lisansüstü vatanseverlik adlı tezler ile sınırlı
tutulmuĢtur.
Bulgular
Bu bölümde 2006-2020 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu‟nun Ulusal Tez
Merkezi‟nde yayınlanan vatanseverlik adlı lisansüstü tezlerin yöntem, konu ve tür
bakımından karĢılaĢtırılması ile ilgili bilgiler verilmiĢtir.
Lisansüstü Vatanseverlik Adlı tezlerin KarĢılaĢtırılması
2006-2020 yılları arasında vatanseverlik adlı lisansüstü tezler incelendiğinde toplam
21 tane lisansüstü tez yazılmıĢtır. Yükseköğretim Kurulu‟nun Tez Merkezi sitesinde
yayınlanan lisansüstü vatanseverlik adlı tezler aĢağıda verilmiĢtir:
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Yıl

Konu

Tez Adı

2006

Esin Ertük

Ders Kitaplarında Toplum, YurttaĢlık, Vatanseverlik ve Ekonomi
AnlayıĢının DönüĢümü: 1997 ve 2004 Ġlköğretim Sosyal Bilgiler
Ders Kitapları Üzerine Bir Ġçerik Analizi

2007

Öğretmenlerin

Tamer Kurt

Demokrasi,

VatandaĢlık

ve

Vatanseverlik

Algılarının Nitel Olarak Ġncelenmesi
2010

2010

Deniz Can

Türkiye‟de Ulus Devletin ĠnĢaasında Üniversite Mezunlarının

Beken

Vatanseverlik Olgusuna Katkıları

ReĢit KıĢlıoğlu

Kolektif

Eylem

ve

Gruba

Bağlanma:

Bedavacılık

ve

Vatanseverlik ĠliĢkisi
2011

Mehmet Elban

Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Dersine Yönelik
Tutumları Ġle Vatanseverlik Tutumları Arasındaki ĠliĢkilerinin
Ġncelenmesi

2014

Elçin BaĢol

SavaĢ

Vatanseverlik

ve

Politika

Ekseninde

Abhazya‟da

Gazetecilik Pratiği
2014

Papatya

Polis Okulu Öğrencilerinin Adil Dünya Ġnancı, Otoriterlik,

Çetinalp ġahin

Sistemi

MeĢrulaĢtırma,

Vatanseverlik

ve

Ġnsan

Hakları

Tutumlarının Ġncelenmesi
2015

2016

Ahmet Ali

Sosyal

Bilgiler

Dersinde

Vatanseverlik

Değerinin

Avcı

Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci GörüĢleri

Oğuzhan

Ġlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Türk Büyüklerine Saygı,

GümüĢ

Aile Birliğine Önem Verme ve Vatanseverlik Değerlerinin
Karma YaklaĢıma Dayalı Etkinliklerle Öğretimi

2018

2018

Nurzada

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Vatanseverlik Değerlerinin

AbıĢeva

Kazandırılmasının Ġncelenmesi (BiĢkek Örneği)

Dudu Duygu

Tarih Öğretmenlerinin Ortaöğretim Öğrencilerin „Vatanseverlik‟

Gündüz

Değerini Öğretirken Kullandıkları Değer YaklaĢımlarının Tespit
Edilmesi

2018

Ġbrahim Yavuz

Sosyal Bilgilerde Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasında
Farklı Ülke Uygulamaları (ABD, Kanada, Singapur, Türkiye)

2018

Recep Yıldız

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik ve Sosyal Bilgiler
Derslerinde Vatanseverlik Eğitimi Hakkındaki GörüĢleri

2019

Emine Tarhan
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Vatanseverlik Tutumları ve GörüĢleri
2019

Erdem Küpeli

Coğrafya

Dersi

Kapsamında

Doğal

ve

Kültürel

Miras

Varlıklarımıza Yapılan Gezilerin ve Gözlemlerin Vatanseverlik
Değeri Üzerine Katkısı (Giresun Ġli Örneği)
2019

Gizem Özcel

3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin
Vatanseverlik Değerine ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi

2019

Gökhan

Sosyal

Bilgiler

Dersi

Öğretmenlerinin

Bağımsızlık

ve

Demirok

Vatanseverlik Değerlerinin Kazandırılmasına ĠliĢkin Yaptıkları
ÇalıĢmaların Belirlenmesi

2019

Merve KeleĢ

Vatanseverlik Değeri Ġle Çoklu Zekâ Alanları Arasındaki ĠliĢkiyi
Belirlemeye Yönelik Bir AraĢtırma

2019

2019

2020

Rümeysa

Ortaokul

Öğrencilerinin

Bilginer

Algılarının Ġncelenmesi

ġaban

Sosyal

Karaderili

Kazanımına ĠliĢkin GörüĢleri

Ġlker Açık

Ġlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürel Mirasa

Bilgiler

Vatanseverlik

Öğretmenlerinin

Değerine

Vatanseverlik

Yönelik
Değerinin

Duyarlılık ve Vatanseverlik Değerlerinin Biyografilerle Öğretimi

Yükseköğretim Kurulu‟nun tez araĢtırma merkezinde yayınlanan vatanseverlik adlı
yayınlanmıĢ lisansüstü tezlere bakıldığında toplam 21 tane tezin yazıldığı ve bunlardan 12
tanesinin son 3 yılda yayınlandığı görülmektedir. Tablo 1‟de de belirtildiği gibi vatanseverlik
konusunun günden güne önem kazandığı ve kaleme alınmaya baĢlandığı görülmektedir.
Lisansüstü Vatanseverlik Adlı Tezlerin Yöntem Bakımından KarĢılaĢtırılması
2006-2020 yılları arasında vatanseverlik adlı lisansüstü tezler incelendiğinde, nitel,
nicel ve karma olmak üzere üç yöntem üzerine inĢa edilmiĢtir. Bu tezler ile ilgili bilgiler
aĢağıda verilmiĢtir.
Nitel AraĢtırma Yönteminin Kullanıldığı Tezler
2006-2020 yılları arasında yayınlanan 21 lisansüstü vatanseverlik adlı tezden 12‟sinde
nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Bu tezler hakkındaki bilgiler Ģu Ģekildedir:
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“Ders Kitaplarında Toplum, YurttaĢlık, Vatanseverlik ve Ekonomi AnlayıĢının
DönüĢümü: 1997 ve 2004 Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Üzerine Bir Ġçerik
Analizi” adlı yüksek lisans tezinde nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi
tekniği kullanılmıĢtır.
“Öğretmenlerin Demokrasi, VatandaĢlık ve Vatanseverlik Algılarının Nitel Olarak
Ġncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmadaki
veriler yarı yapılandırılmıĢ mülakat formu ile elde edilmiĢtir.
“Türkiye‟de Ulus Devletin ĠnĢaasında Üniversite Mezunlarının Vatanseverlik
Olgusuna Katkıları” adlı yüksek lisans tezinde nitel araĢtırma yöntemlerinden görüĢme
tekniği kullanılmıĢtır.
“SavaĢ Vatanseverlik ve Politika Ekseninde Abhazya‟da Gazetecilik Pratiği” adlı
yüksek lisans tezinde nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği
kullanılmıĢtır.
“Sosyal Bilgiler Dersinde Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik
Öğretmen ve Öğrenci GörüĢleri” adlı yüksek lisans tezinde nitel araĢtırma yöntemi
kullanılmıĢtır. AraĢtırmadaki veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu uygulanarak,
kompozisyon yazdırılarak, resim ve karikatür çizdirilerek toplanmıĢtır.
“Tarih Öğretmenlerinin Ortaöğretim Öğrencilerin „Vatanseverlik‟ Değerini Öğretirken
Kullandıkları Değer YaklaĢımlarının Tespit Edilmesi” adlı yüksek lisans tezinde nitel
araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile
elde edilmiĢtir.
“Sosyal

Bilgilerde

Vatanseverlik

Değerinin

Kazandırılmasında

Farklı

Ülke

Uygulamaları (ABD, Kanada, Singapur, Türkiye)” adlı doktora tezinde nitel araĢtırma
yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıĢtır.
“Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik ve Sosyal Bilgiler Derslerinde
Vatanseverlik Eğitimi Hakkındaki GörüĢleri” adlı yüksek lisans tezinde nitel araĢtırma
yöntemlerinden gözlem, görüĢme ve doküman incelemesi teknikleri birlikte kullanılmıĢtır.
“Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Bağımsızlık ve Vatanseverlik Değerlerinin
Kazandırılmasına ĠliĢkin Yaptıkları ÇalıĢmaların Belirlenmesi” adlı yüksek lisans tezinde
nitel araĢtırma yöntemlerinden fenomonoloji deseni kullanılmıĢtır.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 44

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

“Ortaokul Öğrencilerinin Vatanseverlik Değerine Yönelik Algılarının Ġncelenmesi”
adlı yüksek lisans tezinde nitel araĢtırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıĢtır.
“Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik Değerinin Kazanımına ĠliĢkin
GörüĢleri” adlı yüksek lisans tezinde nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma verileri
mülakat yöntemi ile elde edilmiĢtir.
“Ġlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürel Mirasa Duyarlılık ve Vatanseverlik
Değerlerinin

Biyografilerle

Öğretimi”

adlı

yüksek

lisans

tezinde

nitel

araĢtırma

yöntemlerinden durum modeli çalıĢması kullanılmıĢtır.

Tablo 1. Nitel AraĢtırma Yöntemlerinin Kullanıldığı Lisansüstü Eserler
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Nicel AraĢtırma Yönteminin Kullanıldığı Tezler
2006-2020 yılları arasında yayınlanan 21 lisansüstü vatanseverlik adlı tezden 6‟sında
nicel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Bu tezler hakkındaki bilgiler Ģu Ģekildedir:
“Kolektif Eylem ve Gruba Bağlanma: Bedavacılık ve Vatanseverlik ĠliĢkisi” adlı
yüksek lisans tezinde nicel araĢtırma tekniklerinden tarama modeli kullanılmıĢtır.
“Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Dersine Yönelik Tutumları Ġle
Vatanseverlik Tutumları Arasındaki ĠliĢkilerinin Ġncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde nicel
araĢtırma tekniklerinden tarama modeli kullanılmıĢtır.
“Polis Okulu Öğrencilerinin Adil Dünya Ġnancı, Otoriterlik, Sistemi MeĢrulaĢtırma,
Vatanseverlik ve Ġnsan Hakları Tutumlarının Ġncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde nicel
araĢtırma yöntemlerinden deneysel desen modeli kullanılmıĢtır.
“Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Vatanseverlik Değerlerinin Kazandırılmasının
Ġncelenmesi (BiĢkek Örneği)” adlı yüksek lisans tezinde, nicel araĢtırma tekniklerinden
deneysel desen modeli kullanılmıĢtır.
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“Coğrafya Dersi Kapsamında Doğal ve Kültürel Miras Varlıklarımıza Yapılan
Gezilerin ve Gözlemlerin Vatanseverlik Değeri Üzerine Katkısı (Giresun Ġli Örneği)” yüksek
lisans tezinde nicel araĢtırma tekniklerinden tarama modeli kullanılmıĢtır.
“Vatanseverlik Değeri Ġle Çoklu Zekâ Alanları Arasındaki ĠliĢkiyi Belirlemeye
Yönelik Bir AraĢtırma” adlı yüksek lisans tezinde nicel araĢtırma yöntemlerinden iliĢkisel
tarama modeli kullanılmıĢtır.

Tablo 2. Nicel AraĢtırma Yöntemlerinin Kullanıldığı Lisansüstü Eserler

Karma (Mix) AraĢtırma Yönteminin Kullanıldığı Tezler
2006-2020 yılları arasında yayınlanan 21 lisansüstü vatanseverlik adlı tezden 3‟ünde
karma (mix) araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Bu tezler hakkındaki bilgiler Ģu Ģekildedir:
“Ġlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Türk Büyüklerine Saygı, Aile Birliğine
Önem Verme ve Vatanseverlik Değerlerinin Karma YaklaĢıma Dayalı Etkinliklerle Öğretimi”
adlı doktora tezinde nicel ve nitel araĢtırma yöntemi birlikte kullanılmıĢtır. AraĢtırma da nicel
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veriler araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen tutum ölçeği ile elde edilirken, nitel veriler
geliĢtirilen görüĢ belirleme formları ile elde edilmiĢtir.
“VatandaĢlık Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatanseverlik
Tutumları ve GörüĢleri” adlı yüksek lisans tezinde nitel ve nicel araĢtırma yöntemi birlikte
kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın nitel kısmında fenomenoloji deseni kullanılırken, nicel kısmında
tarama modeli kullanılmıĢtır.
“3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Vatanseverlik Değerine ĠliĢkin
GörüĢlerinin Ġncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde nitel ve nicel yöntemin birlikte
kullanıldığı karma yöntem kullanılmıĢtır. Nitel veriler yarı yapılandırılmıĢ mülakat formu ile
toplanırken nicel veriler tutum ölçeği ile toplanmıĢtır.

Tablo 3. Karma AraĢtırma Yöntemlerinin Kullanıldığı Lisansüstü Eserler

Lisansüstü Vatanseverlik Adlı Tezlerin Konu Bakımından KarĢılaĢtırılması
2006-2020 yılları arasında vatanseverlik adlı lisansüstü tezler incelendiğinde, eğitim
ve öğretim, psikoloji, gazetecilik, tarih ve coğrafya konularında yayınlandığı görülmektedir.
Bu tezler hakkındaki bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.
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Eğitim ve Öğretim Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Vatanseverlik Adlı Tezler
Toplam 21 lisansüstü vatanseverlik adlı tezden 16‟sı eğitim ve öğretim konusunda
yayınlanmıĢtır. Bu tezleri kaleme alan yazarlar: Esin Ertürk (2006), Tamer Kurt (2007), Deniz
Can Beken (2010), Mehmet Elban (2011), Ahmet Ali Avcı (2015), Oğuzhan GümüĢ (2016),
Nurzada AbıĢeva (2018), Ġbrahim Yavuz (2018), Recep Yıldız (2018), Merve KeleĢ (2019),
Rümeysa Bilginer (2019), Gizem Özcel (2019), Gökhan Demirok (2019), ġaban Karaderili
(2019), Emine Tarhan (2019), Ġlker Açık (2020).
Psikoloji Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Vatanseverlik Adlı Tezler
Toplam

21 lisansüstü vatanseverlik

adlı

tezden 2‟si

psikoloji

konusunda

yayınlanmıĢtır. Bu tezleri kaleme alan yazarlar: ReĢit KıĢlıoğlu (2010), Papatya Çetinalp
ġahin (2014).
Gazetecilik Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Vatanseverlik Adlı Tezler
Toplam 21 lisansüstü vatanseverlik adlı tezden 1‟i gazetecilik konusunda
yayınlanmıĢtır. Bu tezi kaleme alan yazar: Elçin BaĢol (2014).
Tarih Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Vatanseverlik Adlı Tezler
Toplam 21 lisansüstü vatanseverlik adlı tezden 1‟i tarih konusunda yayınlanmıĢtır. Bu
tezi kaleme alan yazar: Dudu Duygu Gündüz (2018).
Coğrafya Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Vatanseverlik Adlı Tezler
Toplam 21 lisansüstü vatanseverlik adlı tezden 1‟i coğrafya konusunda yayınlanmıĢtır.
Bu tezi kaleme alan yazar: Erdem Küpeli (2019).
Lisansüstü Vatanseverlik Adlı Tezlerin Tür Bakımından KarĢılaĢtırılması
2006-2020 yılları arasında vatanseverlik adlı lisansüstü tezler incelendiğinde, yüksek
lisans ve doktora olmak üzere iki türde yayınlanmıĢtır. Bu tezler ile ilgili bilgiler aĢağıda
verilmiĢtir.
Yüksek Lisans Türünde Vatanseverlik Adlı Tezler
Lisansüstü Vatanseverlik adlı yayınlanan toplam 21 tezden 19‟u yüksek lisans türünde
yayınlanmıĢtır. Bu tezleri kaleme alan yazarlar: Esin Ertürk (2006), Tamer Kurt (2007), Deniz

Can Beken (2010), ReĢit KıĢlıoğlu (2010), Mehmet Elban (2011), Elçin BaĢol (2014),
Papatya Çetinalp ġahin (2014), Ahmet Ali Avcı (2015), Nurzada AbıĢeva (2018), Dudu
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Duygu Gündüz (2018), Erdem Küpeli (2019), Merve KeleĢ (2019), Recep Yıldız (2018),
Rümeysa Bilginer (2019), Gizem Özcel (2019), Gökhan Demirok (2019), ġaban Karaderili
(2019), Emine Tarhan (2019), Ġlker Açık (2020).
Doktora Türünde Vatanseverlik Adlı Tezler
Lisansüstü Vatanseverlik adlı yayınlanan toplam 21 tezden 2‟si doktora türünde
yayınlanmıĢtır. Bu tezleri kaleme alan yazarlar: Oğuzhan GümüĢ (2016), Ġbrahim Yavuz

(2018).
Sonuç, TartıĢma ve Öneriler
Yükseköğretim Kurulu‟nun Tez AraĢtırma Merkezi sitesinde 2006-2020 yılları
arasında yayınlanan lisansüstü vatanseverlik adlı tezlere bakıldığında, kullanılan yöntem
bakımından incelendiğinde lisansüstü tezler nitel, nicel ve karma olmak üzere 3 farklı açıdan
ele alınmıĢtır. Yayınlanan lisansüstü tezler konu bakımından eğitim ve öğretim, psikoloji,
gazetecilik, tarih ve coğrafya olmak üzere 5 farklı konu alanında kaleme alındığı
görülmektedir. Yayınlanan lisansüstü tezler tür bakımından incelendiğinde ise yüksek lisans
ve doktora olmak üzere iki farklı türde kaleme alındığı görülmektedir.
Yükseköğretim Kurulu‟nda 2006-2020 yılları arasında yayınlanan vatanseverlik adlı
lisansüstü tezler incelendiğinde özellikle son yıllarında vatanseverlik adlı lisansüstü tezlerin
sayılarının arttığı görülmektedir. Toplam 21 lisansüstü tezden 12‟si son 3 yılda
yayınlanmıĢtır.

Bu

da

vatanseverlik

konusunun

günden

güne

önem

kazandığını

göstermektedir.
Yükseköğretim Kurulu‟nda 2006-2020 yılları arasında yayınlanan vatanseverlik adlı
lisansüstü tezler incelendiğinde özellikle son yıllarında vatanseverlik adlı lisansüstü tezlerin
sayılarının arttığı görülmektedir. Bu durumun son yıllarda ülkemiz ve coğrafyamızda
meydana gelen geliĢmelerin etkisinden kaynaklandığı düĢünülebilir.
Vatanseverlik adlı lisansüstü tezlerin daha çok yüksek lisans düzeyinde olması
nedeniyle doktora düzeyinde çalıĢmalar yapılması desteklenebilir. Tarih alanında yazılan
eserlerin azlığı, tarih alanında lisansüstü eğitim gören adayların bu konuya yönelmelerini
destekleyebilir.
Elde edilen bulgular ve sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda vatanseverlik ile
ilgili olarak:
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Vatanseverlik ile ilgili video ve eğitici filmler derslerde öğrencilere izlettirilerek
öğrencilerin vatanseverlikleri arttırılabilir.



Vatanseverlik ile ilgili lisansüstü bilimsel eserlerin sayıları arttırılabilir. Bu doğrultuda
doktora eğitimi almaktan olan öğrencilerin vatanseverlik konularına yönelmeleri
desteklenebilir.



Öğretmenlere vatanseverlik ile ilgili hizmet içi eğitimler verilerek öğrencilerin
vatanseverliklerini artırılması için neler yapılabileceği konusunda yardımcı olunabilir.



YaĢanılan bu vatan uğruna fedakârlık yapan insanlarla öğrenciler konuĢturulabilir.
Böylece öğrencilerin vatanseverlik konusundaki hassasiyetleri artırılabilir.
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TOMMASO CAMPANELLA‟NIN GÜNEġ ÜLKESĠNDE ÖZGÜRLÜĞÜN BEġ HALĠ

Dr. Öğr. Gör. Mehmet KANATLI
Hitit Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-2215-4038

Özet
Erken Modern Dönem Siyaset Felsefesinin önemli metinleri arasında yer alan Tomasso
Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi adlı yapıtı, yaĢamıĢ olduğu dönemin toplumsal
eĢitsizliklerini, adaletsizliklerini ve tutsaklıklarını eleĢtiren ve ideal bir toplumsal
formasyonun nasıl olması gerektiğini açıklayan ütopik bir eserdir. Tıpkı diğer ütopik
eserlerde olduğu gibi Campanella da bu eserinde özgür ve adil bir toplumun resmini
çizmeye çalıĢır. Bunu yaparken de özellikle toplumsal özgürlük ve eĢitlik nosyonlarını ön
planda tutarak, toplumu oluĢturan fertlerin nasıl özgür olacaklarını eserin neredeyse
genelinde bazen örtük bazen de açık seçik anlatmaya koyulur. Bu bağlamda bu çalıĢmanın
temel amacı; Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi‟nde ortaya koyduğu özgürlük ideallerini
kategorileĢtirerek Campenalla‟nın özgürlük nosyonunu toplumsal özgürlük bağlamında
nasıl formüle ettiğini açıklamaya çalıĢmaktır.
Anahtar Kelimeler: Tomasso Campanella, GüneĢ Ülkesi, Özgürlük.

Abstract
Being one of the crucial texts of Early Modern Term Political Philosophy, Tomasso
Campanella‟s masterpiece, The City of the Sun, is a Utopian work which extremely
criticizes social inequalities, injustices and dependence of the period that he has lived and
clarifies how an ideal social formation should be. Just like other utopian Works,
Campanella tries to paint a picture in which free and just society has established in his
work. By keeping the notions of freedom and equality in the foreground, Campanella
sometimes implicitly and sometimes explicitly tries to explain how the individuals who
makes up the society will be free almost throughout the work. In this sense, by
categorizing the ideas of freeodm in The City of the Sun, the main purpose of this study is
to try to explain how Campanella formulates the notion of freedom within the context of
social freedom.
Keywords: Tomasso Campanella, The City of the Sun, Freedom.
GiriĢ
Modern dönem siyaset felsefesinde Ütopik Yapıtlar kategorisinde değerlendirilen, modern
dönem siyaset felsefesi yazın dünyasının erken dönem temsilcileri arasında yer alan ve
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Headley‟in tabiriyle „geç Rönesansın bağlantı figürü olarak karĢımıza çıkan‟1 Tomasso
Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi, (La città del Sole (The City of the Sun)) adlı yapıtı, on yedinci
yüzyılın baĢından günümüze değin ideal bir toplumsal formasyonun nasıl olması gerektiği
yönünde yürütülen tartıĢmalarda akla ilk gelen eserlerden biri olagelmiĢtir.
Her ne kadar Yunanca‟da „yok, olmayan‟ anlamlarına gelen olumsuzluk eki ou ve „yer‟
anlamına gelen topos sözcüklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan utopia teriminin
kullanımı2, Thomas More‟un 1516 yılında kaleme aldığı Latince adı De Optimo Reipublicae
Statu deque Nova Insula Utopia veya kısaca Türkçe‟deki adıyla Ütopya adlı eserle
yaygınlaĢmaya baĢlamıĢsa da, Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi adlı kitabından sonra terim adeta
literatürde düzene karĢı gelmenin, alternatif bir yaĢam alanı yaratmanın eĢ anlamlısı olarak
kullanılagelmiĢtir (Badaloni, 1965: 8). Ütopya kategorisinde yer alan eserlerin ortak noktası;
eseri kaleme alan düĢünürlerin yaĢadıkları dönemdeki toplumsal adaletsizlik, eĢitsizlik ve her
Ģeyden önemlisi de özgürsüzlüklere veya tutsaklıklara karĢı gelmektir (Sarakemsky, 1993:
112). Bu türden bir hoĢnutsuzluğun ve karĢı geliĢin temel nedeni; sadece yazarın içinde
yaĢadığı toplumsal düzenden rahatsızlık duymuĢ olması değil, aynı zamanda yazarın bilakis
kendisinin tutsaklıklara, adaletsizliklere ve eĢitsizliklere uğramıĢ olmasıdır (a.g.e: 113).
Campenalla‟yı da bu kategoride değerlendirmek gerekir.
1568 yılında Ġtalyanın Stilo kasabasında dünyaya gelen ve 1639 yılında Paris‟te hayata veda
eden Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi adlı eserini yazmadan önce „sapkınlık suçlamasıyla‟ 3
yaĢamıĢ olduğu sürgün hayatı, uzun yıllar hapishanede tutsak edilmesi ve özellikle ülkesinin
Ġspanya tarafından hakimiyet altında tutulması, Ernst Germana‟nın da belirttiği gibi
Campanella‟nın siyasi tutumunu ve düĢüncelerini etkileyen en önemli etkenlerdendir
(Germana, 2014: 9). Her ne kadar düĢünür dinsel ve siyasi görüĢlerini, Apologia pro Telesio
(Telesio‟yu Savunma) ve Rhetorica Nova (Yeni Hitabet) adlı eserlerinde kısmen sergilemiĢ
olsa da, ideal bir toplumsal formasyonun nasıl yaratılacağı yönündeki bütünlüklü
argümanlarını GüneĢ Ülkesinde görmek mümkündür. Bu bağlamda Campenallanın GüneĢ

1

Tomasso Campanella‟nın Rönesans DüĢüncesi‟ndeki yeri hakkında detaylı bilgi için bkz: John M.
Headley. (1997). Tommaso Campanella and the Transformation of the World (Princeton: Princeton University
Press); Bonansea, Bernardino (1969), Tommaso Campanella. Renaissance Pioneer of Modern
Thought (Washington D.C.: The Catholic University of America Press).
2

Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Çiğdem, DürüĢken (2011), Güneş Ülkesi, Thoma Campanella, Ġstanbul:
Kabalcı Yayınevi.
3
Campanella, yaĢadığı dönemde kilisenin Aristotelesçi resmi görüĢünü eleĢtiren Aristoteles karĢıtı doğa bilimci
Bernardio Telesio‟nun fikirlerini desteklediği için kilise tarafından sapkınlıkla suçlanmıĢtır. Telesio'nun temel
düĢüncesi Ģuydu: “Bilim soyut kavramlardan değil, gerçek varlıklardan yola çıkmalıdır. Deney, bilimin
baĢvurması gereken temel yöntemdir” (Özsoy, 2017: 1318).
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Ülkesi, DürüĢken‟in de belirttiği üzere, “yaĢamının yarısını hapislerde geçirmiĢ bir düĢünürün
Kilise, Tanrı, doğa, varlıklar, evren, siyaset, toplum ve en önemlisi yeniden yapılanmayla
ilgili bütün düĢlerinin ete kana bürünüp dirildiği bir coğrafyadır; bir filozofun dünya üstünde
kurmak istediği, ama ancak zihninin kıyısında bucağında kurmak zorunda kaldığı bir
sığınaktır” (DürüĢken, 2011: 9). Bir baĢka deyiĢle, Campanella‟nın nazarında GüneĢ Ülkesi
aslında tutsaklıktan, eĢitsizlikten ve adaletsizlikten toplumsal olarak nasıl kurtulunacağını
resmetmektir. Ġçinde yaĢadığı dönemden ve toplumdan rahatsızlığını “dünyada büyük bir
bozuluĢun yaĢandığını, insanların gerçek anlamda üstün yasalarla yönetilmediğini, iyilerin
iĢkence çekerken, hakaret iĢitirken kötülerin saltanat sürdüğünü söylüyorlar, oysa onlara göre,
kötülerin mutlu yaĢamı aslında mutsuz bir yaĢamdır” (Campanella, 2011: 157) Ģeklinde açık
seçik dile getiren Campanella, Hint Okyanusu‟nda Taprobana adasına yerleĢtirdiği GüneĢ
Ülkesi‟ndeki ideal toplumsal formasyonda eĢitlik ve özgürlüklerin nasıl olması gerektiğini
Cenevizli bir kaptan ile „BaĢ Hospitalarius‟4 arasında geçen capcanlı bir sohbet üzerinden
resmetmeye çalıĢır. Özgürlükleri toplumsal boyutta ele almaya çalıĢan Campanella son derece
yalın ve akıcı bir dille kaleme aldığı GüneĢ Ülkesi adlı yapıtında zaman zaman dinsel
özgürlükten, zaman zaman cinsel özgürlükten ve çoğu zamanda özgürlük için eĢitliğin
öneminden bahsetmektedir. ĠĢte çalıĢmamızın temel amacı da Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi
ile çizmeye çalıĢtığı bu resimde özgürlüğün izlerini sürerek Campanella‟nın özgürlüğe dair
düĢüncelerini açığa çıkarmaktır. Bu bağlamda, çalıĢmada Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi‟nde
özgürlüğe dair fikirleri beĢ alt baĢlık Ģeklinde kategorileĢtirilerek her bir kategoride
Campanella‟nın özgürlüğe dair fikirlerinin ayrıntılı açıklaması yapılmıĢtır.
1. Özgürlüğün Birinci ġartı Olarak DıĢ Tehditten Arınma
GüneĢ Ülkesinin vatandaĢlarının ideal bir toplumsal formasyonda özgür olabilmelerinin ilk
Ģartını Campanella tıpkı „Machiavelli‟nin özgürlük anlayıĢında olduğu gibi‟5 dıĢ tehditlerden
arınma veya bağımsızlık Ģeklinde formüle eder. Campanella‟ya göre tehdit iki yönlüdür.
Birincisi ülkenin bağımlı hale getirilme veya iĢgal edilme ihtimalleridir. Ada ülkesi olan
GüneĢ Ülkesinin çok sıkı bir Ģekilde korunması bunun en açık göstergesidir. Kent‟in etrafının
4

Hastane rahibi, hayır iĢlerine bakan rahip: S. Ioannis de Deo (Aziz John) tarafından kurulan Ordo Hospitalarius
(Hospitalarius Tarikatı) rahibi. Dinsel kimlikli askeri bir örgüt olan Hospitalarius tarikatı 1080‟de Kudüs‟te
kuruldu ve kutsal topraklarda hastalanan hacılara bakma ve ihtiyaçlarını karĢılama görevini üstlendi.
Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi‟ni yazdığı tarihlerde, BaĢ Hospitalarius Fra Alof de Wignacourt idi, ama
Campanella ise ne Hospitalarius‟un ne de Cenevizli Kaptanın adını verir, bu yüzden eserdeki konuĢmacılar
hayali karekterler olarak kalır (DürüĢken, 19).
5
Machiavelli‟nin özgürlük ve güvenlik arasındaki iliĢkiye dair argümanlarının detayları için bkz. Machiavelli,
N. (1998). Prince, Chicago, The University of Chicago Press.
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yüksek duvarlarla çevrili olması ve kente ancak dört kapıdan giriĢ yapılarak ulaĢılabileceği
gerçeği bu ihtimalleri bertaraf etmeyi hedeflemektedir. Campanella özgür kentin ilk Ģartı olan
güvenlik durumunu Ģu Ģekilde formüle eder:
“Ülke yedi çembere bölünmüĢ ve bu çemberler adlarını yedi gezegenden almıĢ; bir çemberden diğerine dört
caddeden ve dünyanın dört köĢesine bakan dört kapıdan giriliyor. Ayrıca bu ülke öyle inĢa edilmiĢ ki, biri ilk
çemberi yarmaya kalksa, ikincisini yarmak için iki kat, üçüncüsü için de bir o kadar çaba sarfetmeli, yani hep bir
kat daha fazla çaba ve emek sarfetmek zorunda kalacak. Bu yüzden ülkeyi tamamen fethetmek için yedi çemberi
yarması gerekecek. Ama bana sorarsan, ilk çemberi bile zaptetmek öyle kolay bir iĢ değil; duvarları öyle kalın ki,
ayrıca siperlerle, kulelerle, toplarla ve hendeklerle öyle iyi tahkim edilmiĢ ki”

(Campanella, 2011: 33).

Campanella, GüneĢ Ülkesi‟ne yönelik ikinci tehditi ise dıĢarıdan gelebilecek ahlaki yozlaĢma
olarak değerlendirmektedir. Ona göre ahlaki yozlaĢma demek aynı zamanda insanların
özgürlük yanılsamaı içerisinde oldukları anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Campanella‟nın,
insanı, „duyuların isteklerine kapılan hayvanlardan farklı olarak, tutkuların dürtüsüne
baĢkaldırabilen bir canlı olarak tanımlaması‟6 dolaylı olarak Campanella‟nın, GüneĢ
Ülkesi‟nde ahlaki yozlaĢma ile özgürlük arasında kurmuĢ olduğu sıkı bağı gösterir. DıĢardan
gelecek bu yönde bir tehdit ihtimalini, Campanella Ģu sözlerle bertaraf etmeye çalıĢır:
“Ülkelerinin, kölelerin ve yabancıların kötü alıĢkanlıklarıyla yozlaĢmasını istemiyorlar. Bu yüzden ticareti
Kentin ana kapılarında yapıyorlar; savaĢta esir düĢürdükleri insanları da satıyorlar ya da bunları kent dıĢında
çukurlar kazmada veya ağır iĢlerde kullanıyorlar”

(a.g.e: 109).

Campanella‟nın içinde yaĢadığı dönemin toplumsal ve tarihsel koĢularını hatırladığımızda
Campanella güvenliği veya bağımsızlığı toplumsal özgürlük için öncül Ģart koĢarak yaĢadığı
ülkenin tutsaklık ve yozlaĢmaya bağlı özgür olamama durumuna adeta reçete sunmayı adeta
GüneĢ Ülkesi üzerinden amaçladığı söylenebilir.

2.

Özgürlüğün Ġkinci ġartı Olarak Temel Ġhtiyaçların KarĢılanması Gerekliliği
Campanella insanın özgür olabilmesinin önündeki en büyük engelin toplumda özel mülkiyet
kurumunun varlığı olarak değerlendirir ve GüneĢ Ülkesi‟nde özel mülkiyetin olmadığı bir
toplum ideali resmeder. Ona göre özel mülkiyet bir toplumda hem kıskançlığın hem de bencil
sevginin ve tutsaklığa yol açan aĢırı Ģehvetin temel nedenidir. Benzer Ģekilde özel mülkiyete
6

Detaylı bilgi için Bkz. Tomasso, Campanella. (1925). Del senso delle cose e della magia naturale, Antonio
Bruers (edited and translated.), Oxford: Oxford University Press.
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içkin kılınan aile kavramı da, toplumsal çıkar yerine kiĢisel çıkarı ön planda tuttuğu için
toplumsal bağları zayıflatan ve bir süre sonra toplumun özgürlüğünü bireysel tutsaklıklara
dönüĢtüren bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda Campanella toplumda özel mülkiyet
kurumunun neden olmaması gerektiğini Ģu Ģekilde açıklar:
“Özel mülkiyetin ortaya çıkmasının ve geliĢmesinin baĢlıca sebebi, tek tek her insanın kendisine ait ayrı evi,
çocukları ve karısı olmasıymıĢ. Onlara göre, bu durum bencil bir sevgi doğurur. Çünkü oğlumuzun servetini ve
mevkisini yükseltmek, mülklerimize mirasçı bırakmak için, zenginsek ve soyumuzun spoumuzun gücüne
güvenip hiçbir Ģeyden korku duymuyorsak, hepimiz ya devletin elindekileri kapmaya hazır hale geliriz ya da azla
bir nüfusumuz yoksa, kaynaklarımız yetersizse ve vasat bir aileden geliyorsak, açgözlü, dalavereci, ikiyüzlü
oluruz. Oysa bencil sevgiyi bir tarafa atmıĢ olsak, ortada sadece topluma duyduğumuz sevgi kalacak”

(a. g. e.

51).
Özel mülkiyetin özgürlüğe giden yolda bir engel teĢkil ettiğini bu Ģekilde açıklayan
Campanella, gerçek özgürlüğün komünist bir devlette veya toplumda gerçekleĢebileceğini
iddia eder. DürüĢken‟in de belirttiği gibi Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi‟nde yaĢayanların “her
Ģeyleri ortak; bir arada yiyip içiyorlar, bir arada çalıĢıyorlar, bir arada yürüyorlar, bir arada
eğleniyorlar, bir arada Ģarkı söylüyor, dans ediyorlar, bir arada uyuyorlar ve bir örnek
giyiniyorlar” (DürüĢken, 2011: 8). Bu bağlamda, GüneĢ Ülkesi‟nde herkes yeteneğine göre
toplumsal üretime katkı sağlar ve herkes toplumsal olarak üretilenden ihtiyacı olanı alır ki
toplumsal eĢitsizliklerin yaĢanmadığı bir toplumda özgürce eylemde bulunabilsinler.
Dolayısıyla Campanella‟ya göre özgür olmanın en önemli Ģartı ekonomik olarak bir insanın
baĢka bir insana bağımlı olmaması durumudur. Bu durumu Campanella Ģu Ģekilde açıklar:
“Ġhtiyaçları olan her Ģeyi toplumdan alıyorlar. Yöneticiler bir kimsenin hak ettiğinden fazlasını almamasına
büyük özen gösteriyorlar. Onların arasındaki dostluğa savaĢ ve hastalık durumlarında tanık oluyorsun ya da
bilimsel rekabette, öyle ki karĢılıklı bir Ģeyler öğreterek birbirlerine destek oluyorlar. Kimi zaman övgüler
yağdırarak, konuĢarak, hizmet ederek ve temel ihtiyaçlarını bölüĢerek birbirlerini besleyip geliĢtiriyorlar. Aynı
yaĢta olan herkes birbirine kardeĢ diyor. Yirmi iki yaĢın üstündekilere baba, yirmi iki yaĢın altındakilere oğul
deniyor. Ayrıca Yöneticiler bu kardeĢlik bağı çerçevesinde kardeĢin kardeĢe haksızlık etmemesi için ellerinden
geleni yapıyor”

(Campanella, 2011: 53).

Burada önemle üzerinde durulması gereken husus, Campanella‟nın toplumda bir insanın
baĢka bir insana bağımlı olma ihtimalini ekonomik eĢitsizlikler üzerinden açıklayarak adeta
modern dönem pozitif özgürlüğün ilk savunucusu durumunda olduğudur. „Modern dönem
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pozitif özgürlük savunusuna göre bireyin özgürce eylemde bulunabilmesi için ekonomik
olarak bağımsız ve kendine yeten konumda olması gerekir‟7 ki; Campanella‟nın da en azından
özgürlüğün somut alanda gerçekleĢebilmesi için insanın temel ihtiyaçlarının karĢılanması
Ģartını koĢtuğunu pekâlâ söylemek mümkündür.

3.

Özgürlük ve Emek ĠliĢkisi
Komünist bir toplumsal formasyonun resmini çizen Campanella‟ya göre kiĢi ancak ve ancak
yetenekleri ölçüsünde emek sarfederek kendisini gerçekleĢtirebilir ki; bu da gerçek
özgürlüğün ta kendisidir. Bir baĢka deyiĢle, Campanella emeği özgürlüğe giden yolda
ontolojik bir kategori olarak ele almaktadır. Komünist düzen bu ülkede kötülüğü, yani kendini
beğenmiĢliği yok etmek için kurulmuĢtur, çünkü kendini beğenmiĢlik özel mülkiyetten
kaynaklanır. Bu yüzden ülkedeki herĢey herkese aittir. Sanatlar, mevkiler, onurlar, övgüler
ortaktır (DürüĢken, 2011: 21). Özel mülkiyetin olmadığı bir toplumsal formasyonda toplumun
oluĢumunu iĢ bölümü üzerinden açıklayan Campanella bu bağlamda, Karl Marx‟ı
andırırcasına “herkesten yeteneğine göre herkesten ihtiyacına göre” ilkesinden yola çıkarak
herkesin emeğine göre toplumsal üretime nasıl katkıda bulunması gerektiğini uzun uzadıya
anlatır:
“Fazla güç ve uzun yol yürümeyi gerektiren iĢler erkekler tarafından yapılıyor, örneğin toprağı sürme, ekme,
hasat toplama, harman yerinde ya da bir ihtimal bağbozumunda çalıĢma gibi iĢler. Ama koyun sağma, peynir
yapma gibi iĢler için genellikle kadınlar tercih ediliyor. Ayrıca yine kadınlar Kentin civarındaki bahçelere gidip
ot topluyor, topladıklarını ayırıyor. Oturarak yapılan ya da durağan iĢleri de kadınlara bırakmıĢlar, örneğin doku,
örgü örme, iplik eğirme, dikiĢ dikme, saç ve sakal kesme, ilaç hazırlama ve her türden giysi dikme. Buna karĢın
kadınlar marangozluk iĢlerine, Demirciliğe ve silah yapımına karıĢmıyor. Bir kadının resim yeteneği varsa, hiçbir
engellemeyle karĢılaĢmadan resim yapabiliyor. Müzik uğraĢısı ise tamamen kadına bırakılmıĢ, çünkü bu iĢten
kadınlar, bir de çocuklar büyük keyif alıyor; ama boru ya trampet çalmalarına izin verilmiyor. Ayrıca yemek
hazırlamak ve sofra kurmak da kadınların görevi. Sofraya hizmet etmekse erkek çocuklarının ve yirmi yaĢından
küçük kızların iĢi olarak belirlenmiĢ”

(a.g.e: 65).

Daha da önemlisi, emeğin yetenekleri doğrultusunda özgürce açığa çıkması ve insanın bir
anlamda kendini gerçekleĢtirebilmesi Campanella‟ya göre eğitim kurumu ile mümkün
olmaktadır. Bu bağlamda, GüneĢ Ülkesin‟de bütün kent neredeyse baĢlı baĢına bir okul olarak
tasarlanmıĢ, yurttalĢarın hepsi çocukluktan baĢlayarak yetenekleri ölçüsünde eğitime tabi
7

Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Mehmet KANATLI. (2020). THE TENSION BETWEEN PRIVATE
PROPERTY, FREEDOM AND ORDER IN SOCIAL CONTRACT THEORIES (Doctoral dissertation, MIDDLE
EAST TECHNICAL UNIVERSITY).
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tutularak hem ruhen hem de bedenen kendilerini gerçekleĢtirirler. MonarĢiyle yönetilen GüneĢ
Ülkesin‟de en büyük yönetici olan Rahip Sol‟un, adları sırasıyla Güç, Bilgelik ve Sevgi olan
yardımcılarından Sevgi‟nin görev tanımına baktığımızda vatandaĢların daha çocuk yaĢta
eğitime tabi tutularak yetenekleri doğrultusunda emeklerini sarfederek nasıl özgür yurttaĢlar
konumuna yükseldiğini gözlemleyebiliriz. Bu doğrultuda Campanella yardımcı yöneticilerden
olan Sevgi‟nin en temel görevini Ģu Ģekilde açıklar:
“Sevgi doğan çocukların yetiĢtirilmesinden sorumlu; Hekimlikten, Eczacılıktan, toprağın ekiminden, tahıl
ürünlerinin ve meyvelerin hasadından, ziraattan, meracılıktan, mevsimlere göre yapılan hazırlıklardan, aĢçılıkla
ilgili iĢlerden de; yani beslenmeyle, giyim kuĢamla ve cinsel birleĢmeyle ilgili ne var ne yoksa hepsinden
sorumlu ve bu sanatları öğretmekle yükümlü erkek ve kadın öğreticileri yönetmekle görevli”

(a.g.e. 49).

Toplumsal iĢ bölümü neticesinde ortaya çıkan toplumda toplumun her bir ferdinin kendini
gerçekleĢtirebilmesinin Ģartını kiĢinin yetenekleri doğrtultusunda emeğini açığa çıkarmaktır.
Bunun yolu Campanella‟ya göre sıkı bir eğitimden geçmektedir. Yeteneği bu Ģekilde emek ve
iĢ bölümü ile iliĢkilendiren Tomasso Campanella sonuç itibariyle, zımnen herkesin birbirinden
farklı

yeteneklere

sahip

olduğunu

ama

önemli

olanın

kiĢinin

kendini

özgürce

gerçekleĢtirebilmesi için eğitim ve emek aracılığıyla yeteneklerini açığa çıkarmanın önemini
kabul etmiĢ görünmektedir.

4.

Din Özgürlüğü
Her ne kadar Campanella‟nın GüneĢ Ülkesi‟nde vatandaĢların dinlerine dair tasarımlar, ruhun
ölümsüzlüğü ve cennet ve cehennemin Tanrı tarafından yaratıldığı yönünde Hıristiyanlıktan
izler taĢıyor olsa da; Bernardino‟nin de belirttiği üzere yurttaĢların dini esasında kent ve
yıldızlar arasında bağlantı kuran doğal bir dini simgelemektedir (Bernardino, 1959: 27). Bir
baĢka deyiĢle, GüneĢ Ülkesi‟nin vatandaĢlarına vahiy inmemiĢtir belki ama Campanella‟ya
göre, “ahlaksal yaĢayıĢ biçimleri, hak hukuk anlayıĢları, doğaya ve insana saygıları ölçüt
alınacak olursa neredeyse tam anlamıyla Hıristiyanlar” (DürüĢken, 2011: 9). Bu bağlamda,
GüneĢ Ülkeliler‟in temel taĢı doğa yasası olduğu gibi din de doğuĢtan gelen bir duyuĢtur ve
insanın hamuruna iĢlenmiĢtir. Tanrı bütün yarattıklarıyla kendini doğada sergiler, bu yüzden
O‟nun bilgisine ermek için doğaya saygı beslenmelidir. Tanrının yansısı olan GüneĢ‟e
Ģükretmeli ve onun aracılığıyla Tanrı‟ya ibadet edilmelidir (a.g.e:). Burada yurttaĢların kendi
dini yaĢama yönünde herhangi bir engel yoktur. Daha da önemlisi, Campanella din
özgürlüğünü sadece GüneĢ tanrısına tapınmak olarak formüle etmekte ve bunun dıĢında
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ibadetleri sapkınlık ve yozlaĢma olarak tanımlamaktadır: “Tanrıdan baĢka hiçbir yaratığı
tapınmaya layık bulmuyorlar” (Campanella, 2011: 145)
Daha da önemlisi, din Campanella‟da iĢlevsel bir boyutta ele alınmaktadır. Din ideal
toplumsal formasyonun sürdürülebilmesinde, özellikle de GüneĢ Ülkesinin yasalarına uyacak
erdemli yurttaĢlar yetiĢtirilmesinde önemli bir iĢleve sahiptir. Bir baĢka deyiĢle din
özgürlüğünün sadece GüneĢ Tanrısı‟na tapınmayla sınırlandırılması ideal düzenin
yozlaĢmaması ve bozulmaması için elzem görülmekte ve GüneĢ Ülkesi‟nin bir anlamda resmi
dini olan Doğa Dini dıĢındaki dinlerin ülkeye giriĢi engellenmek istenmektedir (a.g.e: 146).
Dolayısıyla erdemli yurttaĢlığın din üzerinden iliĢkilendirilmesi ve Krishan Kumar‟ın da
belirttiği üzere “kısa ve herkesin kolayca anlayabileceği bir dille bronz levhalara yazılmıĢ olan
yasalar tapınağın sütunlarında asılı…” (Kumar, 2006: 67) olması din özgürlüğünün hem
neden iĢlevsel olduğunu hem de dinsel özgürlüğün neden resmi dinle sınırlı olduğunu
göstermektedir.

5.

Cinsel Özgürlük
GüneĢ Ülkesi‟nde toplumun bekası açısından ilk etapta cinsel özgürlüğün varlığından söz
edilebilir. Özellikle Campanella‟nın “GüneĢ ülkesindekiler için kadının hem hizmette hem de
yatakta ortak olduğunu gördüm” (Campanella, 2011: 89) sözü toplumda „hetairisme‟ 8 geçerli
bir iliĢki türü olduğunu göstermektedir. Fakat aynı sayfada Campanella bu ortaklık durumuna
“toplumda erkeklerin “vahĢi hayvanlar gibi her önüne çıkan kadına saldırıyorlar anlamına
gelmesin……. soyun devamını sağlamak amacıyla ve belli bir düzen çerçevesinde
yürütüyorlar bu ortaklığı” (a.g.e) sözüyle bir sınır çizmektedir. Daha da önemlisi, cinsel
özgürlüğün sınırlarını doğal düzene içkin kılacak Ģekilde belirleyen Campanella, cinsel
özgürlüğü denetim altında tutmak ister. Bu doğrultuda Hospitalarius‟un „soylarını nasıl devam
ettirdiklerini de anlatır mısın?‟ sorusuna Campanella, Cenevizli Kaptan üzerinden Ģu cevabı
verir:
“Burada hiçbir kadın on dokuz yaĢına basmadan kocaya verilmez. Erkek de yirmi bir yaĢına girmeden soyunu
devam ettirmeye giriĢemez, ama bünyesi zayıfsa bu süre daha da uzar. Bu yaĢtan önce doğaya aykırı yollardan
zevklerini tatmin etmeye kalkıĢmasınlar diye, bazı erkeklerin ancak kısır ve hamile kadınlarla cinsel iliĢkiye
girmesine izin verilir. Kadın yöneticiler ve yaĢlı erkek yöneticiler Ģehvetli ve aĢk güdüleri fazla olan erkeklere
8

Kelime ilk defa Bachefon tarafından cinselliğin yaĢanmasında herhangi bir kuralın ve sınırlamanın olmadığı
anlamında kullanılarak Aile Tarihi literatürüne kazandırılmıĢtır. Bachefon‟dan alınan bu kavramı Friedrich
Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı kitabında daha çok aile kurumunun olmadığı
toplumlarda görece cinsel özgürlük anlamında kullanmıĢtır. Detaylı için bkz. Friedrich, Engels. (2019). Ailenin,
Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, (Çev). Erkin Özalp, Ġstanbul: Yordam Kitap.
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cinsel iliĢkiye girebilecekleri kadınları bulur; onların bu iliĢkiyi istediklerini ya kendilerinden gizlice öğrenirler
ya da böyle bir Ģeyi güreĢ meydanlarında bizzat saptarlar. Ama önce soyun üremesinden birincil derecede
sorumlu Yöneticiden izin alırlar;
hizmetindedir”

bu kiĢi büyük Tıp Bilginidir ve üç asil baĢkandan biri olan Sevgi‟nin

(a.g.e: 71).

Düzen-özgürlük geriliminde cinselliğin heterasizm ile sınırlandırılması ve doğanın
Campanella‟ya göre erkek-kadın birlikteliğini zorunlu kılması, haliyle Campanella‟nın
eĢcinsel bir iliĢkinin cinsel özgürlük kategorisinde değerlendirilemeyeceği sonucuna
ulaĢmasına yol açmıĢtır. Benzer Ģekilde, cinsel özgürlüğe belli bir sınırlama getiren
Campanella, GüneĢ Ülkesi‟nde cinsel Ģehveti dizginlemenin yollarını toplumsal normlar
aracılığıyla cinsel denetimde bulmuĢtur. Bu bağlamda Campanella GüneĢ Ülkesi‟nde hem
eĢcinsel birlikteliği hem de soyun devamını veya üremenin devamını sağlamanın dıĢında
kalabilecek iliĢkileri düzenin bekası için toplumsal baskı üzerinden bertaraf etmeye
çalıĢmaktadır:
“EĢcinsel bir iliĢki yaĢarken yakalanırlarsa cezaya çarptırılırlar ve doğal düzeni altüst ettiklerinin iĢareti olarak
iki gün boyunca ayakkabılarını boyunlarına asarak gezmek zorunda kalırlar, baĢka deyiĢle ayaklarını baĢlarına
geçirirler. Bu suça ikinci kez teĢebbüs etmeye kalkarlarsa iĢin sonu ölüm cezasına kadar gidebilir. Buna karĢılık
yirmi bir yaĢına kadar cinsel iliĢkiye girmekten kaçınmıĢ olanlar, hatta yirmi yedi yaĢına kadar hiçbir iliĢki
yaĢamamıĢ olanlar niĢanlarla onurlandırılır ve halka açık törenler düzenlenir Ģarkılarla göklere çıkarılır”

(a.g.e.

: 71-73).
SONUÇ
Modern dönem siyaset felsefesinin önemli yapıtlarından biri olan GüneĢ Ülkesi‟nde
Campanella, yaĢamıĢ olduğu dönemin eĢitsizliklerini, toplumsal adaletsizliklerini ve tutsaklığı
bir anlamda eleĢtirerek insanın nasıl özgür olabileceği yönünde ideal bir toplumsal
formasyonun resmini çizmiĢtir. Bu resmin özgürlük karelerine baktığımızda beĢ boyutlu bir
fotografla karĢılaĢılmaktayız. Özgürlüğün birinci karesi, toplumsal bütünlüğü perçinleyecek
ve yurttaĢları özgür kılacak Ģekilde dıĢ tehditten güvenlik ve yozlaĢma kaygısıyla arınmayı
anlatırken; ikinci kare bizlere özgürlüğün ekonomik imkânlar dâhilinde somutlaĢabileceğini
anlatmaktadır. Emeğin özgürlüğe giden yolda ontolojik bir kategori olarak ele alındığını
gösteren üçüncü karede ise Campanella, toplumsal iĢbölümü ekseninde ortaya çıkan bir
toplumsal formasyonda kiĢinin ancak eğitim sayesinde özgürce kendini gerçekleĢtirebildiği
bir portre betimlemektedir. Bir sonraki karede Campanella bizlere, GüneĢ Ülkesin‟de hem
GüneĢ Tanrısından baĢka bir tanrıya inanmanın neden yurrtaĢlar için sapkınlık olacağını, hem
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de dinsel özgürlüğün sınırlamaya tabi olmasının erdemli yurttaĢlar yetiĢtirmede ve yasalara
itaat etmede ne denli önemli bir uygulama olacağını açıklar. Resmin tamamlayıcısı olan son
karede ise; GüneĢ Ülkesi‟nde yurttaĢların üreme ile cinsellik arasındaki iliĢkiden bahsederken
Campanella‟nın cinsel özgürlüğü toplumun ve düzenin bekası için neden ve nasıl
sınırlandırdığını açıklanmaktadır.
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REPEATS IN SEDAT UMRAN'S POEMS
SEDAT UMRAN‟IN ġĠĠRLERĠNDE YĠNELEMELER

Özgür GEDĠKLĠ
Milli Eğitim Bakanlığı
ORCID: 0000-0001-7763-3699
Abstract
Language studies are made to understand and interpret literary texts. There are many
ways for language reviews. Stylisitic is one of them when examining the style of the writer or
poet, the ways and methods of using language, that is, the style. In stylistics, it is tried to
determine the fiction, style and language usage in the texts by using certain criteria in line
with linguistic methods. For this purpose, language deviations in texts, relationships between
texts, priorities, quotations and so on. is examined. Repetitions are also one of these areas of
study of lexical science. Repetitions; sounds, words or structures repeatedly, periodically,
frequently, in escalation or contrast. It has been used frequently in literary works because it
affects people in terms of harmony and makes the text a pleasant structure. These brought
beauty to literary works, created associations, reinforced the meaning and concepts.
Certain sounds, words, syntaxes and structures are repeated in the language of poetry.
These repetitions appeal to the listener's sense of harmony by creating rhythm like in music. It
creates different sound images in the audience and adds richness to the meaning of the poem.
Sometimes it brings dynamism or stillness to the poem. Many poets grasped the contribution
of repetitions to associations and the effect of harmony and benefited from this in their poems
as in the art of repetition in divan poetry.
Sedat Umran, known as the "poet of things", wrote poems about objects that no one
had written or even thought about before. He turned to metaphysical fields and thought that
the subconscious could be expressed with the identity of the thing. The poet, who also
attaches importance to form in his poems, emphasized harmony and benefited from
repetitions in providing rhythm in his poems. It focused especially on frequently repeated
lines and parallel structures. In addition to the rhythm created by these, the desire to benefit
from associations is also seen. For this reason, his poems have been studied by the method of
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phraseology. When the Infinity Horse and the Kaması of the Evening, where his collective
poems are examined, is examined, it is seen that Sedat Umran makes use of all kinds of
formal repetitions and word repetitions in parallel, and tries to enrich the harmony and
meaning of his poetry with these uses.
In this paper, the use of repetition determined as a result of the scientific examination
of the poems in Sedat Umran's books was shown with selected examples. Thus, it has been
revealed that repetitions are an important element of his style.
Keywords: Turkish Language and Literature, Phraseology, Repetition, Style, Sedat
Umran
Özet
Edebi metinleri anlamak ve yorumlamak için dil incelemeleri yapılır. Dil
incelemelerinin birçok yolu vardır. Yazar ya da Ģairin deyiĢ gücü, dil kullanma biçim ve
yöntemleri yani üslubu incelenirken kullanılan deyiĢ bilimi de bunlardan biridir. DeyiĢ
biliminde, belirli ölçütler kullanılarak dilbilimsel yöntemler doğrultusunda metinlerdeki
kurgu, üslup ve dil kullanımları tespit edilmeye çalıĢılır. Bu amaçla metinlerdeki dil
sapmaları, metinler arası iliĢkiler, öncelemeler, aktarmalar vb. incelenir. Yinelemeler de deyiĢ
bilimin bu inceleme alanlarından biridir. Yinelemeler; seslerin, sözcüklerin veya yapıların art
arda, belli aralıklarla, sık sık, tırmandırılarak veya zıtlaĢtırılarak tekrar edilmesidir. Ġnsanı
armoni açısından etkilediği ve metni insana hoĢ gelen bir yapıya büründürdüğü için edebî
eserlerde sık sık kullanılmıĢtır. Bunlar edebî eserlere güzellik getirmiĢ, çağrıĢımlar
oluĢturmuĢ, anlamı ve kavramları pekiĢtirmiĢtir.
ġiir dilinde de belli sesler, kelimeler, söz dizimleri ve yapılar yinelenir. Bu yinelemeler
müzikte olduğu gibi ritim oluĢturarak dinleyicinin ahenk duygusuna hitap eder. Dinleyicide
farklı ses imgeleri oluĢturur ve Ģiirin anlamına zenginlik katar. Bazen de Ģiire hareketlilik ya
da durgunluk, sükûnet kazandırır. Birçok Ģair yinelemelerin çağrıĢımlara katkısını, ahenge
etkisini kavramıĢ ve divan Ģiirindeki tekrir sanatında olduğu gibi Ģiirlerinde bundan
faydalanmıĢtır.
“EĢyanın Ģairi” olarak tanınan Sedat Umran daha önce kimsenin yazmadığı hatta
düĢünmediği nesnelerle ilgili Ģiirler yazmıĢtır. Metafizik alanlara yönelmiĢ ve bilinçaltını
eĢyanın kimliğiyle dıĢa vurulabileceğini düĢünmüĢtür. ġiirlerinde biçime de önem veren Ģair
ahengi öne çıkarmıĢ ve Ģiirlerinde ritmi sağlamada yinelemelerden de faydalanmıĢtır.
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Özellikle sık tekrarlanan mısralara ve koĢut yapılara yönelmiĢtir. Bunların oluĢturduğu ritmin
yanı sıra çağrıĢımlardan da yaralanma isteği de görülür. Bu yüzden onun Ģiirleri deyiĢ bilimi
yöntemiyle ele alınıp incelenmiĢtir. Toplu Ģiirlerinin bulunduğu Sonsuzluk Atı ve Akşamın
Kaması incelendiğinde Sedat Umran‟ın özellikle biçimsel yinelemeler ve koĢutlukla kelime
tekrarlarının her türlüsünden faydalandığını ve bu kullanımlarla Ģiirinin ahengini, anlamını
zenginleĢtirme çabasında olduğu görülür.
Bu bildiride de Sedat Umran‟ın kitaplarındaki Ģiirlerin deyiĢ bilimsel yönden
incelenmesi sonucu tespit edilen yineleme kullanımları seçilmiĢ örneklerle gösterilmiĢtir.
Böylece yinelemelerin onun üslubunun önemli bir unsuru olduğu ortaya konulmuĢtur.
Anahtar Sözcükler: Türk Dili ve Edebiyatı, DeyiĢ bilimi, Yineleme, Üslup, Sedat
Umran
Giriş 1
Asıl adı Osman Sedat Öcal olan Sedat Umran‟ın ilk Ģiiri 1943 ‟te Yedigün‟de çıkmıĢtır.
ġiirlerini Hisar, Türk Dili, Varlık, Soyut, Büyük Doğu, Diriliş, Türk Edebiyatı, Argos,
Gergedan ve Yedi İklim dergilerinde yayımlamıĢtır. Meşaleler (1949), Leke (1970), Gittin Taş
Atarak Denizlerime (1990), Kara Işıldak (1993), Aynada Gün Doğumu (1995), Parmak
Uçlarımdaki Yangın (1995), Kırık Ayna (2000) adlı Ģiir kitaplarını yayımlamıĢtır. ġiirleri
sonraki yıllar toplu olarak Sonsuzluk Atı (2000) ve Akşamın Kaması (2004) adlı eserlerde
toplanmıĢtır. Birçok antoloji hazırlamasının yanı sıra edebiyat ve felsefe konularında
Almancadan çeviriler yapmıĢtır. Felsefenin Arka Merdiveni (W. Weischedel) çevirisi ile 1995
TYB Çeviri Ödülünü almıĢtır.(Yalçın, 2010a:1057).
ġiire Ahmet HaĢim hayranlığıyla baĢlamıĢ olan Ģairin en dikkat çekici özelliği eĢyanın
metafiziğini araĢtırmasında görülür. Bir tür eĢya sembolizmini dile getiren Leke adlı Ģiir kitabı
nedeniyle de “eĢyanın Ģairi” olarak tanınmıĢtır (Necatigil, 1980: 264). Daha önce kimsenin
Ģiir yazmayı düĢünmediği cansız nesnelerin iç dünyasını dile getirmiĢtir. Bilinçaltını eĢyanın
kimliğiyle dıĢa vurulabileceğini düĢünmüĢtür. ġiirlerinde biçime önem veren Ģair ahengi öne
1

Burada “Yineleme”ler konusu sınıflandırılırken Ünsal Özünlü‟nün Edebiyatta Dil Kullanımları isimli eseri
esas alınmıĢtır. Özünlü, anlatımını Batı kaynaklarını esas alarak yaparken Nurullah Çetin ise bu konuyu Şiir
Çözümleme Yöntemi isimli eserinde “Ahenk ve Ahengi Sağlayan Unsurlar” baĢlığı altında inceler ve bu
tekrarları divan edebiyatındaki “tekrir”, “nakarat”, mukaddem-u muahhar”, “iade” vb. sanat-kavramlarına
dayandırıp açıklar. Aksan ise Eski Yunan ve Roma‟ya dayandırırken (Aksan, 2013: 203) Cem Dilçin de Divan
Şiiri ve Şairleri Üzerine İncelemeler adlı eserinde yinelemelerin divan Ģairleri tarafından ustalıkla kullanıldığını
gösterir.
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çıkarmıĢ ve Ģiirlerinde ritmi sağlamada yinelemelerden de faydalanmıĢtır. Özellikle sık
tekrarlanan mısralar ve koĢut yapılar Ģiirlerinde dikkat çeker. Bunların oluĢturduğu ritmin
yanı sıra çağrıĢımlardan da yaralanma isteği de görülür.
Edebi metinleri anlama ve yorumlamanın yollarından biri de dil incelemesidir. Dil
incelemelerinin birçok yolu vardır. Bunlardan biri de yazar ya da Ģairin deyiĢ gücü, dil
kullanma biçim ve yöntemleri yani üslubu incelenirken kullanılan deyiĢ bilimidir. Ġlk defa
bağımsız bir bilim dalı olarak deyiĢ bilim Charles Bally, Traite de Stylitique Française adlı
eserinde geçmiĢtir. XX. yüzyılda Bally‟nin katkılarıyla dil bilimden ayrı bir bilim dalı olarak
geliĢmeye baĢlayan deyiĢ bilim (stilistik / üslup bilim) Prag Dil Okulu‟nda kullanılmaya
baĢlamıĢ ve bu okul sayesinde yaygınlaĢmıĢtır. Okulun önemli temsilcilerinden olan Roman
Jakobson‟un görüĢleri de deyiĢ bilimin yönteminin belirlenmesini sağlamıĢtır. DeyiĢ bilimle
belirli ölçütler kullanılarak dilbilimsel yöntemler doğrultusunda metinlerdeki kurgu, üslup ve
dil kullanımları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla metinlerdeki dil sapmaları, metinler
arası iliĢkiler, öncelemeler, aktarmalar vb. incelenmiĢtir. Yinelemeler de deyiĢ bilimin bu
inceleme alanlarından biridir.
Yinelemeler; seslerin, sözcüklerin veya yapıların art arda, belli aralıklarla, sık sık,
dönüp dönüp, tırmandırılarak veya zıtlaĢtırılarak tekrar edilmesidir. Ġnsanı armoni açısından
etkilediği ve metni insana hoĢ gelen bir yapıya büründürdüğü için edebî eserlerde sık sık
kullanılmıĢtır. Bunlar edebî eserlere güzellik getirmiĢ, çağrıĢımlar oluĢturmuĢ, anlamı ve
kavramları pekiĢtirmiĢtir (Özünlü, 1997: 101). ġiir dilinde de belli sesler, kelimeler, söz
dizimleri ve yapılar yinelenir. Bu yinelemeler müzikte olduğu gibi ritim oluĢturarak
dinleyicinin ahenk duygusuna hitap eder. Dinleyicide farklı ses imgeleri oluĢturur ve Ģiirin
anlamına zenginlik katar. Ġleti kiĢinin zihninde bu tekrar sonucu kalıcı hâle gelir ve pekiĢtirilir
(Çetin, 2017: 257). Bazen de Ģiire hareketlilik ya da durgunluk, sükûnet kazandırır. Ayrıca
yinelemelerde doğal, olağan Ģeyler anlatılırken tekdüze anlatımın hemen ardından geliveren
beklenmedik bir kavram okuyan / dinleyende bir ĢaĢkınlık ve buna bağlı olarak bir
etkilenmeyi de beraberinde getirir. Aksan, yinelemelerin Ģiir dilinin sağladığı anlatım
gücünden yaralanma isteğiyle deyim ve atasözlerinde de kullanıldığını belirtir (Aksan, 2013:
203).
Birçok Ģair yinelemelerin çağrıĢımlara katkısını, ahenge etkisini kavramıĢ ve divan
Ģiirindeki tekrir sanatında olduğu gibi Ģiirlerinde bundan faydalanmıĢtır. Sedat Umran da
yinelemelerin Ģiirdeki gücünü ve ahenge olan katkısını kavrayıp onu üslubunun temel
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özelliklerinden biri olarak kullanan Ģairlerdendir. Sedat Umran özellikle biçimsel yinelemeler
ve koĢutlukla kelime tekrarlarının her türlüsünden faydalanmıĢ ve Ģiirinin ahengini, anlamını
zenginleĢtirmiĢtir. Onun Ģiirindeki yinelemeleri ses bilgisel, biçimsel, söz dizimsel tekrarlar
olarak sınıflandırabiliriz.
1. Ses Bilgisel Yinelemeler2
ġiirlerde sesler içeriğe bağlı, anlama zenginlik katan ya da çağrıĢımlarda bulunan bir
unsurdur. Aynı ünlü veya ünsüz seslerin anlama ve konuya uygun biçimde bir ya da birden
fazla mısrada tekrarlanmasıyla ses bilgisel yinelemeleri oluĢturur (Çetin, 2017: 245). ġiirde,
bu tür yinelemelerin dengeli kullanımı ahenge katkı sağlar. Bunlar ilhama dayalı olarak
kullanılmaz, Ģiir yazıldıktan sonra kelimeler üzerinde yapılan titiz çalıĢmalarla sağlanır.
Örnek verecek olursak sessiz ortamı betimleyen bazı Ģiirlerde “l”, “r”, “m”, “n” vb. ötümlü
ünsüzlerin, savaĢ sahneleri canlandırılırken “p”, “ç”,

“t”,

“k” patlayıcı seslerden

yararlanıldığı görülür (Aksan, 2016: 207). Bu incelemelerde bazı seslerin, bazı anlamları
çağrıĢtırdığı görülür. Bu nedenle Ģiir araĢtırmalarında özellikle yapı üstü denilen bu ses
düzenlerine dayalı yapıları daha önce yapılmıĢ tespitlere dayanarak belirlenmelidir (Yalçın,
2010b: 87).
Ses bilgisel yinelemeler asonans ve aliterasyon olarak da isimlendirilen ünlü ve ünsüz
tekrarlarından oluĢur. Bu ses yinelemeleri Sedat Umran‟ın Ģiirlerinde art arda, belli
yoğunluklarda kullandığı görülür. Böylece Ģiir muhatabında ritim duygusu uyandırır ve Ģiirde
ses yinelemeleri sezdirilmeye çalıĢılan anlama katkı sağlar. ġairin “Halı” Ģiirinden alınan
aĢağıdaki dörtlükte eĢyanın metafizik yönü anlatılır. Bölümde yirmi defa “i” ve on altı defa
“e” seslerinin tekrarından elde edilen asonans dört mısraya da yayılarak “gizem, bilinmezlik
ve mistik” kelimelerini çağrıĢtırarak sezgisel bir anlam sağlar:

2

Özünlü, XVI. Deyişbilim Sempozyumu‟nda “DeyiĢbilimde Yazınsal Değerlerin Bulunması” adlı bildirisinde
dört tip ses bilgisel alandan bahseder:
a- ġiirde kullanılan tüm ünlüleri düz, yuvarlak, ön, orta, art gibi sesbilgisel özelliklere göre inceleyerek Ģiirdeki
sözcük ve tümceler içinde kullanılıĢ durumlarına göre sözcük ve tümce anlamlarını yansıtıp yansıtmadıklarını
kontrol eden yaklaĢım.
b-Ünlü, ünsüz ve çift ünlü ve ses demetçikleri (clusters)gibi tüm sesleri ele alarak, Ģairin bu sesleri ne denli sık
kullandığını bularak Ģiirdeki sesbilgisel tabloyu ortaya çıkarmaya çalıĢan yaklaĢım.
c-Sesle anlam arasında doğrudan bir iliĢkinin bulunduğunu savunup ses demetçiklerinin ve bazı ünlülerin belli
anlamlar gösterdiğini ileri sürerek belli sesleri sık kullanan Ģairlerin, Ģiirlerinde belli ses anlamlarını inceleyen
yaklaĢım.
d-Ses yinelemeleri, ünlü yinelemeleri, ünsüz yinelemeleri, ters uyak, yarım uyak, tam uyak ve benzer uyak
açılarından inceleyen yaklaĢım (Özünlü,2016:74-75). Bu dört yaklaĢımda Ģiirde kullanılan ünlü-ünsüzlerle ilgili
stil ve anlama dair çıkarımlarda bulunmaya çalıĢır.
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İki elin sımsıkı kenetlenişi gibi
Atkı ve çözgü iplikleri iç içe düğümlenir
Halı büyüleyen dünyasıyla bir düşün gibi
Ne çiçekleri koklanır ne meyveleri yenir.
(“Halı”, Sonsuzluk Atı, s. 202)

“Ġğne” Ģiirinde yumuĢak ve sert tonlar bir arada kullanılır. Bu tonlar Ģairin kullandığı
ince ve kalın seslerde görülür. ġiirde de bu ses tonlarına bağlı olarak kalın “i” sesi on dokuz
“a” sesi on dört kere yinelenir. “i” sesi “iğne” kelimesini çağrıĢtırırken kalın ve ince seslerin
dalgalanmasıyla Ģairin iç dünyasındaki gelgitler Ģiire yansır. ġair “Düğüm” Ģiirinde ise sekiz
kez tekrarlanan “ö” ve on sekiz kez yinelenen “ü” sesleri ile ritmi sağlanmıĢtır:
Biz yutulmaktan korkulan
yalnız sivrinin incenin bilindiği
çıplak gövdemizle utanarak yaşadık
emeğimiz boşa gitti
başkalarının giyindiği.
(“Ġğne”, Sonsuzluk Atı, s. 24)
Ağzın alevden düğüm
dilimle çözdüğüm
öpüşün çözüldükçe dolanan
bir kördüğüm
Yüzüne bakınca gördüğüm
çenen aşkının ilk basamağı
bakışlarının sık örgülü ağı
gözlerimin tığıyla ördüğüm
(“Düğüm”, Sonsuzluk Atı, s. 144)

Sedat Umran Ģiirlerinde ünsüzlerin tekrarlarından da faydalanmıĢ, ünsüzler de ahenk
oluĢturacak biçimde onun Ģiirlerinde yinelenmiĢtir. OluĢturduğu müzikaliteyle Ģiirin duygusal
atmosferini okuyucuya hissettirmiĢtir. AĢağıdaki Ģiirde Ģair tasvip etmediği bir durumu
anlatırken Türkçenin sert, patlamalı “ç”, “t” ve “k” seslerini kullanarak Ģiire hem ritim
kazandırmıĢ hem de müzikaliteyle anlama dair çağrıĢımlarda bulunmuĢtur:
Uydurabilsek bir kapak
En önemlisi onu tartışmamak
Bir de takabilsek kulp
İkimiz de bir olup
Girip koluna yürütsek
Buzda ayağı kayarak düşmesin diye
Kaypak
(“Kaypak”, Sonsuzluk Atı, s.175)

ġair, bilinçli bir Ģekilde Ģiirdeki anlamı destekleyecek, okuyucuya Ģiirin atmosferini
hissettirecek ünlü ve ünsüz seslerin sağladığı imkânlardan faydalanmıĢtır. Asonans ve
aliterasyonlarla bir yandan Ģiirde ahengi sağlarken diğer yandan duygularını okuyucuya
sezdirmiĢtir.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 71

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

2. Biçimsel Yinelemeler3
Edebî eserlerde özellikle Ģiirde kelime ya da kelime grupları metin boyunca yinelenir.
Bu yinelemeler edebî yapıt için bir olumsuzluk olarak değerlendirilmez. Edebî eserin temel
unsurlarından biri olarak edebî esere getirdiği ritimle estetik güzellik katar; çağrıĢımlarla
anlamı zenginleĢtirir (Özünlü, 1997: 101). Bu yinelemeler ses açısından okuyucuyu etkiler ve
müzik yapıtlarında olduğu gibi uyandırdığı ritimle ses imgesini pekiĢtirir (Aksan, 2016: 215).
Ancak bunlar sadece ahenk sağlamakla kalmaz aynı zamanda iletiyi taĢıyan kelimeleri
yineleyerek anlama vurgu yapar (Çetin, 2017: 257). Biçimsel yinelemeler de Sedat Umran‟ın
Ģiirinde temel unsurlardan biri olarak karĢımıza çıkar. ġair bu tekrarlardan faydalanırken tek
bir çeĢide bağlı kalmaz, bunların birkaçını bir arada kullanır. Ancak bunlardan birini önceler.
Onun Ģiirlerinde edat-bağlaç-ünlem yinelemeleri, ön, art, zıt-koĢut kıvrımlı, çapraz, koĢut
yinelemeler vb. birçok yineleme türü görülür.
2.1.Edat, Bağlaç, Ünlem 4
Kelimeler arasında bilinçli olarak aynı ya da faklı türden edat, bağlaç ve ünlemlerin
birçok kez yinelenmesiyle yapılır. Bu yinelemelerle Ģiire ritim vermek, kelimeler arasında ilgi
kurmak ve dikkat çekmek amaçlanır. Ayrıca bu tarz yinelemelerde anlam ayrımı verebilmek
için de bağlaç yinelemesi önemli roller üstlenebilmektedir (Özünlü, 1997: 103). Çetin, bu
yolla yapılan tekrarlarının Ģiirde kelimelerin önem ve ağırlıklarını vurguladığını söyler.
“Manken” Ģiirinde “gibi” mısra sonlarında ve içinde tekrarlanarak dört dize arasındaki
bağlamıĢ ve ilk mısradaki yükleme, benzetme ilgisiyle diğer mısraları bağlayarak dörtlüğün
genelindeki anlam bütünlüğü sağlanmıĢtır. Ġkinci örnekte Ģairin en çok kullandığı bağlaç olan
“de” bağlacı kullanılmıĢ ve dört kere tekrar edilen bu bağlacın oluĢturduğu ritim Ģiire
süreklilik anlamı katmıĢ, ilk dört mısrayı son mısradaki yükleme bağlamıĢtır. Son örnekteki
“ey” ünlemi Ģiir boyunca mısra baĢlarında yinelenerek hem ritim sağlanmıĢ hem de Ģiire lirik
bir hava vermiĢtir:

3

Özünlü, Ģiirdeki bölükler arasında koĢutluk bulunması ve önyineleme (anadiplosis), ardyineleme (epistrophe),
koĢut yineleme (symploce), kıvrımlı yineleme (anadiplosis), zıt koĢut yineleme (epanalepsis), çapraz yineleme
(antistrophe), çokekli yineleme (polyptoton), ve ek yinelemesi (homoiteleuton) gibi koĢut yapıları gerektiren
sözbilimsel yapıları içeren dizelerdeki sözdiziminin bazı ögelerin öncelenmesi sonucunda devrik tümceleri
ortaya çıkardığını söyler (Özünlü, 2016: 77).
4

Cümle dıĢı unsur olarak değerlendirilen bu kelime türleri direk cümlenin kuruluĢuna katılmazlar ancak dolaylı
olarak cümlenin anlamına yardımcı olurlar. PekiĢtirme, açıklama vb. iĢlevleri vardır (Karahan, 2017: 36).
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Yaşamak isterdim bir manken gibi
Duyup anlamadan ve düşünmeden
Tığ gibi bir vücud, dimdik bir beden
Şişirmek bir yelken gibi
(“Manken”, Sonsuzluk Atı , s.211)
Otursa da daracık koltuğunda
hiçlik gazetesini okusa da
ilişki kursa da dış dünyayla
esneme tüneliyle uzansa da
tembellik ülkesine
bulamaz yine bir arkadaş.
(“Sıkıntı”, Sonsuzluk Atı, s.55)
Eşya giriyor şekilden şekle
Ey ömür boyu saramadığım çile
Ey açamadığım baht tabakası
Sabrın bir türlü dolmuyan tası
İçimizde yorgun çırpınan umu
Ey kuşkuların korkunç ağları
(“Semboller Dünyası”, Sonsuzluk Atı, s.205)

2.2. Ön Yineleme5
Birbiri peĢi sıra gelen cümlelerin ön kısmındaki sözcük ya da sözcük gruplarının
yinelenmesiyle yapılır. Vurgulanmak istenen ya da öncelenen kelime ya da kelimelerin mısra
baĢlarında yinelenmesi olarak da yapılabilir. Bu yüzden bazı kelime ya da kelime grupları
devrik yapı kurularak mısra baĢına alınır. Ritim ve anlam ağırlığına önem verme bu
yinelemelerin en önemli özelliğidir (Özünlü, 1997: 104). Sedat Umran‟ın Ģiirlerinden alınan
birinci örnekte Ģair “bazan” ve “onunla” kelimelerini vurgulamak için kelimeleri öncelemiĢ ve
yinelemelerle vurgulamıĢtır. Ġkinci örnekte ise “bir” sözcüğünü öncelemiĢ ve vurguyu baĢa
almıĢtır. Dört mısrada da bunu yaparak yinelemelerle Ģiirdeki belirsizliği pekiĢtirmiĢtir:
Bazan onunla sessiz durarak anlaşırım
İnerim yumuşak bir sis gibi dünyasına
Bazan derin bir kuyunun dibinden seslenirim
Sarkıtırım umudumun boş kovasının sularına
Bazan bir kılıcın keskinliğiyle birikirim
Bakışlarımı uysallığımdan çırılçıplak soyarak
Onunla oynarım geceleri gökyüzünde kaydırarak
Onunla sevinir, üzülür, ölür ve dirilirim
(“ġaĢırtmaca”, Sonsuzluk Atı , s.99)
Bir kadın taşıyor bombalarını
Göğsünde neredeyse patlayacak
Bir çığ büyütüyor kışlarında
Bir dağdan aşağıya yuvarlayacak
Tetikteyim çünkü her an tehlike

5

Çetin, bu yinelemeleri Şiir Çözümleme Yöntemi isimli eserinde “Mısra BaĢı Tekrarı” olarak niteler ve bunların
Ģiire ahenk, canlılık katmasının yanında sunulmak istenen iletiyi, vurgulanmak istenen düĢünce ve dikkatin
yoğunlaĢtırıldığı kavramı kalıcı etki bırakacak Ģekilde okuyucunun zihnine perçinlediğini söyler (Çetin,
2017:260) ve bir kelimelik, iki kelimelik, bağlaç tekrarı olarak üç baĢlıkta inceler.
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Bir kadın kırıtarak yürüyor
Gözlerinde tavırlarında hep şike
(“frijit”, Akşamın Kaması, s.20)

2.3. Art Yineleme
Birbiri peĢi sıra gelen tümcelerin sonundaki sözcüklerin ya da sözcük gruplarının
yinelenmesiyle oluĢur. Art yineleme ahengin yanında sözcüklerin anlamını pekiĢtirmede veya
vurgulamada da kullanılır (Özünlü, 1997:105). Modern Ģiirde bölüm sonlarında da
yinelemeler görülür. Sedat Umran‟ın da Ģiirlerinde de art yinelemelerden faydalandığını
görürüz. “Ölünün Ayakkabısı” Ģiirinde “olduğunu” kelimesi dört kez mısra sonlarında tekrar
edilerek vurgulanır. Okuyucunun dikkati Ģairin “ben”i üzerine çekilerek Ģairin iç dünyasında
yaĢadığı gelgitler anlatılır. Ġkinci örnekte tekrarlanan “yumak” kelimesi ve üçüncü örnekteki
“olmuĢ” kelimelerini yinelenmesiyle ahenk sağlanır:
Kimse bilmedi bir yüreği olduğunu
atışı susmuş bir yüreği olduğunu
bir yaşayan ölü yüreği olduğunu
paspasın toz dünyasında var olduğunu
(“Ölünün Ayakkabısı”, Sonsuzluk Atı , s.47)
Yüreğime dolanan acıların yumağı
Bulamadım ucunu ölümün açacağı
Yıldızlar sarılması bitmeyen altın yumak
Çilesi ebediyet olmalıdır muhakkak
…………………………………………
Biz sararız da büyür yalanların yumağı
Gerçeğin makasıyla keserek atacağı
………………………………………..
Ölümün bizim için sardığı kara yumak
Kefenimiz onunla örülür olsa da ak
(“Yumaklar”, Sonsuzluk Atı, s.143)
Mavna keneleri emer bu sayısız düşünceni
Çünkü kanın çok tuzlu artık içilmez olmuş
Çok eski bir kitapsın ak köpük harflerinle
Dalga sahifelerin çevrile çevrile okunmaz olmuş
Kimse ulaşamamış içinin derinliklerine
Dalga basamakların oynak, artık basılmaz olmuş
Gemiler çizmişse de kaygan ve yumuşak derini
Hemen kapanmış yaran, izi seçilmez olmuş
(“Denizin Avuntusu”, Sonsuzluk Atı, s.157)

2.4. Zıt-KoĢut Yinelemeler6
Zıt- KoĢut yinelemelerde mısra veya birim baĢındaki sözcük ya da öbekler mısra veya
birim sonlarında tekrar edilir (Özünlü, 1997: 105). Zıt koĢut yinelemede diğer yineleme
6

Çetin bu yinelemeleri çapraz tekrar (Antistrophe) olarak isimlendirir. Dans ve müzikteki ters, çapraz
hareketlere benzetir ve divan Ģiirinde bir beytin sonundaki kelimenin sonraki beytin ilk kelimesi olarak
kullanılması olan “iade” sanatının bir türü olan “mukaddem u muahhar”a benzetir (Çetin, 2017: 259).
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türlerinde olduğu gibi ahengin yanında vurgu, dikkat çekme, çağrıĢım yapma gibi amaçlarda
görülür. KoĢut yinelemelerden bir birimin belli bir yerinde yapılan tekrarlar olmaması ve
zıtlık oluĢturacak Ģekilde tekrar edilmesiyle ayrılır. Sedat Umran mısra baĢında ve sonunda
aynı kelimeleri, Ģiirin ilk ve son mısrasında aynı sözcük gruplarını ve dörtlükleri zıtlık
oluĢturacak Ģekilde kullanılmıĢtır:
Yangınlar çoğaltırız yangınlardan
Damladıkça gizli muslukları söndürülüşlerin
(“Yangın”, Sonsuzluk Atı, s.83)
Kız yatıştıramaz artık kızlığını
Çırılçıplak kıvranarak yatakta
(“Bir Genç Kızın Uykusuzluğu”, Sonsuzluk Atı, s.141)
Sağır Sultan olmasa da büsbütün sağır
İşitir kulakları bazen ağır
(“Sağır Sultan”, Sonsuzluk Atı, s.165)
Geçtik upuzun köprülerden geçtik
Sağımız solumuz derin uçurumdu,
(“Köprü”, Sonsuzluk Atı, s.239)
Deniz sallıyor kumbarasını
Coşmuş da sevincinden
Saçtı etrafa parasını
Kumbaranın içinden
Eğildi toplamak için
Dökülen parasını
Deniz bir çocuk hırçın
Sallıyor kumbarasını
(“Çocuk ve Kumbarası”, Sonsuzluk Atı , s.161)
Zaman bir büyük ayna
Tam karşımıza konmuş
Sen de bir taş atsana
Bakarsın tuz-buz olmuş
Ne çıkar vuramazsam
O kadar atan olmuş
Zaman bir büyük ayna
Tam karşımıza konmuş
(“Ayna”, Sonsuzluk Atı , s.153)
Her gün içimde bin uçak parçalanır
Kalkarken sevinçlerimin buz tutmuş alanlarından
Kopar kanatları dört yana savrulur gider
Geriye sapsağlam motoru kalır: yüreğimdir.
………………………………………………
İncelerim yazgımın hava raporlarını
Öfkemin şimşeğiyle aydınlanır gökyüzü
Beyaz ölümden bir iz kalır dünyamda
Bin uçağın içimde inerek yükseldiği
Her gün içimde bin uçak parçalanır
Kalkarken sevinçlerimin buz tutmuş alanlarından
Kopar kanatları dört yana savrulur gider
Geriye sapsağlam motoru kalır: yüreğimdir.
(“Ġçimdeki Kaza”, Sonsuzluk Atı , s.154)
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2.5. Zıt yapılı yineleme
Artarda gelen tümceler içinde sözcüklerin zıt dil bilgisel özelliklerle kullanılmaları
biçiminde yapılır (Özünlü, 1997: 107).7 Genelde aynı mısra içindeki iki söz dizimi aynı iki
yapı zıtlık oluĢturacak bir düzende yazılır:
En derin sevgiler dönüşür hemen hınca
Uzaklaşır yakınlaşır, yakınlaşır uzaklaşır…
(“Deprem”, Sonsuzluk Atı , s.214)

2.6. Kıvrımlı Yineleme8
Kıvrımlı yinelemede mısra sonundaki sözcük daha sonraki mısra baĢında tekrarlanır
(Özünlü, 1997: 106). Sedat Umran‟ın “Yaz” isimli Ģiirinde “süpür”, “Haftanın Günleri”nde
“cuma”, “AĢkın Tanımında”da “aĢk” sözcükleri kıvrımlı olarak yinelenmiĢtir:
Yaz elinde faraşı kocaman süpürgesi
Süpürüyor sevincin birikmiş tozlarını
(“Yaz”, Sonsuzluk Atı , s.171)
Kara gözleriyle bakıyor uzaktan başörtülü Cuma
Cumartesiye yalvarıyor:“gitme kal uzan ayak ucuma”
(“Haftanın Günleri”, Sonsuzluk Atı , s.173)
Bilenir gözlerimde bakışların
Uçuşur kıvılcımlar bu aşktır
aşk bir hazineyi hesapsız harcamaktır
ellerimin cömertliğidir alkışlarım
(“AĢkın Tanımı”, Sonsuzluk Atı , s.264)

2.7. Ġkizleme9
Mısra içerisinde aynı sözcüğün bağlaçla ya da bağlaçsız olarak yinelenmesiyle yapılır
(Özünlü, 1997: 108). Umran‟ın “Çalar Saat”, “Hamam”, “Belkiler”, “ay saçlarını tarıyor”,
“balgam”, “Yıldızlar” ve “Oruç” Ģiirlerindeki sözcük ya da sözcük gruplarının yinelenmesi
ikizlemeye örnektir:
Her vakit kurulu, her vakit yeni
Bir daha bir daha çalmamak üzere
(“Çalar Saat”, Sonsuzluk Atı, s.20)
Burada yankılanır yankılanır
“Bu ne biçim raks, bu ne biçim raks”
(“Hamam”, Sonsuzluk Atı , s.200)

7

Çetin, zıt yapılı yinelemeyi klasik edebiyattaki söz sanatlarından “akis” sanatına benzetir (Çetin, 2017: 267).

8

Çetin, bu yineleme türünden klasik edebiyattaki söz sanatlarından “iade” sanatıyla aynı özellikleri gösterdiğini
söyler (Çetin, 2017: 260).
9

Çetin, bu yineleme türünden klasik edebiyattaki tekrir sanatıyla aynı özellikleri gösterdiğini söyler (Çetin,
2017: 263).
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İçimizin kalabalığı yanında yalnız kalmış
Belkiler belkileri istamiyor belki de!..
(“Belkiler”, Sonsuzluk Atı, s.294)
Vay vay vay
Bak nasıl kurulmuş ay
(“ay saçlarını tarıyor”, Akşamın Kaması, s.10)
Tükürmek… Tükürmek… Tükürmek…
Sokakların kirli yüzlerine ne gam
(“balgam”, Akşamın Kaması, s.24)
Yıldızlar… Yıldızlar… Yıldızlar…
Sizi uzakta tek tek görünce içim sızlar
(“yıldızlar”, Akşamın Kaması, s.10)
Doymuşluğun kalesinden
Ordular, ordular, ordular
(“oruç”, Akşamın Kaması, s.114)

2.8. KoĢut Yineleme10
Bir birimde belli yerlerdeki sözcük ya da sözcük gruplarının baĢka bir birimin aynı
yerinde tekrar edilmesidir (Özünlü, 1997: 105). Umran‟ın “Özveri” isimli Ģiirinde
birimlerdeki “vazgeçtim gözlerinden, yeter, Vazgeçtim ve yeter” kelime grubu ve kelimelerin
yinelenmesiyle koĢutluk sağlanır. “Bir Ozanın Portresi” ve “Eğer” Ģiirlerinde de benzer bir
kullanımlarla bazı yapıların yinelendiği görülür:
Artık vaz geçtim gözlerinden
Bir baksa yeter
Vazgeçtim ellerinden
Bir dokunsa yeter
Vazgeçtim dudaklarından
Gülümsemesi yeter
Vazgeçtim sevdiğini söylemesin
Susması yeter
(“Özveri”, Sonsuzluk Atı , s.273)
Bir gün bir ada bin parça havaya uçarsa
Ağızdan ve burnundan yalımlar püskürterek
Gözlerinin lav taşları yuvarlanırsa kaldırıma
Bilin ki
O adam benim!..
Bir gün sararsa düşlerimizi
Bir deprem gibi bir ozanın düşleri
Alışkanlıklarımız diplerinden oynatarak
Yönler yer değiştirirse aralarında
Gök çatırdayarak yıkılırsa üstümüze
Yıldız mandallarını gevşetirse gece
Ve inerse yere ışık örtüsü samanyolunun
Bilin ki
O ozan benim!..
Bir gün bir derviş görürseniz sokakta
Binlerce kılıcın üstünde dans ederek
10

Çetin, koĢut yinelemeleri “Mısra Tekrarı” baĢlığı altında anlatır, bentlerin ilk ve son mısralarında
yapılabildiğini söyler ve bu yinelemeleri nakarat olarak değerlendirir (Çetin, 2017: 264).
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Bir kan seli boyarsa toprağı kırmızıya
Bilin ki o derviş
Ve bu kılıçları acıların tav-ocağında
Sertleşirken
O usta benim!..
(“Bir Ozanın Portresi”, Sonsuzluk Atı, s. 156)
Bütün otomobiller çikolata olaydı
Çocuklar yitip bitmezler miydi hepsini?
Bütün çiçekler metal olaydı
Hangi kız süsleyebilirdi onlarla göğsünü?
Bütün geceler gündüz olaydı
Yıldızlar gösterebilir miydi parlaklığını?
Bütün kapılar pencere olaydı
Odalar gizleyebilir miydi içlerini?
Bütün önceler sonra olaydı
Aralarına girebilir miydi şimdiler?
Bütün ağaçlar kuş olaydı
Hangi dala konardı ikindiler?
Bütün sessizlikler ses olaydı
Kim dokurdu gergefinde kış örtüsünü?
Bütün heykeller diri olaydı
Kim duyabilirdi mermerleşmenin gururunu?
(“Eğer”, Sonsuzluk Atı, s. 142)

2.9. Çok Ekli Yineleme
Aynı köke sahip sözcüklerin farklı eklerle türetilerek mısra ya da mısralar içinde
yinelenmesiyle oluĢur. Sedat Umran “Haftanın Günleri” Ģiirinde “sal-”, “Ölümün Ölümü”
Ģiirinde “öl-” ve “Yalan Söylemeyen Aynalar”daki “gül-, ağla-, kız-“ fiillerinden türettiği
kelimeleri yineleyerek çok ekli yineleme yapmıĢtır:
Sallanıyor salıncağında başına buyruk Salı
Girmiyor kulağına çarşambanın masalı
(“Haftanın Günleri”, Sonsuzluk Atı, s. 173)
Binsem günlerin bana kurduğu salıncağa
Gizlensem mor salkımlı çardağında sevincin
(“Çocukluğuma DönüĢ”, Sonsuzluk Atı, s. 150)
Ölüm öldü
Elleri ellerimde kaldı
(“Ölümün Ölümü”, Sonsuzluk Atı, s. 176)
Verdi gizinin anahtarını sadece bir ozana
Güldü gülene, ağladı ağlayana, kızdı kızana…
(“Yalan Söylemeyen Aynalar”, Sonsuzluk Atı, s. 245)

2.10. Ek Yinelemesi
Aynı eklerin baĢka kelimelerle mısra ya da mısralarda kullanılmasıyla yapılır. Bu ekler
yapım ya da çekim eki olabilir (Özünlü, 1997: 109). Sedat Umran “Çocukluğuma DönüĢ”
Ģiirinde dilek Ģart kipi “-se/-sa”yı Ģiirin bütününde tekrarlayarak hem ahengi sağlar hem de
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geçmiĢe duyduğu özlemi Ģiirin geneline yayar. “Hindiler” Ģiirinde ise çoğul eki “-ler/-lar”
ekleriyle ek yinelemesi yaparak Ģiirde ahengi sağlar:
Dalsam çocukluğumun eğri sokaklarına
Büyüyen yanım beni arayıp bulamasa
Girsem büyük dünyama birden ufalsa masa
Değse alnım annemin ıslak dudaklarına
Binsem günlerin bana kurduğu salıncağa
Gizlensem mor salkımlı çardağında sevincin
Şeytan uçurtması gibi seyirtsem sağa sola
Beni yakalamak isteyenleri şaşırtmak için
Yatsam sırtüstü ak hamağına bulutların
Düşmek korkusu kalksa düşüncenin ağına
Yaşamak bıraksa beni sımsıkı tutacağına
Ve kırılsa içimde bir ayna gibi yarın
(“Çocukluğuma DönüĢ”, Sonsuzluk Atı, s. 150)
İçlerini saran bir kara tozdan
Yılışık gülüşleriyle silkindiler
Çabucak vaz geçtiler insancıl pozlardan
Alışamadıkları için tedirgindiler
Kalsalardı o dünyanın içinde
Zaten sevilmezlerdi çirkindiler
Kapıldılar melankolik düşlere
Durgunluklarıydı uzak ikindiler
(“Hindiler”, Sonsuzluk Atı , s.126)

3. Söz Dizimsel Yinelemeler
ġiirde herhangi bir mısradaki sözdiziminin diğer mısra ya da mısralarda yinelemesiyle
oluĢur. Nakaratları da kapsayan söz dizimsel yinelemeler yapısal koĢutluğu ve ahengi sağlar.
Bunun yanında yanı sıra birlik, bütünlük de oluĢturur (Özünlü, 1997: 110). Sedat Umran‟ın
Ģiirlerinde ahengi sağlamak için koĢutluktan sonra en çok kullandığı yineleme türüdür. “aĢkın
gücü” Ģiirinde üç birimde de “Ben + isim + olsam sen de + isim” söz dizimi yinelenir. “korku
tüneli”nde “Bir + isim ve fiil + bir + isim + içinden” söz dizimi art arda üç mısrada yinelenir.
Ayrıca söz dizimindeki isimleri vücudun uzuvları oluĢturur. “korku tüneli”, “Bozuk-Düzen”,
“Gurur” Ģiirlerinden alınan parçalarda bu yineleme türünü örnekler:
Ben köpük olsam sen bir kepçe
Gözeneklerinden geçe geçe
Bıraksam gereksiz fazlalığımı
Ben bilek olsam sen de kelepçe
Sımsıkı bağlasan beni kendine
Ne çıkar olmasak da iç içe
Ben bir oda olsam sen de pencere
Seyretsem dünyayı göğü içinden
Arıtsam ruhumu hasetten kinden
(“aĢkın gücü”, Akşamın Kaması, s.70)
Bir el uzanır bir ayağın içinden
Bir göz bakar bir kulağın içinden
Bir ağız konuşur bir burnun içinden
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Dışa vuran içimizdir korku tüneli
(“korku tüneli”, Akşamın Kaması, s.57)

Kim hesapladı, yaşımızı yıllarımızı saydı,
Kim verdi, kullan diye bu cetveli elimize?
…………………………………………..
Kim düğümlüyor sımsıkı içimizde günleri
boşuna bir çabayla kaçıp gitmesinler diye?
Kim boyadı yaşamayı tekdüze bir griye
ve icat etti bayramları, sonrasız düğünleri?
(“Bozuk-Düzen”, Sonsuzluk Atı, s. 27)
Tavus kuşlarının çirkin sesinde
Gurur bir parıltı gibi yanmada
Gönül kulesinin en tepesinde
Gurur bayrak gibi dalgalanmada
(“Gurur”, Sonsuzluk Atı, s. 209)

Sonuç
Sözcüklerin, sözcük gruplarının ve söz diziminin yinelenmesiyle oluĢan ahenk Ģairlerin
ilgisini çekmiĢ, okuyucuda farklı ses imgeleri oluĢturup Ģiirin anlamına katkıda bulunacağı
düĢünülerek Ģiirlerde kullanılmıĢtır. ġiirlerinde biçimsel özelliklere önem veren Sedat Umran
ritmi önemsemiĢ, yinelemelerin Ģiirdeki gücünü kavrayarak onu üslubunun temel
özelliklerinden biri yapmıĢtır. Ses ve kelime yinelemeleriyle Ģiirinin ahengini ve anlamını
zenginleĢtirerek Ģiirlerine dilsel bir zenginlik katmıĢtır. Vurgulamak istediği duygularını
çeĢitli yinelemelerden yararlanarak okuyucuya aktarmaya çalıĢmıĢtır.
ġair, aliterasyon, asonans, ses bilgisel yinelemeleri Ģiirlerinde baĢarılı bir Ģekilde
kullanarak duygularını okuyucuya sezdirmiĢ ve Ģiirine ahenk katmıĢtır. Edat, bağlaç
yinelemeleriyle mısraları birbirine bağlayıp Ģiirde bütünlüğü oluĢturmuĢ, ön yinelemelerle
vurgulamak istediği kelimeleri öncelemiĢ, art yinelemelerle ahengi sağlamıĢ, zıt-koĢut, zıt
yapılı yinelemeler, çok ekli ve ek yinelemeleriyle elde ettiği bazı çağrıĢımlarla anlamı
zenginleĢtirip metnin ritmine hız kazandırmıĢ, kıvrımlı yinelemeler ve ikizlemelerle Ģiirde
müzikaliteye katkıda bulunmuĢ, Ģiirlerinde en çok kullandığı koĢut yinelemelerle vurgulamak
istediği duyguları Ģiirin geneline yayarak okuyucuyu etkilemeyi amaçlamıĢ, söz dizimsel
yinelemelerle yapısal koĢutluğu sağlamıĢtır.
Ayrıca Ģiirlerinde anlam derinliğine büyük önem vermiĢ, yinelemelerle vurgulamak
istediği düĢüncelerin okuyucuların belleklerinde yer etmesini de sağlamıĢtır. Yinelemeleri
bilinçli olarak kullanan Ģair klasik Ģiirdeki kafiye ve redif oluĢturmak için kullanılan ek, edat,
bağlaç vb. kelimeleri yineleyerek Ģiirin bütününe yaymıĢ ve ritmin bütün Ģiire yayılmasını
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farklı çağrıĢımlara zemin oluĢturmayı ve anlamı derinleĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Bunun yanında
Ģairin uzun Ģiirlere ritme hız katmak ve anlatımı yavanlıktan kurtarmak için de yinelemelere
(özellikle koĢut ve söz dizimsel yinelemelere) baĢvurduğu görülür.
Kaynakça
AKSAN, D. (2013). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ġstanbul: Bilgi Yayınevi.
ÇETĠN, N. (2017 ). Şiir Çözümleme Yöntemi (14. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
DĠLÇĠN, C. (2011). Divan Şiir ve Şairleri Üzerine İncelmeler (1. Baskı). Ġstanbul: Kabalcı
Yayınları
NECATĠGĠL, B. (1980). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. Ankara: Varlık Yayınları.
ÖZÜNLÜ, Ü. (1997). Edebiyatta Dil Kullanımları. Ankara : Doruk Yayınları.
UMRAN, S. (2000). Sonsuzluk Atı. Ġstanbul: Ġz Yayıncılık.
--------------- (2004). Akşamın Kaması. Ġstanbul: Ġz Yayıncılık.
YALÇIN, M. (ed.). (2010a). Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi (3. Baskı). (Cilt
: 2). Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
YALÇIN, M. (2010b). Şiiirin Ortak Paydası (3. Baskı). Ġstanbul: Ġkarus Yay.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 81

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

MÛSÂ CÂRULLAH‟IN EHL-Ġ SÜNNET VE ġĠA ELEġTĠRĠSĠ BAĞLAMINDA
MEZHEPÇĠLĠĞE ĠTĠRAZI
MUSA JARULLAH‟S OBJECTION TO SECTARIANIZM IN THE CONTEXT OF
CRITICISM OF AHL AL-SUNNAH AND SHIA
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa AYKAÇ
Kastamonu Üniversitesi
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Özet: XIIX. yüzyıldan itibaren Ġslâm dünyası diğer medeniyetler karĢısında geri kalmaya
baĢladığı kabul edilen bir gerçektir. Özellikle Osmanlı Devleti‟nin yıkılması ile Ġslâm dünyası
paramparça olmuĢ ve Batı‟nın sömürgesi haline gelmiĢtir. Ġslâm dünyasının içinde bulunduğu
bu kötü durum farklı Ġslâm coğrafyalarında yenilikçi ve tevhitçi fikirlerin ortaya çıkmasına
sebep olmuĢtur. Kazanlı bir ilim adamı olan Mûsâ Cârullah Bigiyef (1875-1949) de bu
yenilikçi âlimlerden biridir. Mûsâ Cârullah Ġslâmî ilkelerden taviz verilmeden Kur‟an‟ın
modern bilimin ve çağın ihtiyaçları çerçevesinde yeniden yorumlanarak sosyal hayata
uyarlanmasını savunmakta idi. Mücadeleci bir idealist olması sebebiyle karĢılaĢtığı baskılar
onun farklı birçok Müslüman beldesinde bulunmasına sebep olmuĢtur. O, Müslümanların
tekrar

güçlenebilmesinin

ancak

tüm

dünya

Müslümanlarının

birleĢmesiyle

gerçekleĢebileceğini düĢünüyordu. Bu sebeple Ġslâm dünyasını birbirinden uzaklaĢtıran
mezhebî unsurlardan uzaklaĢılması gerektiğini düĢünmekteydi. Bu anlamda özellikle Ehl-i
sünnet ile ġia mezheplerinin ayrıĢtırıcı mezhep tasnifinden vazgeçmesi gerektiğinden
bahsediyordu. ÇalıĢmamız Ehl-i sünnet ve ġia‟nın dıĢlayıcı mezhep anlayıĢları hakkında
Cârullah‟ın görüĢlerini konu almaktadır. Cârullah Ehl-i sünnet‟i bu ismi kendilerine has
kılmaları bakımından eleĢtirmiĢtir. ġia‟yı eleĢtirdiği konu ise Hz. Ali ve soyunun Hz.
Muhammed‟den sonra en üstün kiĢiler olduğu iddiasıdır. ÇalıĢmada bu mezheplerin
kimlikleri bakımından önemli gördüğümüz bu iki konu özelinde Cârullah‟ın vahdetçi anlayıĢı
ortaya konulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Ehl-i sünnet, Şia, Mezhepçilik, Ümmet, Mûsâ Cârullah Bigiyef.
Abstract: It is an accepted fact that the Islamic world started to lag behind other civilizations
since the 18th century. Especially with the collapse of the Ottoman Empire, the Islamic world
was shattered and became the colony of the West. This bad situation that the Islamic world in,
has led to the emergence of innovative and unifying ideas in different Islamic geographies.
Musa Jarullah Biqiyef (1875-1949), a scoolar of Kazan, is one of these innovative scholars.
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Musa Jarullah defended the adaptation of the Qur'an to social life by reinterpreting it within
the framework of modern science and contemporary needs without compromising Islamic
principles. As he was a struggling idealist, the pressures he faced caused him to live in many
different Muslim towns. He thought that the re-empowerment of Muslims could only be
achieved by the unification of Muslims all over the world. For this reason, he thought that it
was necessary to move away from the sectarian elements that diverted the Islamic world from
each other. In this sense, he was especially saying that the Ahl al-Sunnah and Shia sects
should give up the distinctive classification. Our study focuses on the opinions of Jahullah
about the distinctive sect understandings of Ahl as-Sunnah and Shia. Cârullah criticized Ahl
al-sunnah for making this name unique to them. The subject he criticized shia, is the claim
that Ali and his offspring are the most superior after Muhammad. In terms of these two issues
that we consider important in terms of their identities, the unitary understanding of Cârullah
was discussed.
Keywords: Ahl al-Sunnah, Shia, Sectarianizm, Ummah, Musa Jarullah Biqiyef.

GiriĢ
XX. yüzyılın önemli Türk mütefekkirlerinden olan Mûsâ Cârullah Bigiyef (18751949) 21.12.1875 tarihinde Rusya‟nın Güneybatısındaki Novoçerkassk Ģehrinde doğmuĢtur.
Aslen Nogay Türklerindendir. Ailesi Penza Ģehrinin Çembar ilçesinin bir köyü olan Kikino
köyünden olup, buradan onun doğduğu Novoçerkassk yakınlarındaki Rostov (Azak Kalesi)
Ģehrine göç etmiĢtir. Zengin ve dindar bir ailenin çocuğudur. Basının vefatından sonra annesi
hem Rusça hem de Ġslâmî ilimle eğitim almasını istemiĢtir. Bu sebeple gittiği ilk mektepten
sonra teknik liseye sonra da Kazan‟da medrese eğitimi almıĢtır. Eğitimini ilerletmek isteyen
Mûsâ Cârullah, bu amaçla Buhara, Ġstanbul, Kahire, Mekke, Medine, Hindistan, Çin, Cava,
Sumatra, Ġran, Irak, ġam, Beyrut ve TaĢkent gibi önemli Ģehirlerde bulunmuĢ, Farsça ve Fars
edebiyatı, Ġslâmî ilimler, Mühendislik ve Hukuk alanlarında eğitim almıĢtır. Ġmamlık,
müderrislik ve matbaacılıkla iĢtigal etmiĢtir. Devrim yaĢayan ve siyasi açıdan çalkantılı
dönemler yaĢayan Rusya‟da fikirleri sebebiyle takibâta uğramıĢ, bu sebeple Japonya,
Hindistan, Afganistan ve Almanya‟da da bulunmuĢtur. Hayatının son döneminde Türkiye
vatandaĢlığına girse de, çok geçmeden sağlığına iyi geleceğini düĢündüğü için gittiği
Kahire‟de 29 Ekim 1949 tarihinde vefat etmiĢtir (Bigiyef, 1369: 22, 23; Keskioğlu, 1964: 6365).
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Mûsâ Cârullah, hem komünizmin hem de sömürgeci devletlerin aleyhine, Ġslâmî
uyanıĢı sağlamak için faaliyetlerde bulunmuĢtur. Bu uğurda çok kez tutuklanan Cârullah,
taassuba, hurafeye ve tembelliğe karĢı dinamik Ġslâm ruhunu uyandırmaya çalıĢan rasyonel
bir aydındır. Döneminin önemli âlimleri olan Kursavî, Mercânî, Rızâeddin b. Fahreddin,
Muhammed Abduh, Muhammed Bahît ile görüĢerek onlardan etkilenmiĢtir. Muhsin el-Emîn
gibi bazı ġîa müçtehitleriyle de görüĢmüĢtür. ArkadaĢları Abdülhay Kurban Ali ve
AbdürreĢid Ġbrahim Efendi‟nin daveti üzerine gittiği Tokyo‟da dersler vermiĢ, bu sırada ünlü
ilim adamı Toshihiko Ġzutsu‟ya da hocalık yapmıĢtır. Dönemin ıslahat hareketlerinin karakteri
olan Selefîlik düĢüncesinden etkilenmiĢtir. Dil konusunda Gaspıralı Ġsmail‟in yolunu takip
etmiĢ ve Ġstanbul Türkçesi‟ne yakın bir dil kullanmıĢtır. Cârullah‟ın kaynaklarda 122 adet
eserinin ismi geçmektedir. Bunlardan birkaç Arapça risâlesi dıĢında önemli çalıĢmalarının
hepsini Tatar Türkçesi‟yle yazmıĢtır (Kanlıdere, 2002: 223-229; Kanlıdere, 2006: 214-216).
Bigiyef, bir taraftan Rusya içinde Türklerin bazı hakları kazanması için çalıĢırken
diğer taraftan da Ġslâm dünyasının içinde bulunduğu durumdan kurtulması için uğraĢan, bu
amaçla Türk ve Ġslâm dünyası için yapılan her faaliyete katılmaya çalıĢan aydın bir kiĢiliktir.
Matbaacılıkla uğraĢmasının, uyanıĢa çağıran çok sayıda eser yazmasının bu gayretinin sonucu
olduğu söylenebilir. Müslümanların geri kalmasına sebep olarak ilim ve fenden uzaklaĢılması,
donuklaĢmıĢ ve iĢlevini yitirmiĢ geleneksel din anlayıĢını gösteren Cârullah, Müslümanları
ayrıĢtıran mezhepçi tasniflere Ģiddetle karĢı çıkmıĢtır. Bu sebeple Müslümanların büyük
çoğunluğunu oluĢturan Ehl-i sünnet ve ġia‟nın mezhebî telakkilerine karĢı ağır eleĢtirilerde
bulunmuĢtur.
1. Ehl-i Sünnet‟e (EĢ‟arî ve Mâtürîdîlere) KarĢı Ġtirazı
Mûsâ Cârullah Bigiyef Ehl-i sünnet kelâmına birçok konuda eleĢtiri yöneltmiĢtir.
Bunların ilki felsefenin kelâma dâhil edilmesi konusudur. Cârullah, Aristo mantığını da tenkit
etmiĢtir. Ona göre Müslüman bilginler arasında Ġmam Gazali'ye kadar red ve zemmedilen
Aristo mantığı, bâtınî akımlarla mücadele gayesiyle Gazzâlî tarafından kelâma dâhil
edilmiĢtir. Ona göre Aristo mantığı, zihni hatadan koruyan bir savunma aracı olup donuk ve
pasif yapı arz eder. Bu sebeple mantık önceleri kıymetli bir araç olmasına rağmen bu kıymeti
artık geçmiĢte kalmıĢtır. Kelâmcılar hâlâ Aristo mantığında ısrar ederek, Ġslâm âleminde akla
dayalı çalıĢmaların duraksamasına ve donuklaĢmasına sebep olmuĢtur. Hâlbuki Aristo
mantığının yerine keĢfetmeye teĢvik eden Kur'an mantığını koymak lâzımdır. Kur'an mantığı,
korumacı ve pasif Aristo mantığının aksine, aktif ve aksiyonerdir. Mûsâ Cârullah, Ehl-i
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sünnet‟i kelâm konularında benimsediği görüĢleri bakımından da eleĢtirmiĢtir. Cehennemin
ebedîliği konusu bu konulardan biridir. Ehl-i sünnet‟in cenneti Mü‟minlere, cehennemi
kâfirlere has kılan anlayıĢına karĢı çıkarak Allah‟ın rahmetinin geniĢ olduğunu, bu sebeple
cehennemin bir süre sonra yok olacağını söylemektedir (Bigiyef, 2019a; 68-106). Yine
Ye‟cûc-Me‟cûc (Bkz: Genç, 2019; 30-35) ve mehdilik konularında da Ehl-i sünnet‟in
görüĢlerine muhalefet etmektedir. Onun bazı itirazlarında ıslahatçı Selefîlerin görüĢlerinden
etkilendiği yorumları yapılmıĢtır (Keskioğlu 1964: 12).
Mezhebî taassupları sebebiyle Müslümanları böldüğü gerekçesi ile Ehl-i sünnet
kelamcılarına yönelttiği eleĢtiri ise sadece kendilerini “sünnet ehli” olarak görmeleri, bu
isimle sadece kendilerini vasıflandırmalarıdır. O, bu anlayıĢı ayrılıkçı bir tavır olarak
görmekte ve eleĢtirmektedir. Bu sebeple Ehl-i sünnet kelamcılarından bahsederken, “Ehl-i
sünnet ismini kendilerine özgü kılan EĢ‟arîler ve Mâtürîdîler…” Ģeklinde ibareler kullandığı
görülmektedir. (Bigiyef, 2019a: 60).
Bigiyef, “Ehl-i sünnet ve‟l-cemaat” sözünü, tarihi bir söz olarak kabul etmektedir. Ona
göre bu söz, Müslümanların çoğunluğunu oluĢturmalarından aldıkları cesaret ve güçle, EĢ‟arî
ve Mâtürîdîler tarafından gasp edilerek, kendilerine has özel bir isim haline getirilmiĢtir.
Bigiyef‟e göre, EĢ‟arî ve Mâtürîdîlerin kendilerini ifade etmek için bu ismi kullanmaları
tamamen önemsiz ve anlamsızdır. Çünkü Ġslâmî olan her mezhep görüĢlerini belirlerken ve
içtihat ederken birincil kaynak olan Kur‟an‟a, daha sonra ikincil kaynak konumundaki Hz.
Peygamber‟in sünnetine bakmak ve bu kaynaklardan istidlâlde bulunmak zorundadır.
Dolayısıyla herhangi bir Ġslâmî mezhebin sünnetten ayrı kalması mümkün değildir. Bu
durumda her Ġslâmî fırka ve mezhep zorunlu olarak “Ehl-i sünnet” olmaktadır. Ona göre
EĢ‟arî ve Mâtürîdîler eğer bu kavramı bir mezhep adı olarak sadece kendilerini ifade eden bir
isim olarak değil de, Kur‟ân ve sünnetle amel eden, sahabenin yolundan ilerleyen tüm
Müslümanları ifade eden bir isim olarak kullanıyorlarsa, o zaman bunun isabetli olacağını
düĢünülebilir (Bigiyef, 2019b: 83).
Kelâm tarihi incelendiğinde, Ehl-i sünnet kavramının zaman içinde EĢ‟arî ve
Mâtürîdîleri ifade eden bir kavram haline geldiği görülecektir. Önceleri Ehl-i hadis ile bazı
Ehl-i rey taraftarlarının kendini ifade etmek için bu isimlendirmeye sahip çıktığı
görülmektedir. Kelâmî mezheplerin oluĢumu ile beraber EĢ‟arîlerin ve Mâtürîdîlerin sadece
kendilerini bu isimle niteledikleri görülmektedir. Ehl-i sünnet kelâmının Mütekaddimûn
dönemi olarak isimlendirilen bu dönemde Abdulkâhir el-Bağdâdî ile Ebu‟l-Muzaffer el-
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Ġsferâyinî dıĢında bu iki gelenek mensuplarının sadece kendilerini Ehl-i sünnet olarak
nitelediğini görülmektedir. (EĢ‟arî, 1980: 138-139; Bağdâdî, 1995: 314-315; Ġsferâyinî, 1988:
170).
Daha sonraki süreçte EĢ‟arî ve Mâtürîdîlerin her birinin kendilerini Ehl-i sünnet‟in asıl
öncüsü olarak, diğerini de kendilerine tabi olan Ehl-i sünnet üyesi olarak kabul ettikleri bir
anlayıĢ belirmektedir. (Ġcî 1317: 35; Mercânî 1317: 35-36). Bu durum bu iki mezhep arasında
rekabet veya ayrıĢmanın hâlâ sürdüğünü gösteren bir gösterge olarak kabul edilebilir.
Ağırlıklı olarak Osmanlılar döneminde oluĢan ve günümüzde de geçerli olan kanaate göre ise
EĢ‟arî ve Mâtürîdî mezheplerinden her ikisi beraberce Ehl-i sünneti oluĢturmaktadır
(Teftâzâni 2011: 1/215; Hayâlî 2013: 1/785). Ayrıca kendini Ehl-i hadis‟e nispet ederek, asıl
Ehl-i sünnet‟in kendileri olduğunu iddia eden Selefîler, teĢbih ve tecsim taraftarı olmakla
suçlanarak bu isimlendirme dıĢına itilmiĢtir (Buhârî, trs; 40).
Cârullah‟ın EĢ‟arî ve Mâtürîdîlerin sadece bu iki mezhep mensuplarını Ehl-i sünnet
olarak isimlendirmesine yaptığı itirazın arka planında, Müslümanların birlik olarak güçlü bir
yapı oluĢturmaları ve tekrar hâkim konuma yükselmeleri temennisi yatmaktadır. O, bu
Ģekildeki bir isimlendirmeye karĢı çıkarak, aslında fırka bazlı tasniflere karĢı çıkmaktadır.
Çünkü fırka bazlı tasnif ayrıĢtırıcı özellik arz etmektedir. Hâlbuki Ġslâm dünyası ayrılmak
yerine birleĢmek ve güçlenmek zorundadır. Cârullah‟ın, Rus iĢgali altında bir takım baskılara
maruz kalmasının yanında Türkî cumhuriyetler, Arap ve Acem coğrafyası ve uzak doğu
ülkeleri gibi geniĢ bir coğrafyada ve çok sayıda Ģehirde bulunması, oralarda yaĢayan
Müslümanlarla görüĢmesi onda ümmet Ģuurunun oluĢmasında etkili olmuĢtur. Bu Ģuur
sebebiyle o, Ehl-i sünnet isimlendirmesini Müslümanları birbirinden baĢkalaĢtırıcı, ayırıcı,
hatta diğerlerine hakaret içeren bir isimlendirme olarak telakki etmiĢtir. Bu sebeple ona göre
Ehl-i sünnet ismi sadece bir fırkanın ismi olmaktan çok, tüm Müslümanları kapsayan bir isim
olarak kullanılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında bunu alternatif bir Ehl-i sünnet tanımlaması
olarak kabul etmek mümkündür.
2. ġia‟ya KarĢı Ġtirazı
Mûsâ Cârullah Bigiyef ġia eleĢtirisini ağırlıklı olarak el-Veşia fi nakdi „akâidi's-Sîa
isimli eserinde yapmaktadır. Bigiyef eserinin mukaddimesinde ilki bir sene, ikincisi yedi ay
olmak üzere iki kez Ġran ve Irak coğrafyasında ġiiler arasında yaĢadığını ve ġiî dinî yaĢantısı
hakkında bazı mülâhazalarda bulunduğunu söylemektedir. O, Ġran‟ın hemen hemen her
Ģehrinde bulunmuĢ, ders halkalarına, medreselere katılmıĢ, bu esnada da hep susup
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dinlemiĢtir. ġahit oldukları karĢısında çok ĢaĢırıp üzülmüĢ, bir ümmetin günahtan kaçınır gibi
Kur‟an naslarını terk etmesinden ve içlerinde mezhebî taassubun nasıl kök saldığını
görmesinden dehĢete kapılmıĢtır (Bigiyef, 1369: 24, 25). Halkın cemaatle namaza ve Cuma
namazına iltifat etmediğini zikreden Cârullah, camilerde diğer vakitlerde nadir de olsa
cemaatle namaz kılanlara rastlanabilse de Cuma günü camilerde kimsenin olmamasına, Cuma
namazında kimsenin bulunmamasına çok üzülmüĢtür. ġia tarafından kutsal sayılan günlerde
Kerbelâ ve Necef‟e defalarca giden Bigiyef‟i üzen bir diğer husus da özellikle bu günlerde
insanların Hz. Ali‟nin kabrini tavaf etmeleri, kendilerini Hz. Hüseyin uğruna feda eden
Ģehitler gibi görerek, “tatbîr” denilen hal ve hareketlerde bulunmaları, Ali evlâdının
kabirlerini mabed edinmeleridir. Yine Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer, Hz. ÂiĢe, Hz. Hafsa‟ya hatta
Ġslâm‟ın ilk neslini temsil eden sahabenin hepsine lanet ettiklerini, insanların düĢünmekten
aciz mutaassıp durumlarını görerek üzüldüğünü beyan etmektedir. (Bigiyef, 1369: 26, 27).
Çocuklar, öğrenciler ve âlimler arasında Kur‟an‟ı ezberleyen veya kıraat eden kimseyi
görmediğini, herkesin Kur‟an‟dan kaçtığını, uzaklaĢtığını söylemekte, ġiî Müslümanların
Kur‟an okumanın ve onunla amel etmenin farz değilmiĢ gibi yaĢadığına da değinmektedir.
Onun dikkatini çeken bir diğer husus ise Ġranlı kadınların durumudur. Ġran sokaklarında
kadınların dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek derecede açılıp saçıldığını gördüğünü
söyleyen Bigiyef, Tahran‟da daha öncede görüĢtüğü dönemin önemli ġia müçtehit
âlimlerinden Seyyid Muhsin Emin el-Hüseynî ile 26.08.1934 tarihinde ikinci kez görüĢtüğünü
ve kendisini rahatsız eden bu durumları bir kâğıda yazarak ona verdiğini söylemektedir.
(Bigiyef, 1329: 27).
ġia‟nın en belirgin özelliği Hz. Peygamber‟den sonra Hz. Ali‟nin, ondan sonra da
çocuklarının meĢru halifeler olduğu, bu soyun mensuplarının seçilmiĢ ve üstün kimseler
olduğu görüĢünü benimsemesidir. ġia‟nın Hz. Ali ve soyunun üstünlüğü anlayıĢı, Cârullah
tarafından Müslümanları ayrıĢtıran bir anlayıĢ olarak görülmüĢtür. Bu sebeple Cârullah bir
soyun üstünlüğünden ziyade Ġslâm ümmetinin üstünlüğünü ön plana çıkararak Müslümanları
birleĢtirici bir fikir ortaya atmıĢtır. Bu amaçla Bigiyef, eserinin mukaddimesinde bu konuya
eğilerek ümmetin Hz. Peygamber ile aynı seviyede öneme sahip olduğu, bu sebeple belli bir
soyun değil de tüm ümmetin peygamberimizin meĢru vasiyetçisi olduğu fikrini ortaya
koymaya çalıĢmaktadır. Bu amaçla otuz madde halinde ümmetin nesepten önce geldiğini, Hz.
Ali‟nin soyundan ziyade ümmetin mukaddes olduğuna vurguda bulunmaktadır. Ümmetin bu
üstünlüğünü ortaya koyan hususlar olarak ise Ģunları zikretmektedir:
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Allah Hz. Peygamber hakkında “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (elEnbiyâ 21/107) buyurmuĢ ve Hz. Peygamber‟i insanlara doğru yolu gösteren bir
hidayet edici olarak üstün bir konuma koymuĢtur. Sahabe hakkında ise “Siz, insanlar
için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, azgınlıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı
bir ümmetsiniz.” (Âl-i Ġmrân 3/110) buyurarak ümmeti övmüĢ ve üstün kılmıĢtır.
(Cârullah, 1369: 41)



Nimetlerin tamamlanması konusunda da aynı Ģey söz konusudur. Allah Hz.
Peygamber hakkında “Allah, ümmetinin önce yapılan ve sona kalmıĢ olan suçlarını
affetsin ve senin üzerindeki nimetini tamamlasın ve doğru yola götürsün diye...” (elFetih

48/2)

buyururken,

peygamberi

üzerindeki

nimetini

tamamlamaktan

bahsetmektedir. Aynı Ģekilde ümmet hakkında da “Bugün, dininizi kemale erdirdim,
üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Ġslâm'ı verip, din olarak ondan
razı oldum.” (el-Mâide 5/3) buyurmuĢ ve aynı Ģeyin ümmet için de söz konusu
olduğunu ortaya koymuĢtur. (Cârullah, 1369: 41)


Allah‟ın yardımı açısından da Hz. Peygamber ile ümmet arasında benzerlik vardır.
Kur‟an‟da Hz. Peygamber hakkında “Sana, üstün bir yardımla yardım etsin diye...”
(el-Fetih 48/3) buyurulurken, ümmet hakkında da “Mü‟minlere yardım etmek,
üzerimize aldığımız kesin bir vaaddir.” (er-Rûm 30/47) buyurulmuĢtur. (Cârullah,
1369: 41)



Hz. Peygamber‟e hitaben “ġüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik” (el-Fetih 48/2)
buyurulurken, ümmet hakkında da “Allah onları pek yakın bir fetih ile
mükâfatlandırmıĢtır.” (el-Fetih 48/18) buyurulmuĢtur. Cârullah bu noktada ümmetin
mazhar olduğu fethin Hz. Peygamber‟e verilen fetihten daha geniĢ olduğuna iĢaret
ederek, bu konuda ümmetin peygamberini geçtiğini söylemektedir. (Cârullah, 1369:
41)



Allah ve meleklerinin salât etmesi bakımından da Hz. Peygamber ile ümmet arasında
eĢitlik söz konusudur. Hz. Peygamber hakkında “ġüphesiz Allah ve melekleri
Peygamber‟e salât etmektedir.” (el-Ahzâb 33/56), ümmet hakkında da “O, sizi
karanlıklardan nûra çıkarmak için üzerinize, melekleriyle beraber, salât edendir. (elAhzâb 33/43) buyurulmaktadır. Buna göre bu konuda da bir eĢitlik vardır.



Allah‟ın desteklemesi bakımından da ümmet Hz. Peygamber ile eĢittir. Hz.
Peygamber ile ilgili olarak “Allah, seni bizzat yardımıyla ve mü‟minlerle
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destekleyendir” (el-Enfal 8/63) buyurulurken, ümmet için de “Allah onları kendinden
bir ruh ile desteklemiĢtir.” (el-Mücadele 58/22) buyurulmaktadır. (Cârullah, 1369: 42)


Allah “Allah, hem meleklerden, hem de, insanlardan peygamberler seçer.” (el-Hâc
22/75) buyurarak peygamberliğin kendisinin seçtiği kimselere verildiğini, yani
peygamberlikte bir seçimin söz konusu olduğunu bildirmiĢtir. Aynı Ģekilde ümmet
hakkında da “Sonra kitabı, kullarımızdan seçtiklerimize mîras olarak verdik” (el-Fâtır
35/32) buyurarak, ümmet hakkında da bir seçimin söz konusu olduğunu söylemiĢtir. O
halde peygamberlerle ümmet arasında seçilmeleri bakımından benzerlik vardır.
(Cârullah, 1369: 42)



Kur‟an‟da “Allah, resûlünün ve Müminlerin üzerine sekîne (huzur) indirdi” (el-Fetih
48/26) ve “O, inananların kalplerine sekine (huzur) indirendir.” (el-Fetih 48/4)
buyurularak, Allah‟ın sekine vermesi bakımından da peygamberlerle ümmeti arasında
eĢitlik olduğu anlatılmaktadır.



“Göğsü açmak” yani huzur vermek ve rahatlatmak bakımından da Hz. Peygamberle
ümmet arasında eĢitlik söz konusudur. Zira “Biz göğsünü yarıp-geniĢleterek
rahatlatmadık mı? (el-ĠnĢirah 94/1) ve “Allah, kimin gönlünü yarıp-geniĢleterek
rahatlatmıĢsa o kiĢi…” (ez-Zümer 39/22) buyurulması bu eĢitliği göstermektedir.
(Cârullah, 1369: 43)



KolaylaĢtırma hususunda da aynı eĢitlik söz konusudur. Kur‟an‟da Hz. Peygamber
için “Biz onu (Kur'an'ı) senin diline kolaylaĢtırdık.” (el-Meryem 19/97) buyurulurken,
ümmet için de “Allah sizin için kolaylık ister.” (el-Bakara 2/185) buyurulmuĢtur.
Cârullah bu noktada her iki ayette de maksat ifade edilirken bi harf-i cerri
kullanıldığına dikkat çekerek harf-i cerr kullanma bakımından da aynı eĢitliğin söz
konusu olduğunu söylemektedir.



Kur‟an‟da günahların affı konusunda “Allah‟ın senin geçmiĢ ve gelecek günahlarını
bağıĢlaması için…” (el-Fetih 48/2) buyurularak, Hz. Peygamber‟in tüm günahlarının
affedileceğini bildirirken, aynı affın ümmeti için de geçerli olduğunu “Allah bütün
günahları affeder.” (ez-Zümer 39/53) âyeti ile bildirilmektedir. (Cârullah, 1369: 43)



Cârullah‟a göre, Ġman etmeleri bakımından da Hz. Peygamber ve ümmeti arasında da
benzerlik vardır. Bakara Sûresi‟nin 285. âyetinde

“Peygamber ve Mü‟minler

Rabbinden indirilene iman etti.” denirken bu benzerlik dile getirilmektedir. Âyetin
devamında “Hepsi Allah‟a meleklerine, kitaplarına iman etti” denirken de “hepsi”
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kelimesinin hem Hz. Peygamber‟i hem de ümmetini kapsadığı görülmektedir. Ayrıca
Hz. Peygamber‟in bu topluluğun bir ferdi olması dikkat çekicidir.


“Ancak Peygamber ve onunla birlikte olan mü'minler mallarıyla ve canlarıyla cihat
ettiler. ĠĢte bütün iyilikler onlaradır. KurtuluĢa erecekler onlardır.” (et-Tevbe 9/88)
âyeti de Allah yolunda cihat konusunda aynı eĢitliği göstermektedir. (Cârullah, 1369:
43)



Dinin hükümlerini uygulama konusunda da aynı eĢitlikten bahsetmek mümkündür.
Çünkü “Artık sen de, sana tabi olarak tövbe edenler de emredildiğiniz gibi dosdoğru
olun.” (el-Hûd 11/112) âyetinde emredilen Ģey hakkında ortak olduklarını
vurgulamıĢtır. “Sana tabi olarak tövbe edenler” ifadesi ise, Hz. Peygamber döneminde
yaĢayanlarla sınırlı olmayıp, kıyamet gününe kadar yaĢayacak tüm ümmeti
kapsamaktadır. (Cârullah, 1369: 44)



Ġman ve ahiret günü yaĢanacak utanç konusunda da Hz. Peygamber ve ümmeti eĢittir.
Kur‟an‟da “Allah o gün, peygamberini ve onunla beraber iman edenleri
utandırmayacaktır.” (et-Tahrim 66/8) denilerek bu durumdan bahsedilmiĢtir.
(Cârullah, 1369: 44)



Peygamber ve ümmet arasındaki eĢitliği gösteren bir diğer âyet de “Doğru yol
kendisine apaçık belli olduktan sonra, Peygamberden ayrılıp, inananların yolundan
baĢkasına uyan kimseyi, döndüğü yöne döndürür ve onu cehenneme sokarız” (en-Nisa
4/115) âyetidir. Bu âyette doğru yolu gösteren nebiye muhalefet etmenin ve ona
uymamanın ceza gerektireceğinden bahsedilmektedir. Hz. Peygamber‟in vefatından
sonra Allah‟ın doğru yolu yine var ve ümmetin bu doğru yol üzere devam etmesi söz
konusu olacağından, hidayet üzere olan ümmete de muhalefet etmek (peygambere tabi
olmak söz konusu olmasa da) aynı cezayı gerektirecektir.



Cârullah‟a göre risâletin gerektirdiği faziletler konusunda da eĢitlik dikkat vardır.
Cârullah, Fetih Sûresi‟nin 48/29. âyetini ele alırken “vellezîne meahû” ibaresini
“rasûlullah” ibaresi üzerine atıf yaparak anlam vermektedir. Bu durumda meal
“Muhammed ve beraberindekiler Allah‟ın elçileridir” Ģeklinde olmaktadır. Buna göre
Hz. Muhammed‟in vefatından sonra ona tabi olan yanındakiler de diğer milletler için
birer Allah‟ın elçisi olma durumundadır. Hz. Peygamber ile ümmet arasındaki bu
ortaklık ayetin devamında “kâfirlere karĢı Ģiddetli, kendi aralarında merhametlidirler”
derken

de

devam

ettirilmiĢtir.

Hz.

Peygamber

de

“Ümmetimin

âlimleri

Ġsrailoğullarının peygamberleri gibidir” buyurarak bu benzerliği izhar etmiĢtir.
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“ĠĢte böylece, siz insanlara, peygamber de size Ģahit olsun diye sizi vasat (örnek) bir
ümmet yaptık.” (el-Bakara 2/143) ayeti Ģahitlik ve örneklik konusunda da Hz.
Peygamber ile ümmeti arasındaki ortaklığı göstermektedir. (Cârullah, 1369: 45)



Cârullah, Allah tarafından hayatta iken peygamberine indirilen meleklerin aynı
zamanda ümmete de indirileceğini ve bunun kıyamete kadar gelecek tüm ümmet için
geçerli olduğunu söylemektedir. Kadir Sûresi‟nin 97/4. âyetinde “O gece, melekler ve
ruh Rablerinin izniyle her iĢ için iner de iner” buyurulurken, Hz. Peygamber hayatta
iken kadir gecesinde meleklerin ve ruhun indiği anlatılmakta ve bu durumun Hz.
Peygamber‟in

vefatından

sonra

da

her

kadir

gecesinde

devam

edeceğini

söylemektedir. ġia‟nın bu konudaki itirazlarını zikreden Cârullah âyetin zahirinin
ümmetin bu konuda peygamberiyle ortak olduğunu, bununla beraber ümmetin
peygamberin risâletine bağlı ve muttasıl olduğunu söylemektedir. (Cârullah, 1369: 46)


Ümmet ile peygamber Allah‟ın dinini üstün kılma çabaları bakımından da ortak
özelliktedir. Kur‟an‟da Hz. Peygamber hakkında “MüĢrikler istemeseler de, dinini
bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen
Allah'tır.” (es-Saff 61/9) buyurulurken, ümmet hakkında “Allah sizden iman edip salih
amel iĢleyenlere, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzüne
hükümran kılacağını vaat etti. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini onlar için
güçlendirip yerleĢtirecek ve korkularından sonra onları güvene kavuĢturacaktır.” (enNûr 24/55) denilmektedir. Bu âyet dini peygamber kadar ümmete de izafe etmektedir.
(Cârullah, 1369: 46)



Allah hem peygamberini hem de ümmetini ihsanda bulunarak ve nimetler vererek razı
etmiĢtir. Bu konuda Hz. Peygamber de ümmeti de müĢterektir. Allah, “Elbette Rabbin
sana verecek, böylece sen hoĢnut kalacaksın.” (ed-Duhâ 93/5) ve “Senin için,
kesintisiz bir ödül vardır.” (el-Kalem 68/3) buyurarak Hz. Peygamber‟in hoĢnut
edildiğinden, “Onları, kendisinden gerçekten hoĢnut kalacakları bir yere sokacaktır.”
(el-Hac 22/59) ve “Onlar için, kesintisiz bir ödül vardır.” (et-Tîn 95/6) buyurarak da
ümmetin hoĢnut edildiğinden bahsetmektedir. (Cârullah, 1369: 46)



Davet ve tebliğdeki roller bakımından da müĢtereklik vardır. “De ki: “Benim yolum,
basiret üzere Allah'a davet etme yoludur” (el-Yusuf 12/108) ve “Kendilerine
indirildiğini açıkça anlatman, düĢünmelerini sağlaman için Kur'an'ı indirdik.” (enNahl 16/44) ayetlerinde peygamberin; “O kitabı insanlara mutlaka açıklayacaksınız,
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gizlemeyeceksiniz diye…” (Âl-i Ġmrân 3/187) ayetinde de ümmetin bu sorumluluğu
dile getirilmiĢtir.


“Size içinizden öyle aziz bir elçi geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir…” (etTevbe 9/128) âyetinde “içinizden” hitabı tüm asırlaradır. Bu hitabın Hz.
Peygamber‟den sonra da devam edebilmesi ümmetin Hz. Peygamber‟in halifesi
olmasına bağlıdır.



Allah, hem peygamberini hem de onun ümmetini dinlerinde sebat etmeleri konusunda
desteklemiĢtir. “Kalbini onunla sağlamlaĢtıralım diye, onu azar azar indirdik.” (elFurkan 25) ve “Ġman edenlere sebat kazandırsın diye rabbin tarafından bir gerçek
olmak üzere …” (en-Nahl 16/102) ayetleri bu konuda da ümmet ile Hz. Peygamber‟in
müĢterek olduğunu göstermektedir.



Allah‟ın selamına muhatap olma bakımından da aynı eĢitlik görülmektedir. “De ki:
Allah'a hamdolsun ve seçtiği kullarına selâm olsun.” (en-Neml 27/59) ve
“Âyetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara „Selam olsun size‟ de.” (elEn‟am 6/54) âyetleri selama muhatap olmaları bakımından peygamberlerle ümmetin
eĢit olduklarını göstermektedir.



Allah katında peygamberlerin sayısız nimet içinde olacakları bilinmektedir. Aynı
nimetlerin ümmet için de söz konusu olduğu, “Onlara Rablerinin katında istedikleri
her Ģey vardır.” (ez-Zümer 39/34) âyeti ile bildirilmiĢtir. (Cârullah, 1369: 47)



Allah Kur‟an‟da hem peygamberinin hem de ümmetinin durumunun zikredildiğini
haber vermektedir. Bu konuda nazil olan “ġüphesiz Kur'an senin ve kavmin için bir
zikirdir” (ez-Zuhruf 43/44) ve “And olsun, size zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap
indirdik.” (el-Enbiya 21/10) ayetleri peygamber ve ümmetinin bu konudaki eĢitliğini
göstermektedir.



Kur‟an geçmiĢ peygamber hakkında “Onların hepsini seçtik ve dosdoğru bir yola
yönelttik” (el-En‟âm 6/87) buyurmuĢtur. Biz ümmeti hakkında ise, “Allah uğrunda
hakkıyla cihat edin. O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız
Ġbrahim‟in dinine uyun. Allah, sizi hem daha önce, hem de bu Kur‟an‟da “Müslüman”
diye isimlendirdi ki, Peygamber size Ģahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara Ģahit (ve
örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah‟a sarılın. O, sizin
sahibinizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır” (el-Hac 22/78) buyurmaktadır.
Buna göre hem peygamberler hem de ümmet aynı Ģekilde seçilmiĢlerdir. Diğer
taraftan önceki peygamberlerin ümmeti ve vasıfları açıklanmayıp da Ġslâm ümmeti
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zikredilerek vasıfları açıklandığı için Ġslâm ümmeti diğer ümmetlerden üstün ve
peygamberlerle beraber veya onlardan hemen sonra gelmelidir. Kur‟an‟da Hz. Ġbrahim
bizlere “Baba” olarak takdim edilmektedir. Onun zevcesi için aynı Ģey geçerli
kılınmamıĢtır. Ama Hz. Peygamber bize “Baba” kılınmasa da Hz. Peygamber‟in eĢleri
bizlere “anne” olarak belirlenmiĢtir. O halde Kur‟an‟a göre Hz. Peygamber‟in eĢleri
Hz. Ġbrahim ile aynı konumdadır. Hz. AiĢe‟nin “Mü‟minlerin annesi” olduğu da
bilinmektedir. Hz. AiĢe ile aynı seviyesindeki Hz. Ġbrahim “dinin ve imanın babası”
olarak bilinir. O halde kim (ġia‟nın dediği gibi) “Hz. ÂiĢe bizim annemiz değildir”
derse, bu söz bir Mü‟minin sözü olamaz. (Cârullah, 1369: 47)


Allah

Hz.

Muhammed‟in

ümmetini

diğer

peygamberlerin

ümmetlerinden

bahsetmediği bir Ģekilde bahsetmiĢtir. “ġüphesiz, rabbimiz Allah'tır deyip, sonra
dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: „Korkmayın, üzülmeyin,
size vaat edilen cennetten dolayı sevinin!‟ derler. „Biz dünya hayatında da, ahirette de
sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her Ģey vardır.”
(Fussilet 41/30-32) âyeti bunun bir örneğidir. Bu âyette Ġslâm ümmeti için toplam
sekiz adet ayrıcalıktan bahsedilmektedir ki, bu ayrıcalık daha önce hiçbir ümmet ve
peygamber için zikredilmemiĢtir. (Cârullah, 1369: 48-49)


Ümmetin Kur‟an‟ın tebliğinin bir kısmında Hz. Peygamber ile müĢterek görevi vardır.
Bu gerçek “Âlemlere bir uyarıcı olsun diye, Furkan'ı (Kur'ân'ı) kuluna indiren (Allah)
ne yücedir!” (el-Furkân 25/1) âyetinden çıkarılabilir. Bu ayette Kur‟an‟ın tüm asırlar
için bir uyarıcı olacağından bahsedilmektedir. Bu ise ancak asırlar boyu yaĢayacak
olan ümmetin eliyle olacaktır. Dolayısıyla ümmet, asırlarca Hz. Peygamber‟in
getirdiği dini tebliğ ederek yaĢatacaktır. (Cârullah, 1369: 49)
Cârullah‟a göre, tüm bu sebeplerden dolayı Kur‟an‟da belli bir soyun üstünlüğünden

bahsetmekten çok, ümmetin önemi ön plana çıkmaktadır. Dolayısı ile ġia‟nın belli bir soyun
seçilmiĢ soy olduğu anlayıĢı temelinde oluĢturduğu anlayıĢ Kur‟an çerçevesinde temelsiz ve
yanlıĢ olmaktadır. ġia‟nın bu anlayıĢı, Müslümanların bir kısmını diğerinden ayırıcı,
Müslümanlar arasında düĢmanlığı körükleyici bir karakterdedir. O halde Müslümanların
ümmetçilik fikrini benimseyerek birlik olması ve tüm Müslümanların topluca terakkisi için
çabalaması gerekmektedir.
Sonuç
Bu çalıĢmada Mûsâ Cârullah Bigiyef‟in Ehl-i sünnet ve ġia‟nın mezhep telakkileri
üzerine yaptığı eleĢtiriler üzerinden, onun ayrıĢtırıcı mezhep tasniflerine karĢı olduğu
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anlatılmıĢtır. Gerek doğup büyüdüğü coğrafyanın gerçekleri, gerekse daha sonra ziyaret ettiği
Müslüman coğrafyasının durumu karĢısında çağdaĢı diğer düĢünürler gibi toparlanma ve
yeniden diriliĢe ihtiyaç duyduğunu hissetmiĢtir. Mûsâ Cârullah, Müslümanların bu kötü
durumdan kurtulabilmelerinin ancak birlik olmalarıyla gerçekleĢebileceğine inanmıĢtır.
Ümmetçilik olarak adlandırılan bu fikrin gereği olarak da Müslümanları ayrıĢtıran fikirlere
Ģiddetle karĢı çıkmıĢ ve Müslümanları birbirinden ayrıĢtırdığı gerekçesi ile EĢ‟arî ve
Mâtürîdîlerin “Ehl-i sünnet” telakkilerine itiraz etmiĢtir. Ona göre “Ehl-i sünnet” ismi
birleĢtirici bir özellik arz etmeli ve tüm Ġslâmî fırka ve mezheplerin ortak ismi olarak kabul
edilmelidir. Diğer taraftan bir soyun üstünlüğü esasına dayalı ġiî anlayıĢ da terk edilmelidir.
Çünkü bunun Kur‟anî anlamda karĢılığı yoktur. Bilakis Kur‟an tüm Müslümanların eĢit
olduğunu, üstünlüğün ırkla değil, takva ile olduğunu söylemektedir. O halde ġia‟nın Hz. Ali
ve soyunun üstünlüğü fikrinin yerine de ümmetçi bir anlayıĢ benimsenmelidir. Çünkü
ümmetin kurtuluĢu ancak ümmetçe birlik olmaktan geçmektedir. Buna göre Cârullah‟ın
Müslümanların hemen hemen tamamını oluĢturan iki itikadî mezhep hakkında yaptığı
eleĢtiriler üzerinden tüm ümmeti kapsayan alternatif bir “Ehl-i sünnet” tarifi yaptığı
söylenebilir.
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BOġANMANIN ÇOCUKLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
THE EFFECT OF DIVORCE ON CHILDREN

Ar. Gör. Hasan Ali Güçlü
Ufuk Üniversitesi
ORCĠD ID : 0000-0003-0501-7912
Özet
ÇalıĢmamın konusunu Türk Medeni Hukukunda düzenlenen boĢanma kurumunun çocuklar
üzerindeki etkisinin incelenip değerlendirilmesi oluĢturmaktadır. BoĢanma, Türk Medeni
kanunumuzda düzenlenen ve bir takım sonuçlar doğuran bir kurumdur. Eski hukuk
sistemlerinde günümüzdeki anlamda bir boĢanmanın söz konusu olmadığı örnekler yer
almaktadır. Bazı hukuk sistemlerinde ise boĢanma kurumu hiç düzenlenmemiĢtir. Katolik
kilisesi hukukunda boĢanma kurumuna yer verilmemiĢ ayrılık kurumu düzenlenmiĢtir. Ġslam
Hukukunda ise boĢanma tek taraflı irade açıklaması ile sonuç doğuran bir kurumdur. Türk
Medeni Kanunumuza göre boĢanma hâkim hükmüne dayanmalıdır. BoĢanmayı, eĢler hayatta
iken, sebebe dayanarak evlilik birliğine hâkim kararı ile son verme olarak tanımlayabiliriz.
BoĢanma bu tanımdan da anlaĢılacağı üzere hâkim hükmüne dayanmalıdır.
Hâkim boĢanmaya karar vermesi halinde bazı hukuki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu
hukuki sonuçlar çok çeĢitlidir. Bazı hukuki sonuçlar boĢanma kararı içinde yer alması
mümkün olabilen sonuçlardır. Örneğin velayet hakkına sahip olmayan eĢin çocukla nasıl
kiĢisel iliĢki kuracağı, maddi tazminat, manevi tazminat, yoksulluk nafakasını bu kapsamda
değerlendirebiliriz.
BoĢanmanın bazı hukuki sonuçları ise boĢanma kararı içinde yer almaz boĢanma kararı
verilmesiyle birlikte kendiliğinden doğarlar. Örneğin evlilik birliğinin devamı sırasında
durmuĢ olan zamanaĢımının iĢlemeye baĢlaması, eĢler için yeniden evlenme imkânının
doğması gibi durumlar da hâkimin kararına ihtiyaç yoktur.
BoĢanmanın hukuki sonuçlarından bazıları her boĢanmada ortaya çıkabilir bazıları ise her
boĢanmada ortaya çıkmazlar. Örneğin çocuğun velayetine kimin sahip olacağı, çocukla nasıl
kiĢisel iliĢki kurulacağı her boĢanmada karĢımıza çıkabilecek hususlardır. Maddi tazminat,
manevi tazminat ve yoksulluk nafakası ise her boĢanmada ortaya çıkan hukuki sonuçlar
değillerdir. Zira, maddi tazminat için eĢin kusurlu olması, manevi tazminat için eĢlerden
birinin kiĢilik haklarının saldırıya uğraması ve diğer eĢin kusurlu olması gerekmektedir.
Yoksulluk nafakasında ise eĢin geçim sıkıntısına yoksulluğa düĢmesi gerekmektedir. Tebliğ
kapsamında boĢanmanın çocuklar üzerindeki etkisi detaylı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: BoĢanma, Çocuk, Nafaka, tazminat
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Abstract
The subject of my study is to examine and evaluate the impact of the divorce institution
regulated in Turkish Civil Law on children. Divorce is an institution regulated by our Turkish
Civil Code and has some consequences. In the old legal systems, there are examples where
divorce is not an issue in the present sense. In some legal systems, a divorce institution has
never been organized. In the Catholic church law, the divorce institution was not included, but
divorce was not included. In Islamic Law, divorce is an institution that results in a unilateral
declaration of will. According to our Turkish Civil Code, divorce should be based on judge
judgment. We can define the divorce as the termination of the marriage union by reason of the
decision while the spouses are alive. As can be understood from this definition, divorce
should be based on the judgment.
If the judge decides to divorce, there are some legal consequences. These legal
consequences are very diverse. Some legal results are the results that may be included in the
divorce decision. For example, we can evaluate how the spouse who does not have the right to
custody will have a personal relationship with the child, financial compensation, moral
compensation and child support.
Some legal consequences of divorce arise spontaneously when the divorce decree is
included in the divorce decision. For example, there is no need for a judge's decision, such as
the timeout stopped during the continuation of the marriage union, the possibility of
remarriage for the spouses.
Some of the legal consequences of divorce can occur in every divorce, while others do not
appear in every divorce. For example, who will have custody of the child, how to establish a
personal relationship with the child are the issues that we may encounter in every divorce.
Material compensation, moral compensation and poverty support are not legal consequences
in every divorce. For the spouse must be defective for pecuniary damage, the personal rights
of one of the spouses must be attacked for moral compensation and the other spouse must be
defective. In poverty support, the spouse should fall into poverty due to his livelihood. Within
the scope of the communique, the effect of divorce on children will be examined in detail.
Keywords: Divorce, Child, Alimony, compensation

GĠRĠġ
BoĢanmanın çocuklar üzerindeki etkisi tüm sosyal bilim disiplinlerini hatta fen bilimi
disiplinlerini de ilgilendirse de bu tebliğde boĢanmanın çocuklar üzerindeki etkisi hukuki
açıdan ele alınmıĢtır. BoĢanmanın hukuki sonuçları ele alınırken psikoloji biliminden de
oldukça yararlanılmıĢtır.
BoĢanma konusunda yapılan çalıĢmaların tarihçesi incelendiğinde, ilk çalıĢmaların daha
yoğun olarak Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)‟nde yapıldığı görülmektedir. ABD‟de, 60‟lı
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yıllarda boĢanmaların artmaya baĢladığı, o yıllarda boĢanma sonrasındaki süreçle ilgili
çalıĢmaların arttığı görülmektedir1
Yapılan araĢtırmalarda annesi babası boĢanmıĢ olan çiftlerin, annesi babası ayrı olan çiftlere
göre daha fazla psikolojik sorunlarla baĢ baĢa kaldıkları görülmüĢtür 2. BoĢanma son yıllarda
çokça gördüğümüz olaylardan birisidir. BoĢanan çiftlerin çocukları olması durumunda
velayetin kimde kalacağı konusu hukukun çözmesi gereken problemlerden birisidir. Velayetin
kimde olacağı tartıĢmalı ve ancak hukuksal çözümlerle sonuçlanabilen bir süreçtir3. BoĢanma
ile evlilik sözleĢmesi sona ermektedir.
Çocuğun biyolojik, psikolojik ve sosyal esenliği ve genel olarak sağlıklı geliĢimi açısından
“tam aile” Ģeklinde adlandırılan birlik içindeki aile yapısı ideal olarak tanımlanan bir
durumdur4. Günümüzde aile kavramı değiĢmiĢ ve eski dönemlerdeki geniĢ aile olarak
tanımlanan ailenin yerini çekirdek aile almaya baĢlamıĢtır.
Günümüzde, “tam aile” kavramından çekirdek aileyi anlamaktayız. BoĢanmanın çocuk
üzerindeki hukuki etkisi dediğimizde, velayetin yanı sıra nafakadan da bahsetmemiz
gerekecektir.
Çocuğa fiilen bakan ana veya babanın isteyebileceği ĠĢtirak nafakası bakım nafakaları
içerisinde düzenlenmiĢ olup, bahsi geçen nafakalar, evlilik birliğinin sona ermesi için açılan
boĢanma davası sürecinde ve boĢanma ile yoksulluğa düĢecek olan eĢin ve müĢterek
çocukların bakım ve yaĢam masraflarının karĢılanmasını hedef tutar5.
Çocukların bakımının bırakıldığı eĢe, diğer eĢ tarafından ödenen nafakaya “ iĢtirak nafakası”
adı verilmektedir. Bu nafaka belirlenirken çocuğun üstün yararı göz önünde tutulmalıdır.
Türkiye‟de de istatistiki verilere baktığımızda oldukça fazla sayıda boĢanmanın olduğunu
görmekteyiz. Bu sebepten dolayı Türkiye‟de “ iĢtirak nafakası” belirlenirken oldukça dikkatli
olunmalı, çocuğun yararı güdülmelidir.

ÇOCUKLUK KAVRAMI
Çocukluk tarih boyunca yetiĢkinlikten ayrı bir biçimde değerlendirilmiĢ ve ayrı bir safha
olarak ele alınmıĢtır. Çocukluğa iliĢkin evrensel bir yaklaĢım ancak 1989 yılında BirleĢmiĢ
Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi ile konulmuĢtur. SözleĢmeyi imzalayan devletler çocuğun
korunması ve yaĢatılması temelinden hareket etmiĢlerdir. Bu sözleĢmeyi imzalayan devletler
çocuğun üstün yararı ilkesine uymalıdır. SözleĢmenin ilk maddesi” 0-18 yaĢ arası herkes
çocuktur” demektedir.
1

ÖNGĠDER, Nilgün, BoĢanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri, Psikiyatride Güncel YaklaĢımlar, 2013,
s.141.
2
ÖNGĠDER, s.140.
3
POLAT, Oğuz/GÜLDOĞAN, Evin, Uzman GörüĢünün BoĢanma Davalarında Velayetin
Saptanmasındaki Önemi, TBB Dergisi, 2015 (118), s.245.
4
POLAT/GÜLDOĞAN, s.246.
5
BOZAN MEMĠġOĞLU, AyĢe Gül, BoĢanma Davalarında Nafakalar, Ġstanbul Kültür Üniversitesi
Yüksek Lisans Tezi, s.1.
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VELAYET KAVRAMI
Velayet ana ve/veya babanın, çocuğun baĢta bakımı, eğitimi ve temsili olmak üzere menfaati
ile ilgili hak ve yükümlülüklerini kapsamakta olup Türk Medeni Kanunu‟nun 335 ila 351‟inci
maddelerinde düzenlenmiĢtir6.
Çocuğun boĢanmadan sonra velayetinin kimde olacağı hukuken çözülmesi gereken bir
problem niteliğindedir. Türk uygulamasında, çocuğun velayeti çoğunlukla anneye veriliyor
olarak gözükse de böyle bir kesin kural söz konusu değildir. Çocuğun boĢanma durumunda
velayetinin kimde kalacağını belirlerken çocuğun üstün yararı ilkesinden hareket edilmelidir.
Türk Medeni Kanunu‟nun boĢanmaya bağladığı sonuçlardan bir tanesi çocuğun ayrılan
eĢlerden bir tanesine bırakılması olup velayetin de aynı eĢe ait olacağı hükme bağlanmıĢtır.
Bu düzenleme velayet kavramının doğasından kaynaklanmaktadır. Çünkü velayete sahip olan
ana veya babanın çocuğun bakımını üstlenmesi gerekmektedir7. Velayetin bırakılmadığı diğer
eĢin de kiĢisel iliĢki kurma hakkı söz konusu olacaktır.
Velâyetin düzenlenmesinde, çocuğun yararının belirlenmesi için, yeterli idrak gücüne sahip
olan çocuğun dinlenmesi ve görüĢünün alınması gerekir8. Ayırt etme gücüne sahip çocuğun
dinlenilmesi, çocuğun üstün yararının belirlenmesi açısından da önemlidir.
Aile mahkemesi hâkimi velayetin düzenlenmesinde çocuğun yaĢını göz önünde
bulundurmalıdır. Hâkim, boĢanma halinde velayeti ana ya da babadan hangisine bırakacağına
çocuğun yaĢını da dikkate alarak karar vermelidir. Yapılan bir çalıĢmaya göre; araĢtırmaya
dâhil edilen 9-12 yaĢ grubu çocukların boĢanmaya uyumlarında; cinsiyetin, kardeĢ sayısının,
anne-baba ayrılığını öğrendiği kiĢinin, birlikte yaĢadığı ebeveynin kim olduğunun, anne
babanın öğrenim düzeyinin, anne-babanın çalıĢma durumunun ve çocuk için profesyonel
yardım alınmasının anlamlı bir farlılık yaratmadığı, yalnızca çocuğun doğum sırasının
boĢanmaya uyumda anlamlı bir farklılığa neden olduğu belirlenmiĢtir9.

9-12 yaĢ çocuk için farklı usul belirlenebilir yine 12-15 yaĢ çocuk için farklı bir usul
belirlenebilinir.
“Velayet kamu düzenine iliĢkindir. Velayet düzenlemesinde aslolan çocuğun sağlık, eğitim ve

ahlaki bakımdan yararıdır. Davalı anne, babası yanında bulunan müĢterek çocuğun Ģiddete
maruz kaldığını ileri sürerek, bu hususta Cumhuriyet Savcılığına Ģikâyette bulunduğunu
bildirmiĢ ve Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruĢturma evraklarını delil olarak sunmuĢtur.
Ġddianın gerçekleĢmesi durumunda, belirtilen olaylar velayetin değiĢtirilmesi veya
kaldırılması sebebidir. Velayete iliĢkin düzenleme henüz kesinleĢmeden böyle bir durumun
ortaya çıkması halinde hâkim, çocuğun yararını gözeterek düzenlemeye re'sen müdahale
edebilir ve değiĢtirebilir. Mahkemece; davalı tarafından bildirilen ve dosya içine örnekleri
6

POLAT/ GÜLDOĞAN, s.245.
POLAT/ GÜLDOĞAN, s.245.
8
GENÇCAN, Ömer Uğur, BoĢanma Hukuku, Ankara, 2016, s.846.
9
GENÇCAN, s.851.
7
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sunulan Cumhuriyet Savcılığının soruĢturma evraklarıyla sulh ceza mahkemesinin dava
dosyasının da değerlendirilerek, gerektiğinde psikolog, pedagog ve sosyal çalıĢma
uzmanlarından yeniden görüĢ alınmak suretiyle velayetin düzenlenmesi gerekir. Davalının
velayete iliĢkin temyiz isteğinin kabulüyle hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiĢtir”
10
.
AnlaĢmalı boĢanmalarda çocuğa iliĢkin protokoldeki hükümler ancak hâkim onayladığı
takdirde uygulanabilecektir. AnlaĢmalı boĢanma dıĢındaki boĢanmalarda ise, hâkim re‟sen
çocukların durumunu düzenleyecektir.
ÇOCUKLA KĠġĠSEL ĠLĠġKĠ KURULMASI
Velayetin bırakılmadığı tarafın, çocukla kiĢisel iliĢki kurma hakkı söz konusudur. Olağanüstü
hallerin bulunması durumunda çocuğun menfaatine uygun düĢtüğü ölçüde özellikle hısımlar
olmak üzere diğer kiĢilere de istemeleri halinde, çocuk ile kiĢisel iliĢki kurulabilir
(TMK.m.325/I).
Çocuk ile kiĢisel iliĢki kuracak kiĢiler özellikle hısımlar olarak vurgulanmıĢ ancak sayıca
sınırlanmamıĢtır11
Bu bağlamda olağanüstü durumlarda, büyük anne ve büyük baba konumundaki kiĢiler
çocukla kiĢisel iliĢki kurabilecektir. Buradaki olağanüstülükten kasıt kanımızca çocuğun üstün
yararından baĢka bir Ģey değildir.
SONUÇ
BoĢanmanın çocuklar üzerindeki etkisi bütün sosyal bilimler disiplinlerini ilgilendirse de en
çok hukuk disiplinini ilgilendirmektedir. Çocuğun, velayeti ve iĢtirak nafakası belirlenirken
çocuğun üstün yararı göz önünde tutulmalıdır.
BoĢanma kararının verilip kesinleĢmesi üzerine taraflara iliĢkin bir takım sonuçlar ortaya
çıkar. Bu sonuçların bazıları kanundan kaynaklanmakta, bazıları hâkim tarafından re'sen
alınan kararlar sonucu ortaya çıkmakta bazıları ise tarafların talepleri ile kararda yer alması
üzerine ortaya çıkmaktadır12. Çocuklarla ilgili kararlar kural olarak hâkim tarafından re‟sen
alınır.
Çocuk hakkında kararlar alınırken, çocuk ayırt etme gücüne sahipse görüĢü alınmalıdır.
Çocukla velayet bırakılmayan tarafın kiĢisel iliĢki kurma hakkı söz konusudur. KiĢisel iliĢki
kurma hakkına sahip taraf, bu hakkı kötüye kullanırsa kiĢisel iliĢki kurmaktan men
edilmelidir.

10

AKYÜZ, Emine, Çocuk Hukuku, Pegem Akademi, 2018, s.227.
ÖZTAN, Bilge, Aile Hukuku, 2015, s.794.
12
AKINTÜRK, Turgut/ ATEġ KARAMAN, Derya, Aile Hukuku 2019, Ġstanbul, s.289.
11
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ÖZET
1980 darbesi ve sonrası süreçte izlenen ekonomi politikaları, dünya ölçeğine uygun
düĢecek Ģekilde orta sınıflara ağırlık veren, dünya pazarına eklemlenme motivasyonuna sahip,
piyasa

merkezli

olarak

popüler

kültürü

benimsemiĢ

ve

bu

doğrultuda

kabuk

değiĢtiren/değiĢtirmeye çalıĢan bir Türkiye çehresi ortaya çıkarmıĢtır. Dönemin BaĢbakanı
Turgut Özal‟dan (1983-1989) devralınan bu ekonomik mirasın devamını ifade eden 1990‟lar
süreci, siyasal olarak da koalisyonların peĢ peĢe dizildiği, siyasi cinayetlerin ve faili
meçhullerin doruk noktasına ulaĢtığı, karmaĢık bir siyasal ve toplumsal görünümün
sergilendiği ve askeri darbelere yeni eklemlenen bir post-modern darbeye tanıklık etmiĢ olan
dinamik ve çatıĢmacı bir dönem olarak hafızalara kazınmıĢtır.
Öte yandan, bu çatıĢmacı zeminin sinemada dile gelmesi ancak 1990‟ların ortalarından
sonra mümkün olmuĢ ve 1996 yılında „EĢkıya‟ filmi ile baĢlayan Yeni Türk Sineması, 1998
yılında „Her ġey Çok Güzel Olacak‟ ile devam etmiĢ ve son kertede „Propaganda‟ ile
taçlanmıĢtır. Ekonomi, kentleĢme, kültür ve siyasi olarak tarihin bu zamanına değin içine
girmediği kadar küreselleĢme olgusuna bağlı bir neo-liberal dalgaya teslim olan ülkenin
sineması, bu dalgayı lehine çevirerek oldukça anlamlı bir noktada yer almıĢtır. „EĢkıya‟ filmi
ise; Amerikan tipi çekim ve pazarlama tekniklerinin kullanılarak Türk Sinemasını popüler
kültürle buluĢturmasının yanı sıra içerisinde yaĢanılan toplumu oluĢturan her tür bireyi içine
alan hikayesiyle öne çıkmıĢtır. Yapım aĢamasında Avrupa Konseyi Eurimages desteği ile
fonlanarak kameraya alınan filmin dağıtımını da Warner Bros üstlenmiĢtir. Böylece film,
Türk Siyasal Hayatına paralel Ģekilde bir yandan küresel sermayeye eklemlenmeyi ifade


Bu bildiri, Cansu Yetimoğlu tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi‟nde 2020 yılında Dr. Öğretim Üyesi Fatih
Çağatay Cengiz gözetiminde yazılan “Türkiye‟de 1990 Sonrası Ulus ĠnĢa Sürecinin Sinema Üzerinden
Ġncelenmesi” baĢlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiĢtir.
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ederken, diğer yandan da çekildiği dönem içerisinde etnik farklılıklara dayalı ayrıma, verdiği
mesajlarla karĢı koymaktadır. Ayrıca toplumsal ve siyasal anlamda çatıĢmacı bir dönem
içerisinde kameraya alınmıĢ olmasına rağmen Türk toplumunu ele alıĢ biçimiyle de zamanının
ötesinde bir görüntü sergilemiĢtir. Bu çalıĢma, Türkiye‟deki siyaset ve sinema arasındaki
iliĢkiyi „EĢkıya‟ filmi özelinden incelemekte ve 1990‟lar Türk Siyasal Hayatını politik bir
film perspektifinden anlamaya çalıĢmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Siyasal Hayatı, Türk Sineması, KüreselleĢme, Siyasal Ġstikrarsızlık
ABSTRACT
Economic policies followed during the 1980 coup and its afterwards created a face of
Turkey, which focuses on the middle classes, who are motivated to be incorporated into the
world market, while adopting popular culture based on the market and tending to
change/trying to change his/her shell in this direction. As a manifestation of the continuation
of this economic heritage inherited from Prime Minister Turgut Özal (1983-1989), the 1990s
has been etched in memories as a dynamic and confrontational period in which coalition
government followed each others, political murders and unidentified murders reached the
peak, a complex political and social outlook was on display and a post-modern coup
accompanied other military coups.
On the other hand, it was only after the mid-1990s when this confrontational ground
was expressed in cinema and in the New Turkish Cinema, which commenced with the movie
"EĢkıya" in 1996, continuing with "Her ġey Çok Güzel Olacak" in 1998 and being crowned
with "Propaganda". The cinema of the country, which was surrendered to a neo-liberal wave
in economy, urbanization, culture and politics, has been dependent on the phenomenon of
globalization, while the country was able to turn this wave in its favour with respect to
cinema. In addition to approximating the Turkish cinema to popular culture by using
American-style shooting and marketin techniques, the movie "EĢkıya" has come to the fore
with its story that includes all kinds of individuals in society. Warner Bros handled the
distribution of the film and it was funded during the production by the support of European
Council Eurimages. Thus, in parallel with Turkish political life, the movie expresses the
articulation to global capital while it opposes ethnic based the discrimination via its messages.
Moreover, although it was filmed in a socially and politically confrontational period, its
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approach to Turkish society was ahead of its time. This study tries to analyse the relationship
between politics and cinema in Turkey with respect to the movie "EĢkıya" and expresses the
Turkish political life in 1990s through the lens of a political movie.

Keywords: Turkish Political Life, Turkish Cinema, Globalization, Political Instability

GĠRĠġ
Türkiye‟de 90‟lı yıllar; Amerika BirleĢik Devletleri ile önceden baĢlatılan iliĢkilerin
sürdürüldüğü bir siyasal ortama denk düĢmekteyken aynı zamanda da Avrupa Birliği‟ne giriĢ
protokol ve hazırlıkların baĢlatıldığı bir dönemi ifade etmektedir. Siyasal olarak iki yönlü
iliĢkilere sahne olan bu dönemin etkileri; konu özelinde ele alınacak olan sinema sanatı
üzerinden de okunabilmektedir.
Bunun yanı sıra, yine aynı dönem yükselen terör, ayrımcılık, ötekileĢtirme, kimlik
bunalımları, melezleĢme gibi pek çok toplumsal konunun zirve noktasına ulaĢtığı, millet ile
devlet iliĢkilerinin birbirinden zıt kutupları iĢaret ettiği bir toplumsal ortamı bünyesinde
barındırmaktadır. Siyasal söylem, demeç ve toplumsal hareketlerin halk nezdindeki
karĢılığının halk tabakası üzerindeki etkisi yadsınamamakla birlikte; dönem içerisinde ortaya
çıkan siyasal olay ve durumlar, toplumsal vicdanı rahatsız eden niteliğe sahip görünmektedir.
Bu doğrultuda; bu çalıĢma; “Eşkıya” filmi üzerinden 90‟lı yılları analiz etmeye çalıĢacaktır.

1. Millet Perspektifinden “EĢkıya”

Millet kavramı, Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında; “çoğunlukla aynı
topraklar üzerinde yaşayan, aralarında tarih, dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan
insan topluluğu, ulus”1 olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Weberci anlamda bir ulus
tanımı yapıldığında ise; “kendini bağımsız bir devlet biçiminde ifade edebilen duygu
birliğidir; o halde millet, normal olarak kendi devletini yaratma eğilimi de taşıyan bir
topluluktur”2 tanımıyla karĢılaĢılmaktadır. Weber‟e göre; “ortak kültürel değerler, topluluk
arasında bir bağ kurmakta ise de milleti, bir kültür topluluğu olarak düşünmek yanlış bir

1
2

Türk Dil Kurumu Resmi Sitesi, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/, (06.09.2020).
Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Taka Varla (çev.), 6. Baskı, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2004, s. 263.
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çıkarımı”3 ifade etmektedir. EĢkıya filminde yer alan Baran ve Cumali karakterleri, Weberci
anlamda ele alındığında; farklı kültürel ve etnik aidiyetlere sahip olmalarına rağmen duygu
birliği ile birbirine yaklaĢmakta ve birbirlerinin hikayelerine sahip çıkmaktadırlar.
Dolayısıyla; toplumu oluĢturan bireylerin kültürel ya da siyasal aidiyetlerin benzer olması
gerekliliği tezi çürümekteyken; “sağlıklı bir akla ve sıcak bir kalbe sahip büyük bir insan
topluluğunun ahlaki bir bilinç yaratarak ulusu oluşturduğu”4 savı haklı çıkmaktadır.
Birbirlerinin hikayelerini sırtlanarak yola çıkan bu iki karakterin, adı “Cumhuriyet”
olan bir otelde birlikte kalmaya baĢlaması ise; ulus devletlerin yaratmıĢ olduğu modern
vatandaĢ yapısının, tüm kültürel farklılıkların korunarak zengin bir kültür mozaiği yaratıyor
olmasına örnek verilebilmektedir. Söz konusu otel içerisinde, bu iki karaktere ek olarak
çocuğuna bakabilmek adına seks iĢçiliği yaparak hayatını kazanan bir kadın karakter, hukuk
okumasına rağmen hayallerinin peĢine düĢen bir sinema oyuncusu ve Rusya‟dan kaçarak
Türkiye‟de yeni bir hayata baĢlamaya çalıĢan bir Rus vatandaĢı eĢlik etmektedir. Cumhuriyet
rejiminin özünün; farklı tercihlere, yaĢam biçimlerine, aidiyetlere, dinlere, ahlaki ve toplumsal
kabullere sahip olan bireyleri tek çatı altında toplamaya yönelik olmasının hatırlanması,
filmdeki bu detayın anlaĢılması açısından önem taĢımaktadır. 90‟lar döneminde yaĢanan
ötekileĢtirme atmosferi ile birlikte düĢünüldüğünde durum; siyasal alan ile toplum
beklentilerinin birbiri ile bağdaĢmıyor olduğunu göstermektedir. Sosyolojik olguların
beyazperdeye yansıması olarak ele alınabilecek son durumda söz konusu olan; “birlikte
yaşama konusunda arzulu ve bölünmemiş halde aldıkları mirası geliştirmeye hevesli”5 bir
ulusal bilincin varlığıdır.
2. Devletin Beka Sorunu Perspektifinden “EĢkıya”
Filmin çekildiği dönem itibariyle ülke genelinde yükselen terör sorunu açısından da
analizinin yapılması mümkün görünmektedir. “Kişi özgürlük ve haklarını güvence altına
alan6, en yüksek düzeyde değerleri kapsayarak kendine bağlı insanların güvenliğinin
sağlamak amacıyla kurulan7, dışa ve içe karşı toplum adına hareket edebilen, bu amaçla güç
kullanabilen, toprağı ve insanıyla birlikte tüm bir ülkeyi temsil eden8 bir yapı olan modern
devlet yapısı, bu görevlerini ifa etme karĢılığında bireyleri vatandaĢ olarak kendine bağımlı
3

Weber, Sosyoloji Yazıları, 265.
Ernest Renan, Ulus Nedir?, Gökçe YavaĢ (çev.), 2. Basım, Pinhan Yayıncılık, Ġstanbul 2019, s. 50.
5
Renan, Ulus Nedir?, s. 50.
6
Robert A. Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, Levent Köker (çev.), Türk Siyasi Ġlimler Derneği ve Türk
Demokrasi Vakfı Ortak Yayını, Ankara 1993, s. 117.
7
Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, 8. Basım, Der Yayınları, Ġstanbul 2002, s. 337.
8
Ahmet Taner KıĢlalı, Siyaset Bilimi, 16. Baskı, Ġmge Kitabevi, Ankara 2014, s. 105.
4
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kılarak varlığını meĢrulaĢtırmıĢtır. Öte yandan 90‟lı yıllarda, söz konusu olan terör sorunu
açısından devletin, bu görevini ifa etme açısından büyük bir eksiklik içerisinde yer aldığını
söylemek mümkündür.
Filme göre; söz konusu eksikliği, ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
yer alan ağalık sistemi oluĢturmaktadır. Türkiye‟nin bir gerçeği olan bu sistem, devletin yer
yer aldığı önlemlere rağmen varlığını sürdürerek günümüze değin süregelmiĢ ve ülke
içerisindeki dengeyi bozarak özellikle o bölgedeki toplumsal ve ekonomik yapıyı sekteye
uğratacak niteliklere evrilmiĢ durumdadır. Filmde bu detay EĢkıya Baran‟ın dilinden
söylendiğinde; “Babasını, aşiretin reisi mayına yolladı öldürdü. Baran da ağasına isyan edip
dağa çıktı. Baran çok genç o zaman. (...) Ağanın adamı olan eşkıyalarla savaştı.” olarak dile
gelmektedir. Bunun üzerine otuz beĢ sene cezaevinde yatan Baran, Cumali‟nin affa neden
uğramadığını sorması üzerine “Ağa üzerime kiralıkları saldı. Onları bitirdim.” cevabını
vermektedir. Bu detayda söz konusu olan; devlet içerisinde devlet yapısının, devletin beka
sorununu sekteye uğratması olarak görünmektedir. Filme göre; devlet, vatandaĢına karĢı en
temel görevi olan can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından baĢarısız olmuĢtur. Söz
konusu durum, ulus tahayyülü açısından büyük bir sorun yaratarak vatandaĢların ulusa ve
devlete aidiyet hissedememesi sonucunu doğurmaktadır. Aynı Ģekilde, filmin devamında
haber bülteninden “Sayın Seyirciler; Güneydoğu Sorunu‟nu ele alan ilk film gösterime
girmeye hazırlanıyor. Ülkemizin bu en büyük sorununu konu edinen film, cesur bir anlatımla
seyircinin karşısında olacak!” Ģeklinde anons edilen haber, Türkiye‟de herkesçe bir mesele
olarak bilinen fakat çözülemeyen bir soruna iĢaret etmektedir. Soruna dair, ele alınıĢ
Ģeklinden baĢlanarak çözüm önerilerine kadar her türlü savın yanlıĢlandığı bir atmosferi iĢaret
eden filmde; dağlar, vatandaĢın kendi çözümünü kendisinin bulduğu ve özgürleĢtiği mekânlar
olarak hafızalara iĢlenmektedir.
Öte yandan filmde yer alan bir diğer metaforun Ġstanbul ve devlet yapısının
özdeĢleĢtirilmesi olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Tıpkı devlet yapısının, ulusu
oluĢturan tüm bireyleri, tüm farklılıklarına rağmen, kendi içerisinde barındırması gibi Ġstanbul
kenti de çeĢitli aidiyet, değer ve inanıĢları olan bireyleri bünyesine katmaktadır. Smith‟in
ifadesiyle durum, “özgür olmak için insanlar belli bir milletle özdeşleşmek zorundadır”9
idesinin bir izdüĢümünü oluĢturmaktayken; buna benzer Ģekilde kenti oluĢturan dinamik
kitleler de var oldukları kentle özdeĢleĢmenin yollarını aramaktadırlar. Modern kent yapısına

9

Mümtaz‟er Türköne, Milletler ve Milliyetçilikler, EtkileĢim Yayınları, Ġstanbul 2012, s. 73.
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ve sistemin çıktılarına karakterler üzerinden yer veren filmde; uyuĢturucu satıcılığı, seks
iĢçiliği ve duygu durum bozuklukları gibi sorunları sistemin bir uzantısı olarak ele almak
mümkün görünmektedir. Tıpkı vatandaĢ algısının, yüklendiği görev ve misyonlar ile birlikte,
devlet tarafından tanınmasına benzer Ģekilde özelde Ġstanbul genelde ise kentler bünyesinde
kendine yer bulmaya çalıĢan insanların kabul görmesinin yolu sisteme, her nasıl olursa olsun,
uyum sağlamaktan geçtiği mesajı filmin genelinde vurgulanmakta ve sistemin aksak bir yönü
olarak seyirciye iletilmektedir.
3. Neoliberal Perspektiften “EĢkıya”
1980‟li yıllardan itibaren hızla artan küresel neoliberal sistem söylemleri, baĢta
ekonomi ve sosyal alanlar olmak üzere toplumu ilgilendiren tüm alanlarda devletin yüklenmiĢ
olduğu misyonu giderek daraltarak kamusal olan üzerindeki motivasyonu küresel olan
üzerinde yoğunlaĢtırmıĢtır. Söz konusu durum; devletin, bireylere karĢı olan sorumluluklarını
minimalize ederken eĢzamanlı olarak küresel sisteme ivedilikle entegre olunmasının
hızlandırılmasına denk düĢmektedir. “Neoliberal ideolojiye göre; sosyal devlet, sorumluluk
vermeden, karşılık beklemeden ve kontrolsüzce yaptığı sosyal harcamalar ile bireylerin
özgüvenlerini

ve girişimci ruhlarını zayıflatarak

aslında toplumsal

deformasyona

uğratmaktadır.”10
Filme bu açıdan yaklaĢıldığında; 90‟lı yılların artan serbest piyasa ekonomisi
koĢullarının halk nezdindeki karĢılığının neoliberal düĢünce savunucularının öne sürdükleri
gibi olmadığı görülmektedir. Filme göre neoliberalizm, halkın çoğunluğunu oluĢturan bireyler
açısından kötü bir ekonomik ve sosyal gidiĢata sebep olmaktadır. 90‟lardaki ekonomik
gidiĢata bakıldığında; ekonominin negatif seyirlerde izlediği, halkın alım gücünün düĢük;
enflasyonun ise yüksek olduğu bir dönem göze çarpmaktadır. Film içerisinde geniĢ oranda
kendine yer bulan fakir ve küçük hayatlara karĢılık olarak zengin ve gayri ahlaki yaĢam
biçimine sahip holding sahipleri ve uyuĢturucu baronları gelmektedir. Özellikle; 90‟lı yıllarda
vergi rekortmeni listesine bir genelev patroniçesinin imzasını atmıĢ olmasıyla birlikte
düĢünüldüğünde filmde kendine yer bulan bu detay büyük önem taĢımaktadır. Gayri ahlaki
zenginleĢmelerle küçük hayatlara sahip bireyleri baskı altına alan durum, alım gücü ve
saygınlığı düĢük bireyleri de bu tip yollarla zenginleĢme amacıyla hareket etmeye zorlamakta
ve içerisinden çıkılamaz bir zincir olarak giderek geniĢlemesine neden olmaktadır. Son
10

Eray Acar, “Neoliberalizm ve Sosyal Refah Devleti Ekseninde Üçüncü Yol YaklaĢımı“, Kastamonu
Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:18, S. 1, ICEBSS 2017 Özel Sayı, s. 253,
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/361178,, (06.09.2020).
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durumda çember; Kıray‟ın sözünü ettiği “kentleşmenin gecekondulaşmaya, demokrasinin ise
çok partili bir baskı rejimine dönüşmesine”11 örnek teĢkile etmekte ve günümüze değin
uzanmaktadır.
Durumun bir baĢka açıdan yorumu yapıldığında ise; “ihtiyaçların nesnelerden çok
değerleri

hedef

aldığını

ve

ihtiyaçların

tatmininin

öncelikle

yeni

değerlerin

içselleştirilmesinden geçtiği fikri”12 doğrulanmaktadır. Söz konusu değerleri “yavaşlığa karşı
hız, kamusala karşı özel, putperestliğe/idollere karşı otorite ve politikaya karşı bireysel
vaka/olay”13 olarak ifade etmek mümkünken; “bütün renksizliği ve kayıtsızlığı ile para, her
türlü değerin ortak belirleyicisi haline gelmiş; müzmin bir biçimde, şeylerin ve değerlerin
nüvesini, bireyselliklerini, kendine özgü değerlerini ve emsalsizliklerini oyup aşındırmıştır.”14
Dolayısıyla, filmde, bireyin göreceği saygının, itibarın ve varlığının benimsenmesinin yolu
paradan geçmekte ve kapitalist sistemin gündelik yaĢamı ve toplumsal iliĢkileri yeniden
örgütleyen yapısına vurgu yapılmaktadır. “Her insanın adalete ve dayanan ve bir bütün
olarak toplumun refahı/iyiliği adına çiğnenemez hakları vardır. (...) Adaletin güvenceye aldığı
haklar, siyasal pazarlığa ya da toplumsal çıkar hesaplarına bağlı değildir”15 anlayıĢında
haklar temelli bir liberal anlayıĢın yerleĢtirilmesine karĢıt olarak bireyin doğuĢtan kazanmıĢ
olduğu yaĢama hakkının kendiliğindenliği aĢındırılmaya baĢlanmaktadır.
4. Kent ve TaĢra Perspektifinden “EĢkıya”
Son olarak filmde söz konusu olan ulus inĢasını, kent ve taĢralı karakterler arasındaki
farklılık üzerinden analiz etmek gerekmektedir. TaĢralı bir karakter olan Baran, pasif, masum
ve saf halleriyle beyinlere nakĢedilirken; kentli bir karakter olan Cumali, kuralsızlık, aktiflik
ve rahatlığıyla seyirciye sunulmaktadır. Ġki farklı hayat tarzı ve dünya görüĢüne sahip insanın
ayrıldıkları noktayı, sarma ve fabrikasyon sigara oluĢturmaktayken; ikisinin birleĢtikleri
nokta, domates/ekmek yerken içtikleri “kola” olmaktadır. 90‟lı yılların, küreselleĢme
çalıĢmalarına hız verilen ve AB ve ABD eksenli Ģekillenen politikaları akla getirildiğinde
durum, “elinden maddi ve manevi tüm değer ve öznelliği alınmış karakterlerin, yalnızca

11

Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000‟li Yıllarda Türkiye‟nin Toplumsal Yapısı, 36. Basım, Remzi
Kitabevi, Ġstanbul 2005, s. 233.
12
Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Nilgün Tutal ve Ferda Keskin (çev.), Ayrıntı Yayınları, 11. Basım,
Ġstanbul 2018, s. 80.
13
Zygmunt Bauman, Kuşatılmış Toplum, Akın Emre Pilgir (çev.), Ayrıntı Yayınevi, Ġstanbul 2018, s. 220-248.
14
Georg Simmel, “Metropol ve Zihinsel YaĢam“, Şehir ve Cemiyet, Ahmet Aydoğan (haz.), Ġz Yayıncılık,
Ġstanbul 2000, s. 174.
15
John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge 1971, p. 3-4.
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sisteme işlerlik kazandıran birer dişli olarak anlam ifade ettiği”16 bir platforma iĢaret
etmektedir.

Özne olan bireyden nesne olan bireye geçiĢ anlamında değer kazanan bu

dönüĢüm, hayatta kalma güdüsüyle zamanın temposuna ayak uydurma gayretine düĢen
bireyci bir insan yapısına denk gelmektedir. Dolayısıyla sistemin, bu yeni tip insanı yine
kendi içerisinden doğurduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır.
Yaratılan yeni tip insanı vatandaĢ temelli ele alan Durgun ortaya çıkan vatandaĢ
yapısını iki türlü ele almaktadır: “Liberal/Bireyci Vatandaş” ve “Cumhuriyetçi/Toplumcu
Vatandaş.”17 Film üzerinden bu iki vatandaĢlık anlayıĢı analiz edildiğinde; kiĢinin kendi hak
ve özgürlüklerine paralel olarak liberal/bireyci vatandaĢlığa yaklaĢmakta olduğunu söylemek
mümkünken; söz konusu olan siyasal ve kamusal alandaki devlet otoritesi olduğunda
cumhuriyetçi/toplumcu bir vatandaĢlık anlayıĢına yaklaĢtığı gözlenmektedir. Hayatta kalmak
adına elinden gelen her Ģeyi, sisteme kanalize etmeye hevesli bireyci bir karakter olan
Cumali‟nin gözaltına alındıklarında dile getirdiği “Bu zavallı garibandır. Biz bunla aynı
otelde kalıyoruz. Buna bir iş bulmak için çıktık. Bu muhteşem malikaneyi görünce „acaba yani
bahçıvan falan arıyorlar mı yani bir iş bulabilir miyiz‟ diye bakıyoruz abi. Yoksa -haşa- biz
terörist falan değiliz. Biz namuslu, dürüst yani milletine, devletine bağlı yüzde yüz Türk
insanıyız abi!” savunması, liberal bireyci vatandaĢtan cumhuriyetçi toplumcu bir vatandaĢlık
algısına dönüĢü ifade etmektedir. Fakat söz konusu dönüĢ, vatanını önceleyen bir vatandaĢ
yapısına değil; uygun zamanda doğru kimliğini çıkararak hayatta kalan vatandaĢ tipinin bir
yansımasını oluĢturmaktadır.
SONUÇ
Eşkıya filmi, kullanılan yapım teknikleri ve dağıtımı bağlamında popüler kültüre
entegre edilmenin sinyallerini verirken; filmin, yapım aĢamasında kullanılan finansal desteği
Avrupa menĢeili bir kuruluĢ olan Eurimages fonundan almasıyla Avrupa sinemasına kanalize
olmuĢ bir Türk sineması çehresi ortaya koymaktadır. Dönemin siyasal ve toplumsal
atmosferinden de izlerin okunduğu yapım, Türk toplumunun 1990‟lı yıllarındaki
dinamizmini; yoksunluklar, ikircikli görünümler, kimliksizleĢme, çoğunluğa mensubiyet
hissetme, ekonomik tükenmiĢlik, etkisizleĢtirilerek pasifize edilme gibi duyguları seyirciye
hissettirerek

dönemin

siyasal

ve

toplumsal

atmosferinden

fikir

edinebilmeyi

kolaylaĢtırmaktadır.
16

Simmel, “Metropol ve Zihinsel YaĢam”, s. 182.
ġenol Durgun, “Cumhuriyetçi ve Liberal AnlayıĢ Çerçevesinde Türkiye‟de VatandaĢlık Sorunsalı”,
Modernleşme ve Siyaset, 2. Baskı, A Kitap, Ankara 2018, s. 174.
17
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Siyasal sahada gerek terör sorununa dair çözümlemeler gerek faili meçhul cinayetler
gerekse de toplumsal bölünmüĢlüğe dayalı belirsizlik hissini filmde; kente taĢradan gelen bir
karakterin Ģehirdeki eĢkıya halini alması izlemiĢtir. Dönem içerisinde, siyasal karar ve
adımların, toplum vicdanını sızlatan bir niteliğe sahip olması, bireylerin adalet duygularında
yaralar açmanın yanı sıra film üzerinden bireylerin kendi adalet anlayıĢlarını yine kendilerinin
uygulaması gerektiği gibi bir alt mesajla topluma dokunmaktadır. Filmin sonunda EĢkıya
Baran‟ın; uyuĢturucu baronunu, seks iĢçiliği aracısını ve gayri resmi zenginleĢen holding
patronunu öldürerek toplumsal vicdanı rahatlatan misyonu, dönem içerisinde yükseliĢe geçen
neoliberal politikaların sebep olduğu kültürel ve ahlaki yozlaĢma ile iliĢkilendirilerek
açıklanabilmektedir. Öte yandan aynı misyonu, dönemde niceliksel anlamda artan faili
meçhul cinayetler ile iliĢkilendirerek de açıklamak mümkün görünmektedir.

Dönem

içerisinde artan cinayetlerin faillerinin bulunamaması ile EĢkıya Baran‟ın cinayetleri
doğrudan üstlenerek iĢlemesi arasında bir bağlantı kurmak mümkün görünmekle birlikte; söz
konusu durum, dönemin iĢleyiĢine bir baĢkaldırı olarak da okunabilmektedir.
Sosyolojik ve siyasal olanların, beyazperdeye yansıtıldığı EĢkıya filmi, parçalanma
korkusu yaĢayan Türk halkının bir arada yaĢama isteğini vurgularken, sistem ile olan
mücadelesini de konu almaktadır. Sisteme uyum sağlamanın yolunun, yeni değer ve yargıların
kabullenilmesinden geçtiği filmin genelinden anlaĢılmakla birlikte; bireyin değer görmesi,
saygınlık uyandırması ve var oluĢunu gerçekleĢtirilmesinin yolunun „paradan‟ geçtiği fikrini
seyirciye ulaĢtırarak sistem eleĢtirisiyle politik bir nitelik kazanmaktadır. Kapitalizmin
gündelik hayatı ve toplumsal yaĢamı, her açıdan yeniden örgütleyen yapısını gözler önüne
seren filmde, vatandaĢlık olgusu da bu minvalde çoğullaĢarak cumhuriyetçi ve liberal
anlamda okunabilen melez bir vatandaĢlık olgusunu izleyiciye ulaĢtırmaktadır.
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TÜRKĠYE DÜZEY 2 BÖLGELERĠ KAPSAMINDA SEKTÖREL BĠR YAKINSAMA
ANALĠZĠ
A SECTORAL CONVERGENCE ANALYSIS OF TURKEY WITH IN THE SCOPE OF
NUTS 2 REGIONS

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOPÇUOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-9821-5856
ÖZET
Tarım; insanlık tarihinde özellikle nüfusun besin ihtiyacını karĢılaması ve ekosisteme
sağlamıĢ olduğu katkı dolayısıyla temel bir rol oynamaktadır. Sahip olduğu coğrafi yapı ve
doğal kaynaklar sayesinde yüksek ürün potansiyeline sahip olan ülkemiz için de tarım
sektörü, nüfusun büyük bölümünün tarımsal faaliyetlerle geçiniyor olması, diğer sektörler için
hammadde sağlaması, tarım ürünlerinin ihracatta ciddi bir payının olması gibi nedenlerden
dolayı büyük öneme sahiptir. Sonuç olarak ekonomik ve sosyal geliĢim için tarım sektörü
büyüklüğü, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz için de temel bir koĢul hatta bir ön
koĢul olarak kabul edilmektedir.
Bu çalıĢma, Türk tarım sektörünün Ġstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 (ĠBB Düzey 2)
bölgelerinin Toplam Faktör Verimlilikleri (TFV) açısından yakınsama eğilimine sahip olup
olmadığını araĢtırmaktadır. 2004-2019 dönemi için hesaplanan Malmquist TFV Endeksi
sonucunda TRC2 alt bölgesi, en yüksek ortalama TFV değerine sahip olması nedeniyle lider
bölge olarak belirlenmiĢ ve diğer 25 alt bölgenin bu bölgeye yönelik yakınsama analizi
yapılmıĢtır. 2004-2019 logaritmik TFV endeks serisinin tahmini için literatürdeki
uygulamalardan hareketle Nahar ve Inder (2002)‟de kullanılan denklem esas alınmıĢtır. Panel
birim kök testleri kullanılarak yapılan analiz sonucunda, TRA1, TRA2, TR10, TR21, TR31,
TR33, TR42, TR51 ve TR83 bölgeleri için TFV serilerinin durağanlık gösterdiği
belirlenmiĢtir. Dolayısıyla bu bölgelerin TFV ortalama değeri en yüksek olan TRC2 bölgesine
yakınsama halinde olduklarını söylemek mümkündür. Diğer taraftan TRB1, TRB2, TRC1,
TRC2, TRC3, TR22, TR32, TR41, TR52, TR61, TR62, TR63, TR71, TR72, TR81 ve TR82
alt bölgelerinde ise TFV serilerinin durağan olmadıkları ve bu bölgelerin TRC2 bölgesinden
ıraksadıkları belirlenmiĢtir. Bir bütün olarak ise, Düzey 2 bölgelerinin yakınsama eğilimi
gösterdiği belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Tarım, TFV Yakınsaması, Malmquist Endeksi
ABSTRACT
Agriculture; plays a fundamental role in human history, especially because of the food needs
of the population and its contribution to the ecosystem. For our country, which has a high
product potential thanks to its geographical structure and natural resources, the agricultural
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sector is of great importance due to reasons such as the fact that most of the population lives
on agricultural activities, provides raw materials for other sectors, and agricultural products
have a significant share in exports. As a result, the size of the agricultural sector is accepted as
a basic condition, even a prerequisite for our country as in all countries of the world for
economic and social development.
This study investigates whether the Turkish agricultural sector has a convergence trend in
terms of Total Factor Productivity (TFP) of the Nomenclature of Territorial Units for
Statistics (NUTS 2) regions. As a result of the Malmquist TFP Index calculated for the period
2004-2019, the TRC2 sub-region was determined as the leader region due to its highest
average TFP value, and the convergence analysis of the other 25 sub-regions was made for
this region. For the estimation of the 2004-2019 logarithmic TFP index series, the equation
used in Nahar and Inder (2002) is based on the applications in the literature. As a result of the
analysis using panel unit root tests, it was determined that the TFP series for the TRA1,
TRA2, TR10, TR21, TR31, TR33, TR42, TR51 and TR83 regions were stable. Therefore, it is
possible to say that these regions converge to the TRC2 region with the highest TFP average
value. On the other hand, in TRB1, TRB2, TRC1, TRC2, TRC3, TR22, TR32, TR41, TR52,
TR61, TR62, TR63, TR71, TR72, TR81 and TR82 sub-regions, TFP series are not stable and
these regions diverge from TRC2 region. As a whole, it has been determined that NUTS 2
regions tend to converge.
Key Words: Agriculture, TFP Convergence, Malmquist Index

TÜRKĠYE DÜZEY 2 BÖLGELERĠ KAPSAMINDA SEKTÖREL YAKINSAMA
ANALĠZĠ

1. GiriĢ
Artan nüfusla birlikte gıda ve ham madde ihtiyacında ki artıĢı karĢılamak ve etkin bir
büyümeyi baĢarabilmek için tarım sektöründe verimliliğin sağlanması bir ön koĢul olarak
kabul edilmektedir. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için tarımsal
verimlilikte artan bir ivmenin yakalanması kaçınılmazdır. Çünkü tarımsal verimlilik artıĢıyla
birlikte diğer sektörlere sağlanan hammaddenin artması ile sermaye ve iĢgücü kaynakları
tarım dıĢı sektörlerin büyümesine yolaçacaktır. Bu yönüyle bakıldığında, büyüme, katma
değer, istihdam, ihracat gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip olmasından dolayı tarım,
Türkiye ekonomisinde stratejik bir öneme sahiptir.
Genel itibari ile tarımsal üretim doğal Ģartlar, iklim özellikleri, talep ve arzın fiyat
esnekliğinin düĢük olması, piyasa Ģartları, tarımsal destekler, eğitim ve gelir düzeyi gibi
faktörlerden etkilenmektedir. Bütün bu faktörler sebebiyle Türkiye, bölgesel olarak farklı
tarımsal potansiyele sahiptir. Her geçen gün artan yeni tarımsal uygulamalar, politikalar ve
destekler üretim yapmaya elveriĢli bölgeleri birbirine yaklaĢtırma eğilimi taĢımaktadır.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 113

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Yakınsama kavramının ampirik olarak uygulamasına yönelik çeĢitli yöntemler bulunmaktadır.
Mevcut literatür tarımsal yakınsama açısından incelendiğinde, yapılan ampirik çalıĢmaların
fiyat, gelir ve toplam faktör verimliliği bakımından üç temel yakınsama çeĢidini içerdiği
görülmektedir (De Jong, 2018). Fiyat açısından yapılan araĢtırmalarda genel olarak bitkisel ve
hayvansal ürün fiyatlarının bölgesel olarak farklılıkları incelenmektedir. Fiyat
mekanizmasının, meydana gelen her türlü değiĢiklikten etkilenmesi, yakınsama
belirlemesinde büyük zorlukların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Gelir yakınsaması
çalıĢmalarının odak noktasını ise, çiftçilerin ve hayvan besicilerinin tarımsal faaliyetlerden
elde ettikleri gelirler oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın da ampirik temelini oluĢturan toplam faktör
verimliliği yakınsaması, literatürde tarım sektörü için en çok kullanılan yakınsama analizi
olarak görülmektedir.
De jong (2018), tarımsal yakınsamayı AB süt ürünleri kapsamında fiyat, gelir ve verimlilik
açısından incelediği çalıĢmasında, 2004-2007 dönemi için istikrarlı piyasa koĢulları altında
fiyat yakınsaması görüldüğünü belirlemiĢtir. Ancak çalıĢmada, fiyatları etkileyen çok fazla dıĢ
faktörün sözkonusu olması sebebiyle gerçek bir yakınsamanın gerçekleĢtiğinin
söylenemeyeceği belirtilmiĢtir. Brasili vd. (2007)‟de tarımsal gelir yakınsamasını test etmek
için AB bölgeleri ve ABD eyaletlerini kapsayan bir panel veri seti kullanılmıĢtır. 1989-2002
dönemini kapsayan çalıĢma sonucunda, yakınsamanın AB bölgeleri için geçerli olduğu ancak
ABD eyaletlerinde geçerli olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Soares ve Ronco (2000), AB‟de ki
tarımsal gelir büyümesinin yakınsamaya yol açıp açmadığını inceledikleri çalıĢmada, yalnızca
Fransa ve Ġspanya için yakınsamanın gerçekleĢtiğini, zengin ülkelerin konumlarını
koruduğunu ve hatta tarımsal üretim açısından daha fakir ülkeler ile aradaki farkın sürekli
açıldığını tespit etmiĢlerdir. Tarımsal gelir yakınsamasının incelendiği bir baĢka çalıĢma olan
Hansen and Teuber (2011)‟de ise, Almanya‟daki 26 bölge 1979-2004 dönemi kapsamında,
Ortak Tarım Politikası‟nın çiftçilerin gelirleri arasındaki farkı yumuĢatma eğiliminde olduğu
ancak zamanla güçlü bir farklılaĢmayı engellemediği belirlenmiĢtir.
ÇalıĢmanın ampirik temelini de oluĢturan, tarımsal toplam faktör verimliliği yakınsamasının
araĢtırıldığı bazı çalıĢmalar kronolojik olarak Ģu Ģekilde sıralanabilir. Suhariyanto ve Thirtle
(2001)‟in 1965-1996 dönemi 18 Asya ülkesi tarım sektörü için Malmquist toplam faktör
verimliliği (TFP) endeksini hesapladıkları çalıĢmada, hem yatay kesit hem de zaman serileri
için yakınsama kanıtı olmadığı belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca daha az tarımsal üretken
ülkelerin, yetiĢmek yerine daha da geride kaldığı belirlenmiĢtir. Rahman (2007), 1964-1992
yılları arasında BangladeĢ‟in 16 bölgesinde tarım için toplam faktör verimliliği yakınsamasını
incelendiği çalıĢmasında, yatay kesit ve zaman serisi yakınsama araĢtırmaları yapmıĢtır.
Analizlerin sonucunda bölgeler arasındaki farklılığın kaybolduğu ve tarımsal verimliliğin
uzun vadede gerçekleĢtiğini belirlemiĢtir. Mollavelioğlu ve Ceylan (2010), 17 AB ülkesi ve
Türkiye‟nin TFV açısından yakınsama durumunu 1962-2006 dönemi için incelemiĢlerdir.
Toplam faktör verimliliğinin Malmquist endeks yöntemiyle belirlendiği çalıĢmada, yatay kesit
ve zaman serisi açısından yakınsama analizleri yapılmıĢtır. Yatay kesit analizi sonucunda,
örneklem ülkelerinin yakınsama gösterdiği, ancak zaman serisi analizi sonucunda Bulgaristan,
Danimarka ve Ġspanya hariç diğer 15 ülkenin TFV ortalamasına doğru yakınsama davranıĢı
gösterdiği belirlenmiĢtir.
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Rezitis (2010), Amerika ve 9 Avrupa ülkesine ait 1973-1993 dönemi verilerini kullanarak
Window Malmquist TFV Endeksi hesaplamıĢtır. Endeks değerlerini dikkate alarak panel
birim kök yakınsama analizi yaptığı çalıĢma sonucunda örneklem ülkelerinin uzun dönemde
yakınsamaya sahip olduklarını belirlemiĢtir. Poudel vd. (2011)‟in, ABD‟nin 48 eyaleti için
1960-1996 dönemi toplam faktör verimliliği yakınsamasını araĢtırdıkları çalıĢma, hem
kümelenmiĢ bölgeler açısından hem de eyaletler açısından yakınsama analizlerine sahiptir.
Ampirik analizler sonucunda eyalet düzeyinde yakınsama tespit edilemezken, bazı bölgelerin
yakınsama gösterdiği belirlenmiĢtir. Hamulczuk (2015)‟de, AB ülkeleri için 1993-2012
dönemi toplam faktör verimliliği VZA yöntemi ve Malmquist endeksleri kullanılarak tahmin
edilmiĢtir. Yakınsama sürecinin değerlendirilmesi için hem kesitsel veriler hem de panel
veriler üzerinde çalıĢılmıĢtır ve stokastik yakınsama analizi sonucunda, AB ülkeleri arasında
uzun dönemde yakınsama tespit edilmiĢtir. Barath ve Ferto (2017), AB tarım sektörünü
toplam faktör verimliliği açısından incelemiĢtir. 2004-2013 dönemini kapsayan çalıĢmada,
süreç içinde TFV açısından düĢüĢ gözlenmiĢtir. TFV sıralaması açısından süreç içinde çok az
değiĢikliğin olduğu ve bu değiĢikliğin yaklaĢma açısından gerçekleĢtiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Gong (2020), 1962-2014 dönemini kapsayan 126 ülkeye ait panel veri setini kullanarak
parametrik ve yarı parametrik Stochastic Frontier Analysis (CSS ve KSS modelleri) ile teknik
etkinlik değerlerini hesaplamıĢ ve ardından 4 farklı yakınsama analizi yaparak ülkelerarası
tarımsal yakınsama durumunu belirlemiĢtir. Küresel ortalama etkinlik değerinin 0,35 olarak
hesaplandığı çalıĢmada dıĢ ticaret ve tarımsal altyapının geliĢtirilmesi sonucunda
yakınsamanın gerçekleĢebileceği önerilmiĢtir.
Wang vd. (2019)‟nin, Çin‟in tarım sektörünün 1985-2013 dönemi için toplam faktör
verimliliği yakınsamasının 25 il kapsamında araĢtırıldığı çalıĢmalarının sonuçları, bölgesel
açıdan tarımsal verimlilik eĢitsizliklerinin yüksek olduğunu ve TFV seviyesi daha düĢük olan
illerin daha hızlı büyüme eğiliminde olduğuna dair bir yakalama etkisini doğrulamaktadır.
Csaki ve Jambor (2019)‟da, Orta ve Doğu Avrupa (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya) ile Bağımsız
Devletler Topluluğu (Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgız
Cumhuriyeti, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve Ukrayna) ülkeleri tarımsal
yakınsama performansı açısından 1997-2016 dönemi için analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma
sonucunda, araĢtırmaya konu olan ülkelerin AB-15 tarım standartlarına sınırlı bir yakınlaĢma
gösterdiği belirlenmiĢtir.
Literatürde Hansen and Teuber (2011), Rahman (2007), Poudel vd. (2011), Wang vd. (2019)
gibi bölgesel düzeyde tarımsal yakınsama analizleri bulunmaktadır. Bu çalıĢma ise, Türk
tarım sektöründe bölgelerarası tarımsal yakınsama açısından görülen boĢluğu doldurmaya
yönelik hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmada ilk olarak, Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi
anlatılmıĢ ve arkasından Türk tarım sektörü 2004-2019 dönemi için TFV değerleri
hesaplanmıĢtır. Örneklem olarak Ġstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 (ĠBB Düzey 2) bölgeleri
belirlenmiĢtir. Bu örneklem seçiminin temel sebebi, Türkiye‟nin sahip olduğu doğal çevre
koĢullarının, kısa mesafelerde büyük farklılıklar göstermesi nedeniyle tarımsal üretimin bu
durumdan önemli seviyede etkilenmesidir. Bu durum örneklem seçimi için verisine
ulaĢılabilen en küçük bölge biriminin seçilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. ÇalıĢmada
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daha sonra TFV yakınsama analizi için kullanılan metodoloji tanıtılmıĢ ve uygulama sonuçları
verilmiĢtir.
2. Yöntem ve Analiz Sonuçları
ÇalıĢmanın analiz aĢamasında, panel veriye ulaĢılabilinen en uzun zaman aralığı olan 20042019 dönemi için 26 ĠBB Düzey 2 bölgesi, Türk tarım sektörü verimlilik değiĢimini
belirlemek üzere VZA yöntemi kullanılarak Malmquist TFV Endeksi hesaplaması yapılmıĢtır.
Analizde DEAP 2.1 programı kullanılmıĢtır. Ardından tarımsal toplam faktör verimliliği
yakınsaması panel birim kök analizi ile GAUSS 11 paket programı kullanılarak belirlenmiĢtir.
2.1. Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV) Endeksi
Karar verme birimlerinin (KVB) iki zaman aralığındaki faktör verimlilikleri değiĢimini ortaya
koyan toplam faktör verimliliği endeksi, birden fazla girdi/çıktı ile toplam faktör
verimliliğinin zaman içerisindeki değiĢimi açıklamaktadır (Tone, 2004). 1982 yılında Caves,
Christensen ve Diewert (Caves vd., 1982)‟in geliĢtirdiği endeks, uzaklık fonksiyonları
yoluyla, birbirleriyle iliĢkili değiĢkenlerin oluĢturduğu küme içindeki değiĢimi ölçen gerçek
bir sayı belirleme fikrini ilk ortaya atan Sten Malmquist‟in ardından Malmquist Endeksi
olarak anılmıĢtır (Cingi ve Tarım, 2000).
Malmquist TFV Endeksi yaklaĢımı ile ilgili hesaplamalar uzaklık fonksiyonlarının
ekonometrik olarak Veri Zarflama Analizi (VZA) doğrusal programlama yöntemleri
kullanılarak tahmin edilmesi Ģeklinde ve ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında yapılır.
Yapılan hesaplamalar ile teknik etkinlik, teknolojik geliĢme ve TFV değiĢim değerleri için
1‟in altında çıkan sonuçlar azalıĢı, 1‟in üzerinde çıkan sonuçlar ise artıĢı ifade eder. (Coelli ve
Rao, 2003).
Fare vd. (1994), Malmquist endeksini iki TFV endeksinin

ve

geometrik ortalaması

Ģeklinde tanımlamıĢlardır. Buna göre endeks,
(1)
Ģeklinde formülleĢtirilmektedir.
Formülde yer alan (

), t dönemi teknolojisi dikkate alınarak belirlenen endeksi,

ise t+1

dönemi teknolojisi dikkate alınarak belirlenen Malmquist TFV Endeksini temsil etmektedir
(Öncü ve AktaĢ, 2007). Saf etkinlik ve ölçek etkinliği Ģeklinde ikiye ayrılarak hesaplanan
teknik etkinlik sayesinde, TFV değiĢimi ve teknolojik geliĢmenin yanı sıra, teknik etkinlikteki
değiĢimin kaynağını tespit etmek de mümkün hale gelmektedir. ġöyle ki;
(2)
(2) nolu denklem (TFVD) ile gösterilen toplam faktör verimliliğindeki değiĢimin etkinlik
değiĢimi (ED) ile teknik değiĢim (TD) çarpımından oluĢtuğunu ifade etmektedir (Weining
Mao, Won W. Koo, 1997).
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Toplam faktör verimliliği endeksinde teknolojinin ölçeğe göre getiri özellikleri önemli bir
yere sahiptir. Malmquist endeksi ölçümünde uzaklık fonksiyonlarını tahmin etmede ölçeğe
göre sabit getiriyi dikkate alan VZA modeli olan CCR modelinin varsayımının esas alınması
gerekliliğinden dolayı çalıĢmada CCR değerleri dikkate alınarak hesaplama yapılmıĢtır. t
dönemi teknolojisi referans teknoloji olarak kullanıldığında, üretim biriminin girdileri
toplam iĢlenen tarım alanı (1000ha), tarımsal iĢgücü (1000 kiĢi), makine (kullanılan traktör
sayısı), hayvan sayısı (1000 baĢ) ve çıktılar
bitkisel üretim değeri (1000 TL) ve
hayvansal üretim değeri (1000 TL) olarak belirlenmiĢtir.
TFV hesaplamasında girdi değiĢkeni olarak kullanılan hayvan sayısı, değiĢkeni oluĢturan
sığır, manda, koyun ve keçi için koyun eĢdeğeri olarak hesaplanmıĢtır. EĢdeğerin
hesaplanmasında, Coelli ve Rao (2003)‟den hareketle sığır ve manda için 8 katsayısı, koyun
ve keçi için ise 1 katsayısı kullanılmıĢtır.
Tablo 1. yıllara göre bütün bölgelerin ortalama endeks değerlerini vermektedir. Sonuçlara
göre, TFV endeksinde meydana gelen en yüksek değiĢim artıĢ yönünde 2004-2005 yılları
arasında gerçekleĢmiĢtir. AzalıĢ yönünde en yüksek değiĢimin ise, 2010 yılında gerçekleĢtiği
görülmektedir. Teknolojik değiĢimdeki endeks ortalaması dikkate alındığında, artıĢ yönünde
ve etkinlik değiĢiminden yüksek oranda olduğu görülecektir. Bu durumdan dolayı TFV
ortalama değiĢiminin teknolojide meydana gelen geliĢim tarafından belirlendiğini söylemek
mümkündür.

Tablo 1. Malmquist TFV Endeksinin Alt Bölge Ortalama Değerleri ⃰
Yıl
2005 ⃰ ⃰
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ortalama

TED
0.989
0.982
1.022
0.965
1.040
0.951
0.899
0.981
0.907
1.004
0.945
1.068
0.999
1.015
1.041
0.986

TD
1.292
1.222
1.054
1.105
1.003
0.854
1.050
1.012
1.169
1.001
0.990
0.908
0.938
0.916
0.912
1.022

SED
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ÖED
0.989
0.982
1.022
0.965
1.040
0.951
0.899
0.981
0.907
1.004
0.945
1.068
0.999
1.015
1.041
0.986

TFVD
1.278
1.199
1.077
1.066
1.044
0.813
0.944
0.993
1.060
1.005
0.935
0.969
0.937
0.930
0.949
1.007

Not: ⃰ TED: Teknik etkinlik değiĢimi, TD: Teknolojik değiĢim, SED: Saf etkinlik değiĢimi, ÖED: Ölçek etkinliği değiĢimi,
TFVD: Toplam faktör verimliliği değiĢimi.
⃰ ⃰ 2005 yılı 2004 ile 2005 yılları arasındaki TFV değiĢimini ifade etmektedir.
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Tablo 2. örneklemi oluĢturan 26 alt bölgeye ait 2004-2019 yılları arası ortalama endeks
değerlerini vermektedir. TFV değiĢim değerleri incelendiğinde en yüksek değiĢimin artıĢ
yönünde TRC2 alt bölgesinde meydana geldiği görülecektir. Bu durumun sebebi olarak,
bölgeyi oluĢturan ġanlıurfa ve Diyarbakır illerinin tarımsal yapıları dikkate alındığında TRC
Düzey 1 bölgesinin tamamında olduğu gibi bu alt bölgenin de tarımsal desteklerden yüksek
pay alması gösterilebilir. TRC2 bölgesini sırasıyla TRC3 ve TRB1 bölgeleri izlemektedir.
Tablo 2. Malmquist TFV Endeksinin 2004-2019 Arası Yıllık Ortalama Değerleri
Bölge
TRA1
TRA2
TRB1
TRB2
TRC1
TRC2
TRC3
TR10
TR21
TR22
TR31
TR32
TR33
TR41
TR42
TR51
TR52
TR61
TR62
TR63
TR71
TR72
TR81
TR82
TR83
TR90
Ortalama

TED
0.987
1.011
0.950
0.951
0.982
0.962
0.954
1.000
1.014
1.000
0.963
0.983
0.986
0.980
1.003
1.037
0.982
0.976
0.995
0.981
0.963
1.002
1.000
1.014
0.969
1.000
0.986

TD
1.149
1.118
1.226
1.157
1.036
1.224
1.226
1.077
0.958
1.078
1.111
1.018
0.939
0.937
1.087
0.930
0.938
0.942
0.940
0.932
0.921
0.935
0.957
0.935
0.928
0.993
1.022

SED
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ÖED
0.987
1.011
0.950
0.951
0.982
0.962
0.954
1.000
1.014
1.000
0.963
0.983
0.986
0.980
1.003
1.037
0.982
0.976
0.995
0.981
0.963
1.002
1.000
1.014
0.969
1.000
0.986

TFVD
1.135
1.130
1.164
1.101
1.018
1.178
1.170
1.077
0.971
1.078
1.071
1.000
0.926
0.919
1.090
0.965
0.921
0.920
0.936
0.914
0.887
0.936
0.957
0.948
0.899
0.993
1.007

Sabit girdi düzeyinde çıktı üretmek için KVB‟lerin yeteneğinin zamanla değiĢimini ölçen
TFV büyümesi, TRC2 bölgesinde %17.8 artıĢ ile en yüksek büyümeyi göstermiĢtir. Etkinlik
değiĢiminin bölgenin verimlilik artıĢına en yüksek katkıyı sağladığı bölge TR51 bölgesidir.
Teknolojik değiĢimin artıĢ yönünde %22.6‟lık bir oranla TRB1 ve TRC3 bölgelerinde
gerçekleĢtiği görülmektedir.
2.2. Panel Birim Kök Yakınsama Analizi
Ekonomi literatüründe teknolojinin bölgeler/ülkeler itibariyle sabit olduğu varsayımı altında
yakınsama hipotezi, uzun dönemde düĢük gelirli bölgeler/ülkeler ile yüksek gelirli
bölgeler/ülkelerin birbirlerine yakınsayacaklarını öngörmektedir (Berber vd., 2000). Diğer bir
ifadeyle düĢük gelirli bölgelerin/ülkelerin yüksek gelirlilerden daha hızlı büyüyeceği
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beklenmektedir. Bu durum neticesinde, bölgelerin/ülkelerin uzun dönemde birbirlerine
yakınlaĢacağı ve aralarındaki farkın azalacağı beklenmektedir.
Bu çalıĢmada yakınsama hipotezi panel birim kök testleri kullanılarak ĠBB Düzey-2
kapsamında 26 bölge için araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada tarımsal toplam faktör verimliliği
yakınsamasını test edebilmek için lider bölge olarak ortalama TFV pozitif değiĢim değeri en
yüksek olan TRC2 bölgesi seçilmiĢ ve bölgelerin TRC2 bölgesine yakınsamaları log (TFViTFVTRC2) serisine panel birim kök testleri uygulanarak incelenmiĢtir. Yakınsama analizi
için panel birim kök testlerinin kullanılmasında, bu testlerin kısa zaman serisi ya da yetersiz
kesit gözleminin var olduğu durumlarda da analiz yapılmasına izin vermesi, hem zaman hem
de kesit bilgisi içermesinden dolayı bilgi kaybını engellemesi, testlerin gücünü arttırması ve
zaman boyutunun kısa olsa da analiz yapılmasına imkân vermesi (Baltagi, 2005) etkili
olmuĢtur. 2004-2019 logaritmik TFV endeks serisinin tahmini için literatürdeki
uygulamalardan hareketle Nahar ve Inder (2002)‟de kullanılan denklem esas alınmıĢtır. Söz
konusu denklem,
(3)
Ģeklindedir. Denklemde

en iyi performansa sahip bölgenin verisini temsil etmektedir. Bu

modelin kullanıldığı analizlerde yakınsama daha çok örneklem ortalamasından sapmalar
dikkate alınarak ölçülmektedir. Serilerin birim kök içermemesi ve dolayısıyla durağan olması
yakınsamanın iĢareti olarak kabul edilirken, serilerin birim kök içermesi yakınsamanın
gerçekleĢmediğini ifade etmektedir.
Panel birim kök testleri, yatay kesit birimleri arasında korelasyon olup olmamasına bağlı
olarak birinci ve ikinci kuĢak Ģeklinde ikiye ayrılmıĢtır. Kesitsel birimler arasında korelasyon
olmadığını varsayan testler birinci kuĢak testler, kesitsel birimler arasında korelasyonu da
dikkate alan testler ise ikici kuĢak birim kök testleridir. ÇalıĢmanın bu aĢamasında ilk olarak
yatay kesit birimleri arasında korelasyon olup olmadığını belirlemek için yatay kesit
bağımlılık testi yapılmıĢtır.
ÇalıĢmada N>T durumunun bulunması sebebiyle, yatay kesit bağımlılığını test etmek için
Pesaran (2004) tarafından geliĢtirilen CDLM ve hem T hem N‟nin büyük olduğu durumlarda
(T = N) kullanılan CDLM2 testleri kullanılmıĢtır.
N(0, 1) ve N

(4)

; T , N

(5)

Yatay kesit bağımlılığı test istatistiği 4. ve 5. denklemler kullanılarak hesaplanmıĢtır ve
sonuçlar Tablo 3.‟te raporlanmıĢtır.
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Tablo 3. Yatay Kesit Bağımlılık Testi Sonuçları
Test

p Değerleri

Statistic
*

cd Lm1 (Breusch,Pagan 1980)

675.940

cd LM2 (Pesaran 2004 CDlm)

15.348

*

0.000
0.000

cd LM (Pesaran 2004 CD)

2.305**

0.011

Not: * ve **, %1 ve %5 seviyelerinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

„H0 = Birimler arasında yatay kesit bağımlılığı yoktur‟, Ģeklinde oluĢturulan H0 hipotezi %5
önem seviyesinde reddedilmiĢtir. Bu sonuçlardan hareketle, birimler arasında yatay kesit
bağımlılığın var olduğu kabul edilmiĢtir ve bu doğrultuda bölgeler itibariyle panel setini
oluĢturan kesitler arasında yatay kesit bağımlılık bulunduğu için ikinci kuĢak birim kök testi
uygulanmıĢtır. Ġkinci kuĢak birim kök testleri içinde en yaygın kullanılanları arasında Bai ve
Ng (2004), Moon ve Perron (2004), Phillips ve Sul (2003) ve Peseran (2007) yer almaktadır
(Tatoğlu, 2013).
Yatay kesit bağımlılığın belirlendiği durumlarda I. nesil birim kök testlerinin asimptotik
özellikleri yatay kesit bağımlılıktan olumsuz etkilendiği için, panel verilerin durağan olup
olmadıkları yatay kesit bağımlılığı dikkate alan II. nesil birim kök testleri ile araĢtırılmaktadır
(Kaplan, 2013). Bu nedenle çalıĢmada yatay kesit bağımlılığı dikkate alan Pesaran‟ın CADF
(Cross-Sectionally Augmented Dickey Fuller-CADF) II. nesil panel birim kök testi
uygulanmıĢtır (Pesaran vd., 2008).
Pesaran tarafından geliĢtirilmiĢ olan CADF Testi, ADF birim kök testinin bireysel serilerin
birinci farkları ve gecikme düzeylerinin yatay kesit ortalamaları dikkate alınarak geniĢletilmiĢ
Ģeklidir (Pesaran, 2007).
H0: i = 0 Birim kök vardır ve H1: i < 0 Birim kök yoktur Ģeklindeki hipotezlerin test
edildiği CADF Testi denklemi;
(6)
Ģeklinde olmaktadır. Denklem (6)‟da
‟dir. Böylece denklem

,

ve

‟nin gecikmeli birinci farklarının dahil edildiği geniĢletilmiĢ

regresyon denklemine dönüĢtürülüp tahmin edilmektedir. DeğiĢkenin durağan olduğuna,
analiz sonucunda elde edilen CADF istatistik değerlerinin Pesaran (2007) istatistik değeri ile
karĢılaĢtırılması sonucunda karar verilir. ġayet istatistik değeri tablo değerinden küçük ise
değiĢken durağandır.
Panelin geneli için H0 hipotezinin geçerliliği CIPS (Cross-Sectionally Augmented IPS)
istatistiği ile test edilebilmektedir. Gecikmeli değiĢkenlerin t-istatistiklerinin ortalamalarının
alındığı CIPS istatistiği,
denklemi ile ifade edilmektedir.
CADF testinde CIPS istatistiği, her bir yatay kesite (bölgeye) ait birim kök test
istatistiklerinin ortalamalarının alınması yoluyla panelin bütünü için birim kök testi
yapılabilmesini sağlamasından dolayı kullanılmaktadır (Pesaran, 2007).
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Tablo 4‟te, CADF II. nesil birim kök testlerine dayalı olarak yapılan yakınsama analizlerinin
sonuçları verilmektedir.
Tablo 4. CADF Birim Kök Testi Sonuçları
Bölge
TRA1
TRA2
TRB1
TRB2
TRC1
TRC2
TRC3
TR10
TR21
TR22
TR31
TR32
TR33
TR41
TR42
TR51
TR52
TR61
TR62
TR63
TR71
TR72
TR81
TR82
TR83

Ġstatistik
-3.609(b)
-3.681(b)
-1.829
-1.181
-2.064
-2.510
0.390
-4.021(b)
-3.548(b)
-2.012
-3.526(b)
-2.664
-3.470(b)
-0.874
-5.154(a)
-3.005(c)
-2.057
-1.744
-1.699
-2.027
-1.515
-2.224
-0.901
-1.241
-4.734(a)
CADF Kritik Değer
%1
(-4.34)
%5
(-3.43)
% 10 (-3.02)

Gecikme Uzunluğu
Karar
2
Yakınsama
2
Yakınsama
3
Iraksama
2
Iraksama
2
Iraksama
3
Iraksama
2
Iraksama
2
Yakınsama
2
Yakınsama
2
Iraksama
2
Yakınsama
2
Iraksama
4
Yakınsama
3
Iraksama
3
Yakınsama
2
Yakınsama
4
Iraksama
2
Iraksama
2
Iraksama
2
Iraksama
2
Iraksama
3
Iraksama
4
Iraksama
2
Iraksama
2
Yakınsama
CIPS: (-2.436)(b)
CIPS Kritik Değer
%1
(-2.47)
%5
(-2.26)
% 10 (-2.14)

Not: CADF istatistiği kritik değerleri, Pesaran (2007) tablo 1b, CIPS istatistiği kritik değerleri, Pesaran (2007) tablo 2b‟den
alınmıĢtır.

Test sonuçlarına göre, TRA1, TRA2, TR10, TR21, TR31, TR33, TR42, TR51 ve TR83
bölgeleri için test istatistikleri %1, %5 ve %10 önem seviyelerinde anlamlıdır. Buna göre söz
konusu alt bölgelerde TFV serileri durağanlık göstermektedir. Dolayısıyla bu bölgelerin TFV
ortalama değeri en yüksek olan TRC2 bölgesine yakınsama halinde olduklarını söylemek
mümkündür. Diğer taraftan TRB1, TRB2, TRC1, TRC2, TRC3, TR22, TR32, TR41, TR52,
TR61, TR62, TR63, TR71, TR72, TR81 ve TR82 alt bölgelerinde ise TFV serilerinin durağan
olmadıkları ve bu bölgelerin TRC2 bölgesinden ıraksadıkları görülmektedir.
Panelin genelinin değerlendirildiği CIPS II. nesil birim kök testine dayalı olarak yapılan
yakınsama analizi sonucu ise, %5 önem seviyesinde anlamlıdır. Bu sonuca göre TFV serileri
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durağanlık göstermiĢtir ve dolayısıyla bir bütün olarak yakınsama eğiliminin görüldüğü
söylenebilmektedir.
3. Sonuç
ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, ilk olarak tarımsal verimlilik ve değiĢimi
açısından bölgesel farkın büyük olduğu görülmektedir. ġöyle ki, 2004-2019 dönemi ortalama
TFV değiĢim değerlerinden çalıĢmaya konu olan 26 alt bölge içinde sadece 12 tanesinde artıĢ
yönünde bir değiĢim görülmektedir. Diğer bölgelerin tamamında meydana gelen değiĢim
azalıĢ yönünde gerçekleĢmiĢtir. Bu durum tarıma yönelik desteklerin ve uygulanan
politikaların istenen etkiyi sağlamadığını göstermektedir. Ülkemizin enerji kaynakları
açısından kısıtlı değere sahip olması ve sanayi üretimine yönelik hammaddeye duyulan
ihtiyacı sağlamada daha çok dıĢa bağımlı olması ekonomik açıdan tarıma yönelimi ortaya
çıkarmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında tarıma yönelik devlet destekleri, yatırımları, kalkınma
programları ve projelerinin etkin bir Ģekilde planlanması ve uygulanması yoluyla beklenen
verimin alınması, hayati öneme sahip olan bu sektörün geliĢmesi açısından büyük önem
taĢımaktadır.
Temel amacı bölgeler arası TFV yakınsamasının gerçekleĢip gerçekleĢmediğini belirlemek
olan çalıĢmanın yakınsama analizi sonuçlarına göre, alt bölgelerden sadece 9 tanesinde
yakınsama eğilimi belirlenmiĢ olup büyük ve önemli düzeyde bir bölgesel verimlilik
yakınsaması gerçekleĢmemiĢtir. Hem verimlilik artıĢının sağlanabilmesi hem de TFV artıĢ
değeri en yüksek olan alt bölgeye süreç içinde yakınlaĢma eğiliminin yükselmesi yoluyla
bölgesel farkların giderilmesi sağlanmalıdır. Bunun için de bölgeye özgü planların
geliĢtirilmesi yoluyla tarımsal üretkenliği yakalama sürecinin teĢvik edilmesi esastır. Bölgesel
dengeleme çalıĢmaları kapsamında, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinde bulunanların
bilinçlendirilip modern tarıma yönlendirilmesinin, genç çiftçilerin teĢvik edilmesinin,
üniversitelerin tarımla ilgili bölümleri desteklenerek modern tarımın sağlam bir alt yapısının
oluĢturulmasının, tarım sektöründe istihdam edilenlere devlet tarafından verilecek ücretsiz
eğitimlerin, kredi kaynaklarının dağılımının düzenlenmesinin ve iĢletmelerde iyileĢtirilmelere
gidilmesinin faydalı olabileceği düĢünülmektedir.
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Ek 1: Düzey 2 Bölgelerine Ait Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeks Değerleri
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TRA1

1.926

1.467

1.317

1.154

1.200

1.083

1.067

1.162

0.927

1.056

1.019

1.044

1.125

0.850

0.966

TRA2
TRB1
TRB2
TRC1
TRC2
TRC3
TR10
TR21
TR22
TR31
TR32
TR33
TR41
TR42
TR51
TR52
TR61
TR62
TR63
TR71
TR72
TR81
TR82
TR83
TR90

1.950
1.953
2.005
1.834
1.942
1.882
1.441
1.148
1.450
1.457
1.166
1.041
0.943
1.273
0.921
1.064
0.892
1.316
0.945
0.940
0.979
1.024
1.148
0.857
1.153

1.537
1.467
1.413
1.531
1.484
1.494
1.333
1.164
1.318
1.223
1.103
1.031
1.014
1.241
1.094
1.049
0.987
0.97
1.004
0.952
1.103
1.118
1.133
0.929
1.454

1.236
1.319
1.262
1.322
1.318
1.205
1.155
1.016
1.154
1.225
1.000
0.950
1.055
1.178
0.965
0.890
0.988
0.928
0.950
0.977
1.01
0.956
0.888
0.916
1.084

1.094
1.231
1.234
1.118
1.245
1.224
1.093
1.062
1.108
1.086
0.984
1.060
1.001
1.055
1.162
1.031
1.061
0.948
0.974
1.047
0.906
1.062
0.901
0.963
1.025

1.061
1.207
1.181
1.050
1.187
1.133
1.145
1.081
1.085
1.072
1.027
1.046
0.965
1.140
0.983
1.032
0.971
0.902
0.983
0.850
1.046
0.921
0.975
0.949
1.052

1.476
1.117
1.036
0.677
1.122
1.142
0.897
0.712
0.880
1.052
0.754
0.634
0.754
1.041
0.647
0.604
0.632
0.628
0.650
0.637
0.643
0.857
0.667
0.626
0.865

1.044
1.065
1.137
0.887
1.101
1.137
1.132
0.766
1.132
1.267
1.063
0.842
0.848
1.096
0.762
0.865
0.785
0.835
0.834
0.758
0.985
0.977
0.869
0.743
0.851

1.051
1.069
1.146
0.896
1.085
1.103
1.129
1.030
0.964
1.000
1.016
0.987
0.994
0.974
0.922
0.975
0.923
0.861
0.878
0.797
0.975
0.939
1.120
0.992
0.939

0.882
1.039
0.911
1.146
1.103
1.090
1.246
1.154
1.091
1.083
1.156
1.155
1.031
1.061
0.982
0.917
1.047
1.218
1.163
1.087
0.963
1.103
0.966
1.231
0.944

1.103
1.545
1.006
0.951
1.076
1.122
1.076
0.927
1.054
1.048
1.043
0.924
0.969
1.068
0.961
0.985
0.932
0.972
0.893
0.948
0.963
0.878
0.967
0.867
0.970

0.722
0.715
0.872
0.943
1.084
1.062
0.995
1.013
1.068
1.07
1.008
0.858
0.885
1.067
0.896
0.870
0.936
0.925
0.930
0.847
0.87
1.012
0.942
0.887
0.950

1.338
1.068
1.051
0.872
1.074
1.076
0.881
0.903
1.046
1.059
0.996
0.870
0.899
1.087
0.876
0.896
0.926
0.924
0.902
0.891
0.945
0.909
0.961
0.855
0.983

1.162
1.032
0.952
0.825
1.014
1.017
0.918
0.887
0.997
1.036
0.955
0.854
0.829
0.989
0.808
0.882
0.932
0.926
0.824
0.876
0.873
0.959
0.982
0.875
0.941

0.877
1.046
0.824
0.748
1.063
1.029
0.948
0.920
0.975
1.078
0.947
0.870
0.799
1.182
0.870
0.917
0.916
0.888
0.935
0.871
0.916
0.969
0.985
0.942
0.934

0.938
1.039
0.908
1.004
1.044
1.068
0.935
0.925
0.965
0.571
0.863
0.899
0.866
0.958
2.224
0.946
0.965
0.969
0.947
0.924
0.955
0.739
0.835
0.981
0.886
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TARĠH DERS KĠTAPLARININ KAVRAM ÖĞRETĠMĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Doç. Dr. Mehmet ELBAN
Bayburt Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0002-2764-3968
Özet
Tarih ve tarih ders kitapları pek çok tarihsel kavram içermektedir. Yapılan bazı araĢtırmalar,
öğrenciler tarafından tarihi kavramların anlaĢılmadığını göstermiĢtir. Bu araĢtırmada tarih
ders kitapları kavram öğretimi açısından incelenmiĢtir. AraĢtırmanın deseni, doküman
incelemesidir. AraĢtırma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan 2018 tarihli
Tarih 10 lise ders kitabı incelenmiĢtir. AraĢtırmanın veri analizinde betimsel analiz
kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda anılan ders kitabında her ünite baĢında ünite konularıyla
ilgili kavramların sıralandığı görülmüĢtür. Ayrıca, tımar ve feodalite gibi kavramların birlikte
tartıĢılarak kavramların olumlu ve olumsuz örneklerine yer verildiği anlaĢılmıĢtır. Sözü edilen
kavramlar için sadece kavramların ayırt edici özelliklerinin yeterince belirginleĢtirilmediği
söylenebilir. Ancak anılan ders kitabında arĢidük, kapitülasyon, konsül, sömürge ve coğrafi
keĢif gibi Avrupa tarihine dair kavramlara, kavram öğretimi açısından yaklaĢılmadığı
görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Tarih ders kitapları, kavram öğretimi, kavram yanılgıları

GiriĢ
En genel anlamda somut ve soyut anlamları ifade eden kavramlar öğrenmenin temelini teĢkil
eder. Kavramlara dair farklı sınıflandırmalar olmakla birlikte somut-soyut ve hiyerarĢik
kavramlar en çok yapılan sınıflandırmalardır. Doğru bir kavram öğretimi, öğrencinin
öğrenmesinin temelidir. Doğru bir kavram öğretimi için doğru bir kavram tanımının yapılması
gerekmektedir. Doğru bir kavram tanımında en önemli husus ise kavram tanımının kavramın
ayırt edici olmayan niteliklerini içermemesidir. Daha sonra kavramın olumlu örnekleri ve
kavramın olumsuz örnekleri öğrencilere verilmelidir. Anlatılan hususların kavram öğretimin
temel prensipleri olduğu söylenebilir. Kavram öğretiminin kazanılmaması durumunda
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gerçekleĢen baĢlıca neticeler, yanlıĢ kavramsallaĢtırma, ezber, aĢırı genelleme ve yetersiz
genellemedir (ġimĢek, 2006; Özlem, 2004; CoĢkun, 2011).
Öte yandan tarih dersleri tüm diğer dersler de olduğu gibi pek çok kavram içermektedir. Söz
konusu kavramların kendine özgü olarak siyasi, iktisadi ve kültürel bağlamları vardır. Mevcut
araĢtırmada öğretim aracı olarak tarih ders kitapları kavram öğretimi açısından
değerlendirilmiĢtir. Bu bağlamda araĢtırmanın temel problem cümlesi ve alt problemleri
aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir:
Temel Problem Cümlesi: Tarih 10 lise ders kitabı kavram öğretimi açısından nasıldır?
Alt Problemler:
1) Tarih 10 lise ders kitabında kavram tanımları sunulmuĢ mudur?
2) Tarih 10 ders kitabında kavramların ayırt edici ve ayırt edici olmayan özellikleri sunulmuĢ
mudur?
3) Tarih 10 lise ders kitabında kavramın olumlu-olumsuz örnekleri sunulmuĢ mudur?
Yöntem
AraĢtırmanın Deseni
AraĢtırmanın deseni, nitel araĢtırma yöntemlerinden belgesel (documentary) araĢtırma
modelidir. Bazı durumlarda nitel araĢtırmalarda doğrudan gözlem ve görüĢme yapma imkânı
yoktur. Anılan durumlarda yazılı ve görsel dokümanlar tercih edilebilmektedir (Yıldırım ve
ġimĢek, 2013, Merriam, 2013).
AraĢtırmanın ÇalıĢma Evreni-Örneklemi
Milli Eğitim Bakanlığı‟nca kabul edilen lise ders kitapları çalıĢmanın evrenidir. Bu kapsamda
bir doküman olarak ders kitapları taranmıĢtır. ÇalıĢma evreninden tesadüfi olarak seçilen
Tarih 10 lise ders kitabı araĢtırmanın örneklemini oluĢturmaktadır.
Veri Toplama ve Veri Analizi
AraĢtırmada nitel veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi kullanılmıĢtır. Bu
kapsamda araĢtırmanın örnekleminde yer alan Tarih 10 lise ders kitabı incelenmiĢ ve bu
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dokümandan veriler elde edilmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel
analiz kullanılmıĢtır (Yıldırım ve ġimĢek, 2013).
Bulgular
AraĢtırmada Tarih 10 lise ders kitabından bazı örnek kavramlar seçilmiĢ ve bu kavramlar
kavram öğretimi açısından analize tabi tutulmuĢtur.
Tımar:
AraĢtırma örnekleminde yer alan Tarih 10 lise ders kitabında “Tımar; geçimleri veya
hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memura, vergi toplama
yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir. Tımar sahiplerine ise “ehli tımar veya Tımarlı
Sipahi” denilmektedir” ifadeleriyle tımar kavramı tanımının yapıldığı görülmektedir (MEB,
2018, s.80). Aynı kitapta tımar kavramına iliĢkin aĢağıdaki görsel paylaĢılmıĢtır:

ġekil 1. Tımar kavramına ilişkin temsili görsel (MEB, 2018, s.80).
Verilen görsel ile tımar kavramının somutlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Daha sonra Tarih 10 lise ders
kitabında tımar kavramıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmıĢtır. Devamında anılan ders kitabında
“Askerî eğitim alarak yetiştirilen Tımarlı Sipahiler hem tarım ekonomisini hem de bölge halkının mal
ve can güvenliğini korumuştur. Büyük çoğunluğu İstanbul‟da bulunan yeniçeriler ise daha çocuk yaşta
başlayan özel bir askerî eğitimle yetiştirilmiş seçkin askerlerden oluşmuştur.” denerek tımar
kavramının olumsuz örneği verilmiĢtir. Bununla birlikte ders kitabında “Bazı araştırmacılar tımar
sistemini feodaliteyle aynı kefede değerlendirme eğilimindedir. Ancak iki sistem arasında içerik
açısından önemli farklılıklar vardır. Feodalite, Batı Avrupa‟ya has bir kavram olup merkezî otoritenin
yok olması üzerine ortaya çıkmış bir yapıdır” ifadeleriyle tımar sisteminin olumsuz örneği olarak
feodalite paylaĢılmıĢtır. Kavramda kavramın ayırt edici özelliği “tarım ekonomisi” vurgulanmıĢtır.
Ancak kavramın ayırt edici özelliği yeterli düzeyde belirgin değildir.

Yeniçeri ve Devşirme:
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Tarih 10 lise ders kitabında yeniçeri ve devĢirme kavramlarına iliĢkin aĢağıdaki ifadeler
verilmiĢtir:
... Pencik usulüne göre savaĢ esirlerinin beĢte biri asker olmak üzere devlet tarafından alınırdı. Bu
oran, Ġslam hukukuna göre ganimetin beĢte birinin Beytü‟l-mal‟a ait olması esasından ortaya
çıkmıĢtı. Pencik sisteminin benzeri Osmanlı Devleti‟nden önce Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular
gibi devletlerde gulâm sistemi olarak uygulanırdı. Osmanlılar, kendinden önceki Ġslam
devletlerinde görülen gulâm sistemini geliĢtirerek daha üst bir seviyeye taĢımıĢtı. Kazasker
Çandarlı Kara Halil, Pencik sistemi ile toplanan askerden yeni bir askerî teĢkilat kurma fikrini
ortaya attı. Kurulan bu askerî teĢkilata “Yeniçeri Ocağı”, askerlerine ise “Yeniçeri” adı verildi.
(MEB, 2018, 86-87).

Yukarıdaki alıntıda görüleceği üzere Tarih 10 lise ders kitabında yeniçeri ve devĢirme
kavramlarına yönelik kavram tanımı açıklamaları ve iliĢkili kavramlar verilmiĢtir. Söz konusu
ders kitabında kavramın temsili resimle somutlaĢtırıldığı görülmüĢtür. Ders kitabında
kavrama dair kapıkulu ordusu bir kavram hiyerarĢisi içinde sunulmuĢtur. Daha önce yapılan
tımarlı sipahi karĢılaĢtırması ile de kavramın olumsuz örneği verilmiĢtir. Ancak buradaki
kavramın ayırt edici özelliği tımar kavramında olduğu gibi yeterli düzeyde belirgin değildir.
Diğer taraftan anılan ders kitabında daha çok Avrupa tarihine dair arĢidük, kapitülasyon,
konsül, sömürge ve coğrafi keĢif gibi kavramlarına kavram öğretimi açısından yaklaĢılmadığı
bulgulanmıĢtır.

Sonuç ve TartıĢma
AraĢtırmada Tarih 10 lise ders kitabında tımar kavramına iliĢkin kavram tanımının yapıldığı
bulgulanmıĢtır. Bunun birlikte söz konusu kavramın temsili görseller ile somutlaĢtırılmaya
çalıĢıldığı görülmüĢtür. Tımar kavramının olumlu ve olumsuz örnekleri sunularak diğer bir
kavram öğretim aĢaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine anılan ders kitabında yeniçeri ve devĢirme
kavramlarının kavram öğretimi ilkeleri çerçevesinde sunulduğu görülmüĢtür. Sözü edilen
kavramlar için sadece kavramların ayırt edici özelliklerinin yeterince belirginleĢtirilmediği
söylenebilir. Diğer taraftan Tarih 10 lise ders kitabında arĢidük, kapitülasyon, konsül,
sömürge ve coğrafi keĢif gibi Avrupa tarihine dair kavramlara kavram öğretimi açısından
yaklaĢılmadığı görülmüĢtür. AraĢtırmada elde edilen bulgular, ilgili literatür bağlamında
incelendiğinde araĢtırma sonuçlarının anlamlı olduğu düĢünülebilir. Zira, tarih öğretim
programları ve ders kitapları açısından Avrupa tarihi ile ilgili kavramlarda hataların olduğu
görülmektedir (ġimĢek, 2017). Tarih öğretim programları ve ders kitaplarının yanı sıra
öğretmen adayları ile yapılan çalıĢmalarda da Avrupa tarihine iliĢkin kavramların yeterince
anlaĢılmadığı vurgulanmaktadır. Örneğin Alaca (2018) sosyal bilgiler öğretmen adayları ile
yaptığı çalıĢmada Avrupa tarihine yönelik bazı kavramların baĢka kavramlarla karıĢtırıldığını,
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kavram yanılgılarının oluĢtuğunu ve bazı kavramların ise tamamen yanlıĢ öğrenildiğini
saptamıĢtır (Alaca, 2018). Benzer Ģekilde Gürgil (2019) tarafından öğretmen adayları ile
yapılan çalıĢmada Avrupa tarihine dair rönesans ve reform gibi kavramlarda bilimsel bilgi
içermeyen ve kavram yanılgısı içeren cümlelerin fazla olduğunu bulgulanmıĢtır. Nitekim
araĢtırmada elde edilen sonucu destekler Ģekilde öğretmenlerin kavram öğretiminde daha çok
sunuĢ yolunu tercih ettikleri görülmüĢtür (MemiĢoğlu ve Tarhan, 2016). Dolayısıyla mevcut
araĢtırmadan ve konuya iliĢkin alan yazından hareketle Avrupa tarihine dair kavramların
öğretiminde sorunlar yaĢandığı söylenebilir. Söz konusu sorunun giderilmesine yönelik gerek
ders kitaplarında gerekse öğretim sürecinde kavram öğretimi ilkeleri benimsenebilir.
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TÜRK HALK MÜZĠĞĠ ÖLÇÜ YAPILARI, ZAMANLARI, VURUġ ġEKĠLLERĠ VE
OLUġAN VURUġ TĠPLERĠ ĠLE BĠR TASNĠFLEME ÖNERĠSĠ

Tarkan ERKAN
Ege Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-0148-9050

ÖZET
Geleneksel Türk halk müziği ölçü yapılarıyla ile ilgili, pek çok tasnifleme yapılmıĢtır.
Ġncelenen bu tasniflerde farklılıklar bulunmaktadır. Müziği nasıl algıladığımızla ilgili bir
durum olduğundan, tasniflerdeki bu fark da kaçınılmazdır. “Birleşik”, “bileşik”, “bireşik”,
“basit”, “ana”, “karma”, “üçerli”, “karışık”, “büyük”, “küçük”, gibi kelimelerin bazen aynı,
bazen farklı anlatımlarda kullanılması, bu tasnif farklılıklarını da ortaya çıkarmıĢtır.
Dolayısıyla, tasnif konusu da geleneksel Türk halk müziği ile uğraĢanlar tarafından farklı
algılanmaktadır. Tasnif yapılırken kullanılan bazı kelimeler var ki, birbirlerinin yerine
kullanılamazlar; sözgelimi “birleşik” ile “bileşik” farklı anlamlardadır. Çünkü kullanılan bu
kelimelerin tanımları, dolayısıyla fonksiyonları da farklıdır. Geleneksel Türk müziğinde
notaya alma yanlıĢlıklarının pek çoğu ritm terminolojilerinin yanlıĢ kullanılıp, ritmin
süzülememesinin yanı sıra, tasnifin zorladığı ölçü yapıları da olduğu unutulmamalıdır.
Terminoloji sıkıntıları, müzik alanında çoğu zaman karĢılaĢtığımız bir durumdur. Bir
kelimeyi yanlıĢ kullanmak, konuyu, daha sonra içinden çıkılmaz bir hale getirebilmektedir.
Tasnif yapmadan önce özellikle “birleşik”, “bileşik”, “bireşik”, terimlerinin anlamlarını ve
iĢlevlerini açıklamak, tasnif çalıĢmamız da birincil hedef olacaktır.
“Basit” kime veya neye göre basittir? Kolay anlaĢılmasını mı, yoksa sıradan olduğunu
mu ifade eder? “Küçük” hangi ölçü yapısına kadar küçüktür ve nereden sonra “büyük”
ifadesini alır? Kelimelerin anlamlarının doğru yerde kullanılması ile, “karma” veya “karışık”
ifadelerinin tasniflemede neden yer alması gerektiği açıklanacaktır. BirleĢik zamanların da
bileĢkelerinin olabileceği ifade edilecek ve bu ölçülerde olan türkülere ait örnekler ile yapılan
tasnifler hakkındaki değerlendirmelerimize yer verilecektir.
KarıĢıklığa sebebiyet veren kelimelerin gözden geçirilmesi, ortak payda da buluĢulması
maksadıyla, örneklerden yola çıkılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Geleneksel Türk halk müziği ölçü
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yapılarını, vuruĢ Ģekillerini içeren, örneklendirilmiĢ yeni bir tasnif önerisi sunularak,
bildirimiz sonuçlandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: BirleĢik, bileĢik, bireĢik, geleneksel Türk halk müziği.

1.GĠRĠġ
Geleneksel Türk halk müziği ölçü yapısı, zamanları ve vuruĢ Ģekilleri ile ilgili pek çok
görüĢ bulunmaktadır. KarĢılaĢtığımız ifade ve görüĢ farklılıkları, geleneksel Türk halk
müziğinde pek çok tasnifleme çeĢitliliğini de getirmiĢtir. Bu çeĢitliliğin oluĢması tasnif edilen
ölçü yapılarının fonksiyonu farklı olan kelimeler ile ifade edilmesi olduğunu da söylemek
yanlıĢ olmayacaktır. Yaygın olarak kullanılan “usûl”, “zaman”, “birleşik”, “bileşik”, “bireşik”
gibi kelimelerin doğru bir ifadeyle kullanılmaması da tasniflerin çeĢitlenmesine yol açmıĢtır.
Halbuki terninolojinin doğru ifadelerle kullanılması bu farklılığı da ortadan kaldıracaktır.
Ülkelerin, bölgelerin, kasabaların, köylerin vs. ya da müzik türlerinin kendine has tavırları ve
kendine özel iç dinamikleri vardır. Müzikte tür zenginliği ne olursa olsun, en önemli durum
“müzik mantığını” çözebilmekten geçmektedir. Bu çerçevede yeryüzündeki tüm müzik
türlerinin ölçü yapıları, vuruĢ Ģekilleri ve tipleri kolayca tasnif edilebilinir.
Dünyada 3 çeĢit vuruĢ Ģekli vardır. Elimizle aĢağıya (1), yukarıya (2) doğru eĢit sürede
çizilmek kaydıyla, havaya soyut olarak çizdiğimiz 2 zamanlıları ifade eden vuruĢ. Elimizle
aĢağıya (1) sağa (2) ve yukarıya (3) doğru tekrar baĢlangıç noktasına gelecek Ģekilde, eĢit
sürede çizilmek kaydıyla, havaya soyut olarak çizdiğimiz 3 zamanlıları ifade eden vuruĢ ve
yine elimizle aĢağıya (1), sola (2), sağa (3) ve yukarıya (4) doğru tekrar baĢlangıç noktasına
gelecek Ģekilde, eĢit sürede çizilmek kaydıyla, havaya soyut olarak çizdiğimiz 4 zamanlıları
ifade eden vuruĢtur. Bu vuruĢlar, müziğin zamanlarını da ifade ederler. Bu vuruĢlara “temel
vuruşlar” veya “ana vuruşlar” diyebiliriz. Kimi yazarlara göre “basit vuruşlar” olarak
açıklanmıĢtır ancak bu terim, müzik yapısı düĢünüldüğünde yerine oturmayan bir terimin
ötesine geçememiĢtir. Bu vuruĢların birleĢmeleri, “birleşik vuruşları”, birleĢimlerin
birleĢmeleri, “karma vuruşları” meydana getirmiĢtir. 3 temel vuruĢun bir de üçerli Ģekil
dediğimiz tasnif çeĢidini de ayrı bir bölüm olarak değerlendirmemiz gerekmektedir. Çünkü
geleneksel müzikler zoraki bir bölümlemeye izin vermeyebilir, istisna olarak görülen ancak
geleneksel Türk halk müziğimizde istisna olmadığını gördüğümüz bazı birleĢik vuruĢların da
üçerli Ģeklinin bulunması ayrı bir bölüm açmamıza neden olmaktadır. Örnek olarak “Su Gelir
TaĢtan Akar, Bu Tepe Pulli Tepe, Kağıttan Biberim Var” (HoĢsu, 1997, s. 179-180-181)
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türküleri 18 zamanlı karma ölçüler gurubuna alınmıĢlardır. Halbuki bu türküler 6 zamanlının
üçerli Ģekli yani “bileşik ölçüdür” Asıl zamanı 6, bileĢkesi 18‟li olan ölçüdür.
Buraya kadar saydığımız dört bölümden oluĢan vuruĢlar veya zamanlardır. Bu dört
bölümün ortak bir özelliği “zaman” döngülerinin olma durumudur. Zaman veya vuruĢ
bittiğinde, mutlaka bir döngü yaratarak “zaman” döngüsü tekrar ederek, vuruĢ yeniden baĢlar.
Bir de ritmik yapısının olup ancak zaman döngüsü sürekli farklı olan türkülerimizde
bulunmaktadır ve bu çok önemli bir ayrımdır. Dolayısıyla bu yapıda olan türküler
tasniflemede beĢinci bölüm olma gerekliliğini sunmaktadır. Bu bölüme de “karışık vuruşlar”
veya “karışık zamanlı ölçüler” demeyi uygun görmekteyiz.
Tasnifleme yapılırken aksak vuruĢlarında baz alındığını görmekteyiz. Kimilerine göre
3‟lü bir vuruĢ aksaktır, bu yüzden aksaklar diye bir bölüm açılmıĢtır. Peki 8 zamanlı 3+2+3
vuruĢ tipinde olan bir türkünün aksağı hangisidir? Çoğunluktan farklı olan 2 zaman burada
aksak olandır. Peki 5 zamanlı 2+3 veya 3+2 vuruĢ tipinin hangisi aksaktır? Fakat aksaklar
bölümünün içine 5 zamanlılarında konulması düĢündürücüdür. 5 zamanlı vuruĢlar için, farklı
olan hangi vuruĢtur diyebildiğimiz bir noktada değildir. BirleĢik zamanlı ölçülerden 3+3+3
bireĢimli 9 zamanlı ölçülerde aksak olmadığı halde, neden aksak tasnifinin içinde yer
alabilirki?
VuruĢ tipleri ve birbirleri arasında Ģekillerin yer değiĢtirmesine tertip (kombinasyon)
diyebiliriz.

Ancak

müzikte

kullanılması

gereken

ifade

“bireĢim”

olmalıdır

diye

düĢünmekteyiz.
2.GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZĠĞĠ TASNĠFLEMESĠNDE KULLANILAN
TERĠMLER
Ritm; beĢ bileĢenden oluĢur. Bu bileĢenler atım, tartım, düzüm, usûl ve tempodur. Ritm
bu bileĢenler tarafından oluĢur ve farklar bu bileĢenler sayesinde ortaya çıkar. Dolayısıyla
tasnifleme de bu özelliklerin ortaya çıkması ile yapılmalıdır. Ölçü tasnifi kiĢisel bir durumdan
çıkmalı, ritmik yapının özelliğine göre değerlendirilmelidir. Bu farklılıklar ritme göre
yapılmamıĢ, düĢüncemize göre, ölçü rakamlarına bakarak tasnif yapıldığı kanaatini
oluĢturmaktadır. Sözgelimi 9/8 lik bir ölçü bileĢik bir ölçü mü? Yoksa birleĢik zamanlı bir
ölçü mü?

Bunu anlayabilmek için sadece notayı görme zorunluluğumuz yada duyma

zorunluluğumuz vardır. Peki görmeden tasnif yapılır mı veya anlatılabilinir mi? ĠĢte nota
görmeden de tasnifi anlatmak bu durumda mümkün olmalıdır.
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Geleneksel Türk halk müziği ölçü yapılarının tasniflemesinde genelde kullanılan
terminolojik ifadeler ve fonksiyonları Ģunlardır.
2.1. Basit
Basit kelimesinin, müziğin içinde nasıl geçtiği ve neleri tamladığına göz atmakta yarar
vardır.
Basit: TDK, Yapılması ve anlaĢılması kolay, karıĢık olmayan, olağan.
BaĢka bir tanıma göre ise, basit vuruĢ olarak alınmıĢtır.
Basit veya bileĢik vuruĢların her bir bölümüne zaman denir. (Tabakoğlu, 1976, s. 14)
Basit kelimesinin baĢka bir tamlaması da Ģu Ģekildedir.
Basit Üçleme: Nota değerleri birbirine eĢit olan üçlemelerdir. (Tabakoğlu, 1976, s. 15)
Basit ifadesi birçok yerde kullanılmaktadır. Dolayısıyla karmaĢanın asıl noktası,
kelimenin kendi anlamının ve tamlamalarının birbirleri ile karıĢtırılması konumuzun içeriği
olmuĢtur. Basit ölçü, vuruĢ değerleri iki eĢit süre değerine bölünebilen ölçü sayılarıdır ve
notaların ise, kendi bölünmelerinden birbirleri arasında değer alıp değer vermesi basit ölçü
olma durumunu değiĢtirmemektedir. Nota değerlerinin birim değerlerden alıĢ-veriĢi
sonucunda matematik sonucunun değiĢmemesi durumudur. Düzümler farklı olsa bile ölçü
sonucu 2 çıkandır. Aslında en küçük ölçü anlamına gelmektedir. Ancak en küçük ölçü demek
ile tasnif yapılırken söylemdeki basit, aynı anlamı taĢımamalıdır. Batı müziği ölçü
tasniflemeleri ile geleneksel Türk halk müziği ölçü tasniflemeleri çoğu zaman birbirine
karıĢtırılmıĢtır. Basit ölçüler içerisinde yer alan “ana zamanlı” veya “ana vuruşlu” ölçüler,
farklı bir durumu ifade eder. Çünkü ana zamanlı ölçüler, temel yapıyı temsil eder ve
birleĢikler, karmalar, karıĢık zamanlı ölçüler ana zamanlı ölçülerden yani temel yapıdan
türemiĢlerdir. Ayrıca kelime anlamı olarak bakılırsa, basit olmayan ancak 2, 3 ve 4 zamanlı
birçok geleneksel müzik ve ritm örnekleri de pek çoktur.
Basit usûl denilmiĢtir ki bu da yanlıĢ bir ifadedir, usûl bir alt ritmdir. GeniĢ düzümdür.
Kalıptır ancak ritm değildir. Her türkünün tartımı vardır ama alt ritmi yani usûlü olmayabilir.
Çünkü usûl bir kalıp ritmi ifade eder. Bu söylemin yerine yani basit usûl yerine “ana zamanlı
ölçüler” denilmesini savunmaktayız.
2.2. Ana
Ana: TDK, isim Anne, sıfat Temel, asıl, esas.
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Ana zamanlı ölçü dememizin sebebi temel, asıl ve esas olandır. Sıfat kullanımları ve
isim kullanımlarının farkı yukarıdaki gibidir. Tıpkı “zaman” ifadesi gibi.
2.3. Zaman
Kaç vuruĢ, sayıcı, sayımlamak saymak “zamanın” genel ifadeleridir.
Zaman: TDK, (Ġsim) Ar. Bir iĢin, bir oluĢun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte
olduğu süre, vakit.
Müzikteki karmaĢalardan biri de zaman ifadesidir. Müzikte daha çok sıfat anlamıyla
kullanılmaktadır ancak “geçen süre” ile birbirine karıĢıklığı da söz konusu olmaktadır. Ġkisi
de doğru olmasına rağmen müzikte zaman; sayıcı olarak düĢünülür yani “kaç”, kelimesinin
cevabı durumundadır.

2.4. BileĢik
“Bileşik” bize göre; bir araya gelmiĢ fakat bağımsız özellik gösteren. BaĢkalaĢmıĢ
anlamındadır.
BileĢik Ölçü ise; vuruĢ değerleri üç eĢit süre değerine bölünebilen ölçü sayılarıdır.
Notaların ise, kendi bölünmelerinden birbirleri arasında değer alıp vermesi bileĢik ölçü
olma durumunu değiĢtirmez.
BaĢka bir ifadeyle ise, en küçük ölçünün birim değerlerinin nokta ile çoğaltılmıĢıdır.
Basit ölçülerin, noktalı değer ile artırılarak elde edilmiĢ ölçülerdir. ÇoğalmıĢ ölçülerdir.
Basitten türeyip farklılaĢmıĢ ölçülerdir.
Tanımlardan da yola çıkarak baĢkalaĢmıĢ ölçülerdir veya bazı kaynaklara göre çoğalmıĢ
ölçülerdir. (AğırbaĢ, 1979, s. 29)
Basit triolenin (üçleme), nota değerleri birbirine eĢit olan üçlemeler olduğunu
belirtmiĢtik. Buna göre;
Bileşik triole: Nota değerleri birbirine eĢit olmayan üçlemelerdir. (Tabakoğlu, 1976, s.
15)
Çok önemli bir durum var ki o‟da bileĢik ölçüler. BileĢik üçleme (triole) ile de
yazılabilirler ki bu bize daha doğru gelmektedir. Çünkü asıl zaman net olarak belli
olmaktadır. Triole yöntemi ile yazıldığında 12/8 lik üçerli bir notayı 4/4 lük yazma Ģansımız
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olduğu gibi, asıl vuruĢu veya asıl zamanı da net olarak belirtmiĢ oluruz. Çünkü 12/8 lik üçerli
bir ölçü aslında 12 zamanı değil, 4 zamanı temsil eder. Zaten üçerli dememizdeki kasıtda bir
vuruĢun eĢit veya eĢit olmayan üçerlilere bölünmesinden baĢka bir durum değildir. Tek
farkları tempo farklarıdır ki, onu Ģu Ģekilde sabitleyebiliriz. Örnek: Tempo değeri üçerli 12/8
lik ölçünün tempo değeri noktalı dörtlük= 120 ile 4/4 lük ölçüde trioleli yazılan ölçünün
tempo değeri dörtlük=120 yazılması neticesinde hız eĢitlenmiĢ olmaktadır. 12 zamanlı veya
12 vuruĢlu ölçüler farklı bir durumdur. Üçerli 12‟lilerle karıĢtırılmaması gerekmektedir.

2.5. BirleĢik
Birleşik: TDK. Bir araya gelmiĢ, birleĢmiĢ olan, müttehit.
Birleşik: Ġki ayrının bir araya gelmesi. (Sarısözen, 1962, s. 2)
BirleĢik ölçü bize göre; farklı ana zamanlı ölçülerin birleĢmesidir. BirleĢik zamanlar ana
zamanlardan türemiĢtir. VuruĢ Ģekilleri ve oluĢan tipleri bu yapının içerisindeki tertipleridir
(kombinasyonlarıdır). BileĢik ölçüde 3‟e bölünebilme ile, birleĢik zamanlardaki, 3 lü aksak
birbirine karıĢtırılmamalıdır. Ayrıca 3‟lü aksaklara da üçleme denilmemelidir.
2.6. BireĢik
BirleĢik zamanlı ölçülerin veya karma zamanlı ölçülerin zamansal olarak aynı, vuruĢ
Ģekilleri farklı olduğu durumlar meydana gelir. FarklılaĢan bu duruma da bireĢik vuruĢ tipleri
denir.
Onur Akdoğu “2+2+3+3 bireşimiyle açıklanan ceng-i harbi örneği” Ģeklinde ifade
ederdi. (Akdoğu, 2003, s. 545)
Bireşim: TDK. a. Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak
birleĢtirilmesi. b. Bu biçimde oluĢan bütün.
BireĢik ölçü bize göre; farklı ana zamanlı ölçülerin birleĢerek oluĢan bütünleĢik yapılı
ölçülerdir. OluĢan bu bütün, farklı zamanlı ölçülerdeki tipleri belirlemektedir. Bu birleĢimlere
bireĢik zamanlı ölçüler ve vuruĢ tipleri denilir. Yeni tiplerin oluĢmasıda, vuruĢ Ģekillerinin
birleĢip, vuruĢ tiplerinin meydana getirmesini sağlamaktadır.
2.7. Karma
Karma: TDK. 1.Karmak iĢi. 2.Ayrı türden olan ögelerin karıĢtırılmasıyla oluĢmuĢ,
muhtelit.
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Ögelerinin sayısının çokluğundan dolayı bu terimi kullanmak bir gereklilik olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Kompleks yapı olarak adlandırılabilinir.
2.8. KarıĢık
KarıĢık, çapraĢık, girift zamanlı ölçüler için kullanabileceğimiz bir terim olduğunu
düĢünmekteyiz. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, ritmik yapısının olmasına rağmen zamanının
(kaç vuruĢ) olduğu anlaĢılamayan müzik ölçüleri için kullanılabilinir.
Karışık: TDK. 1.AnlaĢılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraĢık 2.Ayrı nitelikteki
Ģeylerden oluĢmuĢ 3.Düzensiz, dağınık, intizamsız.
KarıĢık ölçü bize göre; ölçülerin baĢtan sona bir düzen içerisinde değil, tutarsızlık
göstermesine karıĢık ölçü denir.
2.9. Küçük
Küçük: TDK. a. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karĢıtı. b.
niceliği az olan c. Niteliği aĢağı olan, bayağı. d. Değersiz, önemsiz.
Bu sıfatı müzikte kullanmamak daha isabetli olacaktır. Hiçbir Ģekilde ölçü yapısındaki
küçük, yani en az vuruĢu bile ifade etmemektedir. Neticede matematikte 2 rakamından daha
küçük sayılar bulunmaktadır ama müzikte ölçü en az 2 rakamı ile ifade edilir.
2.10. Büyük
Büyük: TDK. 1. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük
karĢıtı. 2.Çok, ortalamayı aĢan (soyut kavram). 3. Niceliği çok olan. 4.Üstün niteliği olan.
Bu sıfatı da müzikte kullanmamak gerekir. Büyük zamanlı ölçüler olarak ifade edilmiĢ
bazı tasniflemelerde, büyüklükten ziyade ölçünün süre uzunluğunu temsil ettiği bilinmektedir.
2.11. Aksak
Aksak: TDK. 1. Türk müziğinde kıvrak bir usul. 2. Eski Yunan ve Latin Ģiir ölçüsünde,
sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.
Bize göre ise aksak; kıvrak bir usûl değildir, çünkü çok yavaĢ tempoda da olan usullü
ezgiler olabildiği gibi, kıvraklığı yansıtmazlar. Düzenli giden vuruĢların arasında düzensiz
giden vuruĢun olma durumudur. Sözgelimi 2+2+3 tipinde olan müzik ölçüsünün aksağı 3
iken, 2+3+3 tipinde olan müzik ölçüsünün aksağı 2 dir. Aksatan durum her zaman değiĢebilir.
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3. GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZĠĞĠ ÖLÇÜLERĠNĠN TASNĠFLEME
ÖRNEKLERĠ VE TASNĠF ÖNERĠSĠ
Seyfeddin ve Sezai Asaf kardeĢlerden, günümüze kadar pek çok araĢtırmacı, halk
müziği derlemeleri yapmıĢ ve yapmaktadır. Bu araĢtırmalar neticesinde geleneksel Türk halk
müziği ölçü yapıları ile ilgili pek çok tasnifde yapılmıĢtır.
Cihangir Terzi “Genel olarak resmî ve özel çalışmalarla derlenen ezgilerin notaya
alınması aşamasında araştırmacı, sanatçı, akademisyen veya amatör seviyedeki birçok müzik
insanımızın emekleri olmuştur. Kitap, dergi, nota fasikülü, defter ve benzeri kaynaklarda
yayımlanan ezgi notalarına bakıldığında ölçülendirme anlayışında ve yazım biçimlerinde
bireysel, kurumsal, dönemsel ve mensup olunan müzik tarzının nota yazım geleneği
bağlamında kısmi farklılıkların olduğu söylenebilir…halk müziğinde metro-ritmik yapının
tespiti, yazım anlayışı ve sınıflandırılmasına dair birçok müzik adamı tarafından ortaya
atılmış ve çeşitli ilmi kaynaklarda neşredilmiş görüşlere ve sınıflandırma modellerine
kronolojik açıdan kısaca bir göz atmak…faydalı olacaktır”. ġeklinde açıklamıĢtır. (Terzi,
2015, s. 23)
Muzaffer Sarısözen derleme ve notalama konusunda emeği tartıĢmasız, yokluk
zamanlarda büyük iĢler baĢarmıĢ hocaların baĢında gelmektedir. Kendisinin ölçü yapılarıyla
ilgili tasnifi Ģu Ģekilde olmuĢtur. “1-Ana Usûller ve üçerli şekilleri 2-Birleşik Usûller 3Karma Usûller” (Sarısözen, 1962, s. 2)
Muzaffer Sarısözen gibi Geleneksel Türk Halk Müziğinin ilk koro Ģeflerinden ve Ege
Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı hocalarından Mustafa HoĢsu‟da “Geleneksel
Türk Halk Müziği Usûlleri üç bölümde toplanır: 1-Ana Usûller ve üçerli şekilleri 2-Birleşik
Usûller 3-Karma Usûller” olarak tasniflemiĢtir. (HoĢsu, 1997, s. 102)
Atınç Emnalar ise farklı bir görüĢ açısından yaklaĢarak tasnifini Ģu Ģekilde yapmıĢtır.
“A.I. Basit usûller:2-3 zamanlılar II. Birleşik usûller: 4 ve daha yukarı zamanlılar veya B.I.
Küçük usûller: 2-3-4-5-6-7-8-9 zamanlılar II. Büyük usûller: 10 ve daha yukarı zamanlılar.
Burada büyük usûllerin 10 zamanlı ve üzerindekiler olarak düşünülmesisinin sebebi, karma
usûllerin 10 zamanlılar ile başlamasındandır. Veya C.I. Basit usûllü türküler: 2-3 zamanlılar
II. Birleşik usûllü türküler: 4 ve daha yukarı zamanlılar III. Usûl geçkisi gösteren (Değişken
karışık usûllü) türküler”. (Emnalar, 1998, s. 178)
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Özcan Seyhan ise Ģu Ģekilde tasnif çalıĢması yapmıĢtır. “1-Düz Usûller; 2/4, 6/8, 4/4
sayılarından oluşan iki ve dört vuruşlu usûllerdir…2-Aksak Usûller: 5/8 (5/4), 7/8 (7/4), 8/8,
9/8, (9/4, 9/16), 10/8 (10/16)‟lık sayılardan oluşan usûllerdir” (Seyhan, S:237-247)
Bu tasnifleme listesini çoğaltmak mümkündür. Çünkü her yazarın veya müzik
insanlarının kullandığı terminolojik yaklaĢımlar, ifade ediliĢ bakımından farklılıklar
göstermektedir. Dil birliğinin ve müzik anlayıĢının bu anlamda yerine oturmadığını tespit
etmiĢ bulunmaktayız. Birazdan vereceğimiz tasnif örneğimizde öncelikle ritmik ve döngü
özelliklerine göre ölçü tasniflemesi yapılacaktır. Terim olarak neyi ifade ediyor, ritmik
özelliği, dinamiği ve döngüsü öncelikli olarak ele alınacaktır.
Bize göre geleneksel Türk halk müziği ölçü tasniflemesi Ģu Ģekildedir.
1-Ana zamanlı ölçüler: Dünya‟daki temel vuruĢlu olan müzikleri ifade eder. 2,3,4
zamanlı ölçülerdir.
2-BirleĢik zamanlı ölçüler: Temel vuruĢların birleĢmesiyle meydana gelmiĢ olan
müzikleri ifade etmelidirler. 5,6,7,8,9 zamanlı ölçülerdir.
5 zamanlı ölçüler ve oluĢan bireĢimleri A Tipi 3+2, B Tipi 2+3
6 zamanlı ölçüler ve oluĢan bireĢimleri A Tipi 4+2, B Tipi 2+4, C Tipi 3+3
7 zamanlı ölçüler ve oluĢan bireĢimleri A Tipi 3+2+2, B Tipi 2+3+2, C Tipi 2+2+3
8 zamanlı ölçüler ve oluĢan bireĢimleri A Tipi 2+3+3, B Tipi 3+2+3, C Tipi 3+3+2
9 zamanlı ölçüler ve oluĢan bireĢimleri A Tipi 3+2+2+2, B Tipi 2+3+2+2, C Tipi
2+2+3+2, D Tipi 2+2+2+3, E Tipi 3+3+3
BireĢimlerde öncelik, aksak var ise tip sırası belirlenir, aksak yok ise büyük zamandan
baĢlanarak bireĢimler saptanmalıdır.
3- BileĢik ölçüler/Asıl zamana bağlı bileĢik ölçüler: Asıl zamanlı ölçülerin bileĢke
oluĢturması da özel bir durumdur. Gerek çoğaltılmıĢ olarak yazılsın, gerekse triole yöntemi ile
yazılsın, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, ayrıĢan bir durum söz konusu ise bu baĢka bir
kategoridir diyebiliriz. 2,3,4,6 zamanlı ölçülerin üçerli Ģekli de diyebildiğimiz, birim değerin
nokta ile çoğaltılmıĢı yada triole Ģeklinde duyulan bileĢkelerdir.
2/4 lük ise birim değerin nokta ile çoğaltılmıĢı 6/8 liktir. Triole ile yazılmıĢ ise 2/4 lük
sabit kalır.
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3/4 lük ise birim değerin nokta ile çoğaltılmıĢı 9/8 liktir. Triole ile yazılmıĢ ise 3/4 lük
sabit kalır.
4/4 lük ise birim değerin nokta ile çoğaltılmıĢı 12/8 liktir. Triole ile yazılmıĢ ise 4/4 lük
sabit kalır.
6/4 lük ise birim değerin nokta ile çoğaltılmıĢı 18/8 liktir. Triole ile yazılmıĢ ise 6/4 lük
sabit kalır.
Yukarıda örneklerini belirttiğimiz türküler baz alındığı için bu bölüm sınırlı kalmıĢtır.
Yeni bileĢke örnekleri ileride çıkarsa ki çıkabilir, bu bölümün altına rahatlıkla koyabiliriz.
4-Karma zamanlı ölçüler: Temel vuruĢların birleĢmelerinin birleĢmeleriyle meydana
gelmiĢ veya birleĢik zamanlı ölçüler ile ana zamanlı ölçülerin birleĢmeleriyle meydana gelmiĢ
müzikleri ifade etmelidirler. 10 zamanlı ve daha yukarısı olan ölçülerdir. BirleĢik zamanlı
ölçüler türemiĢ ölçülerdir. Kendi özel durumları, dinamikleri ve özellikleri vardır. Ġki birleĢik
zamanlı ölçü birleĢtiğinde farklı dinamikler ve özellikler ortaya çıkmaktadır. Sözgelimi 5/8
lik bir melodi ile 10/8 lik melodi arasında ritmik yapı farkı bulunmaktadır, yan yana gelmiĢ 2
adet 5/8 lik gibi düĢünmemek gerekir bir bütünü temsil etmektedir.
5-KarıĢık zamanlı ölçüler: Farklı zamanlı ölçülerin; yani ana zamanlı ölçüler, birleĢik
zamanlı ölçüler, karma zamanlı ölçüler, asıl zamanına bağlı bileĢik ölçüler gibi belli bir döngü
sırası olmadan, düzensiz ve değiĢerek oluĢmuĢ olan ölçülerdir. OluĢtukları birleĢmeler
sonucunda, ritm de döngüler meydana gelmez ve bu döngüler birer bütünlük arz etmez. Bu tür
oluĢan ölçüleri karma zamanlı ölçülerle karıĢtırmamak gerekir. Çünkü karma zamanlı
ölçülerin de kendi içerisinde düzenli seyreden bir döngüsü vardır karıĢık zamanlı ölçülerin
döngüsü yoktur. Sözgelimi baĢtan sona 22/8 lik bir ezgi veya ritm karma zamanlı ölçüdür.
Çünkü bir bütünlüğü vardır ve döngüsü 22/8 de bir tekrarlanır. Ancak sürekli değiĢkenlik
gösterip, belli bir döngüsü olmayan, tutarsız olan ölçülere karıĢık zamanlı ölçüler dememiz
gerekmektedir. Örnek: (2/4+9/8)+(2/4+7/8)+(4/4+9/8) lik bir ezgi veya ritm parça bitmiĢ ise
karıĢık zamanlı ölçüler sınıfına girer. (4/4+5/8), (4/4+5/8), (4/4+5/8), (4/4+5/8) Ģeklinde bir
döngü var ise bu durumda zaten notalama hatası vardır ve 13/8 lik karma zamanlı ölçü olarak
değerlendirmek gerekmektedir. Ancak 4/4 lük farklı tempo, 5/8 lik farklı tempo ise bu yazım
kabul edile bilinirki bu Ģekilde bir türkünün olduğunu düĢünmemekteyiz.
Ülkemizde tempo konusu maalesef incelediğimiz kaynaklarda çok ciddiye alınmayan
bir konudur. Halbuki tempo ölçümü sadece hızın değil, birim değerinde saptayıcısıdır.
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KarıĢık zamanlı ölçülerin belirli bir döngüsü yoktur. Ana, birleĢik, bileĢik, karma
zamanlı ölçülerin bir döngüsü vardır ve dinamikleri bellidir. Ancak birkaç zamanlı farklı
ölçüler yan yana gelmeye baĢlayınca, kulak bu değiĢimi hissedemez, iĢte bu yüzden bu tür
ölçüleri diğerlerinden ayırmak zorundayız. Sadece zaman geçkisi demek kolaycı bir
yaklaĢımdır.
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Basit ölçüler batı müziğinde 2‟ye bölünebilen anlamına gelirken, bazı kaynaklarda
“ana” zamanları ifade etmek için kullanılmıĢtır. BileĢik ölçüler batı müziğinde 3‟e
bölünebilen anlamına gelirken bazı kaynaklarda birleĢik zamanları ifade etmek için
kullanılmıĢtır. Halbuki geleneksel Türk halk müziği zamanları ve vuruĢ Ģekillerinin “basit”
terimi ile değil, “ana” terimi ile ifade edilmesi gerekmektedir. Çünkü buradaki ana zamanlar
ve vuruĢ Ģekilleri kavramı, yukarıda da belirttiğimiz gibi temeli ve doğurganlığı, yeni ve uzun
zamanların oluĢtuğunu anlatmaktadır. Bu birleĢimlerin farklı yapıdaki tiplerine bireĢik vuruĢ
tipleri denilmelidir.
Ayrıca, bileĢik usûller olarak yanlıĢ bir kulanım da söz konusudur.
1-BileĢikler; yalnızca özel durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ana Usûller ve 3‟erli
Ģekilleri diye ifade edilmiĢ olan, 3‟erli Ģekiller bileĢik zaman değil, asıl zamanına bağlı
bileĢkelerdir. Yani asıl zamanı temsil ederler, ölçü rakamlarındaki üstte bulunan rakamın
zamanını ifade etmezler. Bu yüzden bu yapıda olan ezgileri triole olarak yazılması daha yarar
sağlayacaktır. 2-Usûl terimi kullanımı da yanlıĢtır. Artık terimlerin birbirlerinin yerlerine
kullanılması zaten iĢin içinden çıkılmaz bir hale geldiğinin de habercisidir. Usûl; alt ritmdir,
bir kalıptır, kalıp ritmdir, geniĢ düzümlerdir. Her ezginin kalıp ritmi olacak diye bir kaide söz
konusu değildir, sözgelimi zeybek ezgilerine bu durum uygun değildir. Kaynaklarda usûl
ifadesi ölçüyü anlatabilmek için kullanılmıĢtır. Ancak her ritmik ezginin tartımı olur ancak
usulü olmayabilir. Bu nedenle, usûl yerine, “… zamanlı ölçüler” kullanılmasının gerektiğini
düĢünmekteyiz.
Ayrıca birleĢik zamanlı ölçüler ve vuruĢ tipleri ile karma zamanlı ölçüler ve vuruĢ
tipleri dediğimizde de, vuruĢlar 2‟ye bölünebilmektedir. Basit ölçünün hükmettiği kurallara
uymaktadır. 3‟e bölünebilen çoğalmıĢ ölçüler veya baĢkalaĢmıĢ ölçüler veya bileĢik ölçüler,
özel durumda olan vuruĢ guruplarıdır. Bunlarda geleneksel Türk halk müziğindeki üçerli
Ģekillerdir. Batı müziğinde de “bileĢik ölçüler” dediğimizle aynıdır. Basit ölçü genel bir
anlatımdır, tasnif içerisine konulması gerekiyorsa aĢağıdaki gibi konulmalıdır ve konuların
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birbirine karıĢtırılmaması gerekmektedir. Basit ölçü; yalnızca ana zamanları kapsamaz. 2‟ye
bölünen her çeĢit zamanları kapsar. BileĢik ölçü; 2,3,4, bazı 6 zamanlı ölçülerin nokta ile
çoğaltılmıĢ ölçüleridir. VuruĢ Ģekli değiĢmezken nota değeri ölçünün toplamından yarı değeri
kadar uzamıĢ olanıdır. BileĢik ölçüde 3‟e bölünebilme ile, birleĢik zamanlardaki, 3 lü aksak
baĢka bir konudur. Aksak‟ın her vuruĢu da, kendisi de 2 ye bölünebilir. Tıpkı 3 zamanlı
ölçünün bölünmesi ile aynıdır. BileĢik ölçüler, tempo rakamı dörtlük nota olmak koĢuluyla,
bileĢik üçleme (triole) ile de yazılabilirler. Triolesiz (üçlemesiz) yazımlarda tempo rakamı
noktalı dörtlük ile ifade edilir.
Bu çeliĢkileri ortadan kaldırmak hepimizin görevi olmalıdır. Alanı geniĢ olduğu için zor
görünen konuların basite indirgenmesi neticesinde bu karıĢıklıklar ortaya çıkmıĢtır.
Önemli olan ana zamanlar ve bileĢkeler (üçerliler), birleĢik zamanlardır, karma
zamanlar büyük birleĢmelerdir ve farklılaĢmıĢlardır. Ritmik yapısı sürekli değiĢenler ise
karıĢık zamanlardır. Bu yüzden tasnifleme bize göre beĢ bölüm olarak belirtilmelidir. Ritmde
her zaman döngüye ve iç dinamiğine bakılmalıdır. Aksak zamanlı ölçüler de döngü
içerisindeyse yukarıda tarif ettiğimiz tasnifdeki yerini bulacaktır. Ritmik yapıda bir döngü
içerisinde olamıyor ise karıĢık zamanlıdır. BaĢta da söylediğimiz gibi pek çok yazar farklı
tasnifler yapmıĢtır. Ancak bu karmaĢadan öteye gitmemiĢtir. Aslolan döngüdür. Çünkü
müziği icra eden müzisyen veya yerel müzisyen, o ritm döngüsünün içerisinde icrasını yapar.
Dolayısıyla tasnif döngü üzerine yapılmalıdır. Bu sayede notayı görmeden de müzik ile
uğraĢanlar; müzisyenler, notaya alanlar, tasniflemeyi netleĢtirmiĢ olurlar.
Müzik mantığı yürütmek çok önemli bir husustur. KiĢisel mantığa göre değil, müzik
mantığına göre hareket edilmelidir. Burada ki amaç, tasnif konusunda dil ve mantık ortaklığı
için çaba sağlamaktır, bu Ģekilde yaygınlaĢmasını sağlamak, ilgili kiĢilerin görevi olmalıdır.
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GĠRĠġ
Bu çalıĢmada düĢünür, siyasetçi ve gazeteci kimliğiyle çağdaĢ Ġslam düĢüncesinin önemli
isimlerinden kabul edilen ReĢid Rıza‟nın (ö. 1935) hayatı ve ıslah düĢüncesi, Muhâverâtü‟lmuslih ve‟l-mukallid isimli eserinin genel muhtevası ve bu eserde yer alan fıkhi görüĢleri
incelenmiĢtir. Ayrıca ReĢid Rıza‟nın teklif ettiği Ģer‟î ahkam sistemi, ictihad, taklid, telfik,
sünnet, icmâ, maslahat, örf gibi konu ve kavramlar üzerinden değerlendirilmiĢ ve bu konular
çerçevesinde ReĢid Rıza‟nın klasik fıkıh anlayıĢı ile ters düĢtüğü bazı noktalara değinilmiĢtir.
I. REġĠD RIZA‟NIN HAYATI VE ISLAH DÜġÜNCESĠ
Muhammed ReĢid Rıza, 1865 yılında o dönem Osmanlı Devleti içerisinde yer alan,
bugünkü Lübnan‟ın kuzey sahilinde bulunan TrablusĢam Ģehri yakınlarındaki Kalemun
kasabasında dünyaya gelmiĢtir.1 Seyyid bir aileye mensup olan Rıza‟nın lakabı Hz.
Hüseyin‟in soyundan gelmesi hasebiyle el-Hüseynidir.2 ReĢid Rıza, son derece seçkin, temiz,
mütedeyyin, güzel ahlaklı, ilim-irĢat ehli bir ailede büyüdüğünü ifade etmiĢtir.3 Eğitimine
doğup büyüdüğü kasabada baĢlamıĢ ardından TrablusĢam‟da bulunan rüĢdiye mektebinde
devam etmiĢtir.4 Ancak hükümete hizmet etmeyi istemeyerek bir yıl sonra el-Medresetü‟lvataniyyetü‟l-Ġslamiyye‟ye intikal eder. Rıza‟nın öğrencilik yıllarında bu okulun “Ġslam
ümmeti din ve dünya ilimlerini bir arada, Batı dünyasındaki dönemin yöntemleriyle
öğrenmedikçe ıslah olamaz” düĢüncesine sahip bir müdürü vardır.5 ReĢid Rıza, sekiz yıllık bir
eğitimin sonunda akli ve nakli ilimlerde eğitim verebileceğini belgeleyen bir diploma ile
mezun olmuĢtur.6

1
2
3
4
5
6

Ġbrahim Ahmed Adevi, Reşid Rıza el-İmâmü'l-mücâhid, s. 19.
M. Sait Özervarlı, “ReĢîd Rızâ”, DĠA, XXXV, 17.
ReĢid Rıza, el-Menâr ve'l-Ezher, s. 133-134.
Ahmed Fehd Berekat ġevâbike, Muhammed Reşid Rıza ve devruhu fi'l-hayati'l-fikriyye ve's-siyasiyye, s. 15.
Ahmed b. Cum'a ġerabâsî, Reşid Rıza, asruhu ve hayatuhu ve mesadiru sekâfetuhu, s. 121.
Muhammed Ahmed Dernika, es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza, s. 23.
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Gençliğinde NakĢibendî tarikatına intisap etmesi kaynaklarda geçen önemli bilgiler
arasındadır.7 Gençlik çağlarında kendisini „ibadet ve ahlaklı yaĢama düĢkün bir sûfî‟ olarak
tavsif eden ReĢid Rıza, kendisini en çok etkileyen kitapların baĢında Gazzâlî‟nin İhyâu
ulûmi‟d-dîn adlı eserinin geldiğini belirtir.8 NakĢibendî tarikatına intisap ettiği dönemde
birtakım keramet türünde olağanüstü durumlarla karĢılaĢtığını, bunların bir kısmının izahını
yapmaktan dahi aciz kaldığını ifade eder.9 Hayatının ilerleyen dönemlerinde modern
selefîliğin önemli isimlerinden birisi haline gelen ReĢid Rıza‟nın10 gençken tarikatlarla olan
irtibatı ĢaĢırtıcıdır. Üstelik gençken Hanefi-Mâtürîdî anlayıĢa yakın iken daha sonra Hanbelî
mezhebine yönelir11 ve tasavvufa yönelik ciddi tenkitler yöneltmeye baĢlar.12 ModernleĢme
dönemi Ġslam düĢüncesi üzerinde derin etkileri olan Cemâleddîn-i Efgānî (ö. 1897) ve
Muhammed Abduh‟u (ö.1905) el-Urvetü‟l-Vüskâ dergisindeki yazılarıyla tanır.13 Dergideki
yazılar onun dünyasında sarsıcı bir etki yaratır ve „Abduh‟un hikmetinden istifade etme
arzusuyla‟ Kahire‟ye yerleĢir (1897).14 Mısır‟da Abduh ile beraber el-Menâr dergisini
çıkarmaya baĢlarlar. Rıza vefatına kadar derginin neĢrini devam ettirir (1898-1935).15 1908
yılına kadar Mısır‟dan hiç ayrılmayan ReĢid Rıza, Müslüman toplumların ıslahına yönelik
ürettiği düĢünceleri hayata geçirmek ve Ġslam âlemindeki Müslüman yöneticilerin siyasi
desteklerini almak için birçok seyahat gerçekleĢtirir ve bu seyahatlerle ilgili hatıralarını
kaleme alır.16
ReĢid Rıza‟nın tasavvufa bakıĢında görülen farklılaĢma, siyasi yaklaĢımlarında da
mevcuttur. YaĢadığı dönemin çalkantıları onun siyasi hayatına sirayet etmiĢtir. el-Menâr
dergisinin ilk sayısında Osmanlı Devleti‟ne ve Sultan Abdülhamit‟e bağlı olduğunu, sadakatle
hizmet edeceğini methiyelerle birlikte dile getirirken 1908 yılı sonrasında Abdülhamit için
„diktatör, zalim, Allah‟a isyankâr, kindar, hasetçi‟ gibi ifadeler kullanılır. Akabinde esaslı bir
Ġttihat ve Terakki müdafisi olan ReĢid Rıza, bu partiden beklediği yönde bir siyaset
bulamayınca onları Türk milliyetçiliği yapmak, Araplara kötü muamelede bulunmak,
beceriksizlik, yolsuzluk gibi sebeplerle eleĢtiri yağmuruna tutar. Birinci Dünya SavaĢı patlak
7

BeĢir Musa Nafi, el-İslâmiyyûn, s. 27.
ReĢid Rıza, İttihad-ı Osmanî‟den Arap isyanına, (çev. Özgür Kavak), s. 17.
9
ReĢid Rıza, el-Menâr ve'l-Ezher, s. 148.
10
M. Sait Özervarlı, “Selefiyye”, DĠA, XXXVI, 401.
11
Muhammed Harb, “el-Menâr”, DĠA, XXIX, 117.
12
Muhammed Harb, “el-Menâr”, DĠA, XXIX, 118.
13
Bk. M. Sait Özervarlı, “Muhammed Abduh”, DĠA, XXX, 482.
14
ReĢid Rıza, İttihad-ı Osmanî‟den Arap isyanına, (çev. Özgür Kavak), s. 3; ReĢid Rıza, Târîhü‟l-Üstâzi‟lİmâm, s. 999.
15
Muhammed Salih MerrâküĢî, Tefkîru Muhammed Reşid Rıza min hilâli Mecelleti'l-Menâr, s. 57.
16
Bk. ReĢid Rıza, Rihalâtü'l-İmam Muhammed Reşid Rıza, (nĢr. Yusuf ĠbiĢ), Beyrut, 1971.
8
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verdiğinde ġerif Hüseyin‟in Osmanlı Devleti‟ne isyanını destekler. „Arapların Efendisi‟
diyerek taltif ettiği ġerif Hüseyin‟i çok geçmeden „tağut ve Ģeytanın halifesi‟ olarak görmeye
baĢlar. Daha sonra „Gazi‟ olarak nitelediği Mustafa Kemal‟i Ġslam ve Müslümanların
hizmetkârı ilan eder. Ankara Hükümeti‟ne hitap etmeyi düĢünerek bir kitap bile yazar. 17
Buradan da zamanla umudunu yitiren ReĢid Rıza, Suud ailesine bağlanır ve bu bağlılığını
ömrünün sonuna kadar sürdürür.18
ReĢid Rıza‟nın hayatında öne çıkan en önemli düĢüncesi ıslahtır. O küçüklüğünden
itibaren kendisini iyiliği emredip kötülükten nehyetmeye vazifeli görerek bu sahada çaba
gösterir: “Hiç kuşkusuz avama nasihat ve eğitim hususundaki Kalemun kasabasında
yaptıklarım pek meşhurdur. Mescidimizde erkeklere dersler okutur, kahvelere gidip onlarla
otururdum. Orada köylüleri toparlamak için onlarla kahve ve nargile içerdim. İçlerinden
kimileri namaz kılmayı terk etmişlerdi, tekrar başlattırdım… Sadece erkeklerle ilgilenmekle
kalmadım köyün kadınlarına da çeşitli itikadi ve fıkhi bilgileri kolaylaştırıcı bir üslupla
öğrettim. Tesettüre daha uygun kıyafetler giymelerini sağladım, eşlerine karşı hal ve
hareketleri zamanla düzeldi, temizlik konusunda da daha titiz ve düzenli oldular.”19 Ancak
Mısır‟a yerleĢmesiyle birlikte ıslah düĢüncesi daha kapsayıcı bir hal almıĢtır. Artık ıslahı,
Müslümanların sahâbe dönemi duyarlılığında yaĢamaları, onların yoluna ve gidiĢine aykırı
olan bütün bidatleri ortadan kaldırmaları olarak görür.20
Mısır‟da Abduh ile birlikte el-Menâr dergisini içtimai, dini ve iktisadi reformları
yaygınlaĢtırma ve Ġslam‟ın dini bir sistem olarak mevcut Ģartlarla çatıĢmadığını ispat etme
hedefine matuf olarak çıkarır. Bu dergi otuz yedi yıl boyunca (Rıza‟nın vefatına kadar)
ittihad-ı Ġslâm, Kur‟an ve sünnete dönüĢ, Ġslam‟a girmiĢ batıl inanç ve hurafeleri ortadan
kaldırmak, mezhep taassubunu, evliya hakkındaki batıl inançları, tarikatlar yoluyla gelen
bidatleri yok etmek, farklı gruplar arasında hoĢgörüyü geliĢtirmek, halkın eğitim seviyesini
yükseltmek, eğitimde reformlar yaparak Müslüman milletlerin ilerleme ve geliĢmeye
yönelmelerini ve bu konuda diğer milletlerle rekabet etmelerini teĢvik, akla gereken önemin
verilmesi, içtihat fikrini tekrar canlandırmak ve her türlü taklitten uzaklaĢmak gibi görüĢlerin
membaı olur.21 el-Menâr dergisiyle alakalı mühim bir bilgi de Ġhvan-ı Müslimin teĢkilatının

17
18
19
20
21

Bk. ReĢid Rıza, el-Hilafe, Kahire, 1994/1415.
ReĢid Rıza, İttihad-ı Osmanî‟den Arap isyanına, (çev. Özgür Kavak), s. 8-13.
ReĢid Rıza, el-Menâr ve'l-Ezher, s. 177.
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, Efgani, Abduh, Reşid Rıza, (çev. Hayrettin Karaman), s. 307.
Muhammed Harb, “el-Menâr”, DĠA, XXIX, 116.
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ReĢid Rıza‟dan sonra derginin yayınlanmasını finanse etmeleridir.22 TeĢkilatın müessisi ve
referans kaynağı olan Hasan el-Bennâ (ö. 1949)23 aynı zamanda sağlığında iletiĢim içerisinde
olduğu24 ReĢid Rıza‟yı hayırla yâd etmekte, otobiyografik eserinde dergiye özel bir yer açar.
Hasan el-Bennâ dergiyi Hanif Ġslam anlayıĢından iktibaslar yapan, ilim ve marifetiyle
parlayan bir kandile benzetir.25
II. “MUHÂVERÂTU’L-MUSLİH VE’L-MUKALLİD” ADLI
ESERĠN MUHTEVASI
Eserde bulunan bölümler ilk baĢta el-Menâr dergisinde peyderpey neĢredilmiĢ (13181319), daha sonra okuyucudan gelen yoğun talep üzerine Kahire‟de kitap formatında
bastırılmıĢtır (1324).26 Ahmet Hamdi Akseki eseri Mezâhibin Telfiki ve İslam'ın Bir Noktaya
Cem'i ismiyle Türkçeye tercüme etmiĢ, eserin bir kısmı Sebilürreşad dergisinde yayımlanmıĢ,
daha sonra kitap olarak basılmıĢtır (Ġstanbul 1332). Hayreddin Karaman, Akseki'nin
tercümesini İslam'da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri adıyla sadeleĢtirmiĢ (Ankara 1974), daha
sonra Cemâleddîn-i Efgānî (ö. 1897), Muhammed Abduh (ö. 1905) ve ReĢid Rıza'nın (ö.
1935) biyografilerini içeren yeni bölümler ekleyerek kitabı Gerçek İslam'da Birlik ismiyle
tekrar çevirmiĢtir (2003).27
Bu kitap reform taraftarı, Ġslami ilimler yanında pozitif bilimler okumuĢ, aktüel
meselelere hâkim, dünyada olup bitenden haberdar, zengin, yüksek mevkili bir iĢe sahip genç
(muslih) ile taklit taraftarı, fıkıh ilmiyle ilgilenen, Ezher mezunu, vaizlik de yapan bir
medrese hocası (mukallid) arasında geçen diyalog ve münazaralardan oluĢmaktadır.28 Eser,
Müslümanların genel durumu, ebcet hesabı ve bununla dünyanın ömrünün bilinmesi, zayiçe,
harfler ve cifirdeki sıfırlar, içtihat ve taklit, Ġslam birliği, telfik ve icma, müçtehitlerin taklidi
yasaklamaları, maslahat ve siyaset gibi bölümlerden oluĢur. Tasvir edilen iki karakter
reformcular ile gelenekçiler arasındaki farkları göstermekten ziyade ideolojik bir tutumu akla
getirir. Nitekim mukallid tüm metin boyunca yerilmekte, eski kitaplarda yazılanları körü
körüne taklit etmekle, aklını kullanmamakla, ümmet arasında ihtilaf ve tefrikaya sebep
olmakla kınanır. Kısacası son derece menfi bir surette olan mukallid, eserin sonunda reformcu
22

Hasan el-Bennâ, Müzekkirâtü'd-da've ve‟d-dâʿiye, s. 273; Özgür Kavak, Modern İslam hukuk düşüncesi Reşid
Rıza örneği, s. 30
23
Bk. BeĢir Musa Nafi, el-İslâmiyyûn,, s. 35-50.
24
Ġbrahim el-Beyyûmî Gânim, “Hasan el-Bennâ”, DĠA, XVI, 307.
25
Hasan el-Bennâ, Müzekkirâtü'd-da've ve‟d-dâʿiye, s. 273.
26
ReĢid Rıza, el-Vahdetü'l-İslâmiyye ve'l-uhuvvetü'd-dîniyye, s. 7 (Eser Arap dünyasında Muhâverâtu‟l-muslih
ve‟l-mukallid ismiyle bilinmekle birlikte konuyu çalıĢırken ĠSAM kütüphanesinde yararlandığımız baskının
kapağında bu isim yer alıyor).
27
M. Sait Özervarlı, “ReĢîd Rızâ”, DĠA, XXXV, 17.
28
ReĢid Rıza, el-Vahdetü'l-İslâmiyye ve'l-uhuvvetü'd-dîniyye, s. 1.
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gence büyük ölçüde hak verecek ancak bir tür tereddüt ve Ģek hali kendisine hâkim olacaktır:
“Ey faziletli genç! Ne diyeyim bilmiyorum. Söylediklerinden bazıları kalbimde bir ukde, bir
şüphe bırakmıştır, kuvvetli zekân ile beni çıkmaza düşürmüş olmandan da şüphe ediyorum.
Birbirine zıt öyle iki şey söylüyorsun ki bunlardan birini ispat ederken diğerini ispata imkân
olmadığı kanaati hâsıl oluyor.”29 Islahatçı gencin tasvirinde ise vaziyet tam aksi
istikamettedir. Son derece akıllı olan bu gencin kendi çabalarıyla zengin olması vurgulanırken
hocanın ise genci zenginliği ve makamı sebebiyle dinlediği belirtilir.30 Ayrıca kitapta yazarın
Batı hayranlığı dikkat çekicidir. Batı medyasına Ģüpheyle yaklaĢmak gerektiğini bir ayetle
istidlal eden mukallide karĢı, ayeti tevil ederek Batı medyasının her sözünün yanlıĢ olmadığı
tarihi misallerle müdafaa edilir.31
Muslih genç yoluyla mesajlar veren yazarın ana hedefi taassup noktasına gelmiĢ taklidi
bırakmak ve bunun yerine aklı kullanarak sahabe, tabiin ve müçtehit fakihlerin yaĢadığı
dönemde olduğu gibi -mezhepleri bir kenara bırakıp- doğrudan naslara giderek içtihat
etmektir. Islaha dini düĢünceden baĢlamak gerektiğini düĢünen Rıza‟ya göre baĢarılı olmanın
tek yolu budur.32 Taklidi delilsiz inanç ve uygulamalar veya delilini bilmeden bir kimsenin
söz ve kanaatini benimsemek olarak tarif eder.33 Ancak taklit, Müslümanların askeri, siyasi ve
iktisadi sahalarda güçlü oldukları dönemlerde de mevcuttu. Öyleyse günümüzdeki yozlaĢma
ve problemleri taklide bağlamak ne kadar doğrudur gibi bir itirazı kabul etmez. Çünkü
Rıza‟ya göre Ġslam tarihi boyunca yaĢanan hezimetlerin en büyük sebebi mutaassıp seviyelere
varan mezhep taklididir. Mesela Moğol istilasının sebeplerinden biri Hanefî ve ġâfiî mezhebi
müntesipleri arasındaki düĢmanlık ve çekiĢmedir ve bu durum Ġslam âleminde hala devam
etmektedir.34 Ayrıca Rıza, muslih genci konuĢturmak suretiyle, kitabın ilerleyen sayfalarında
birçok Ġslam âlimini hafife alan tenkitlere baĢvurur.35
III. FIKHÎ GÖRÜġLERĠ
Öncelikle eserde ReĢid Rıza‟nın klasik fıkıh usulü hakkındaki temel yaklaĢımı Ģu
Ģekildedir: ''Usul kaidelerinin çoğu, müçtehit imamların içtihatlarını doğrulayıp savunmak,
karşı gruplara cevap vermek, Kitap ve Sünnet ile amel edilmediği yerlerde mazeret ileri
sürmek gibi maksatlarla ortaya konmuştur. İşte peşine düştüğünüz kimselerin fıkıh usulü
29

Ġsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında, Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri, s. 218
ReĢid Rıza, el-Vahdetü'l-İslâmiyye ve'l-uhuvvetü'd-dîniyye, s. 1.
31
ReĢit Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 230-231.
32
ReĢit Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 224.
33
ReĢit Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 224.
34
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 222.
35
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 317, 338, 354.
30
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budur, burada geçen kaidelerin tamamını olduğu gibi kabul etmeyi bizden nasıl
bekleyebilirsiniz?”36
ReĢid Rıza‟nın mezkûr eserinde dikkat çeken hususların baĢında Ģer‟î hükümlerin dini ve
dünyevi Ģeklinde ikiye ayrılması gelir. Buna göre sırf dini ahkâm alanı iman ve ibadetlerle
ilgili hususlardan ibarettir. Bu alan zaman ve mekân farklılıklarına göre değiĢmez. Bu
konularda kıyas yürütülemez, hiçbir ilavede bulunulamaz.37 Halkın dahi bu hususlarda taklitte
bulunması, delillerini öğrenmeden müçtehitlerin içtihatlarını benimseyip uygulaması caiz
olmaz.38 Sırf ibadet anlamı taĢıyan bu sahada kıyas da caiz olmaz.39 Ġbadetlerle ilgili
meselelerde selefi anlayıĢa yaklaĢan Rıza, sahih olduğu tespit edilen ve manası anlaĢılan her
hadise ne olursa olsun uymak gerektiğini ifade eder.40 Ona göre bu yol mezhep imamlarının
görüĢlerini „din edinmekten‟ daha doğrudur.41 Bütün mezhep imamları kendi içtihatlarına
aykırı hadis bulunursa mutlaka hadise uyulmasını ve içtihat ederken dayandıkları delilleri
bilmeyenlerin, verdikleri fetvalara uymamalarını telkin etmiĢlerdir.42 Zaten Ehl-i sünnete bu
ismin verilmesinin tek sebebi sahih olduğu tespit edildiğinde sünnete uymayı prensip edinmiĢ
olmalarıdır.43 Ayrıca ona göre müçtehit imamların mezhep kurmak gibi bir hedefleri
olmamıĢtır.44 Ancak mezhep imamlarından sonra gelen bazı âlimler bu mezhep imamlarının
görüĢlerini Kur‟an ve sünnetin önüne koyarak, körü körüne taklidi yaygınlaĢtırmıĢlardır. Bu
tür âlimler birtakım dünyalık menfaatleri uğruna mezhep âlimlerinin içtihatlarını din haline
getirmiĢ ve dolayısıyla büyük günah iĢlemiĢtirler.45
ReĢid Rıza, dünyevi hükümleri izah ederken klasik fıkıh usulü anlayıĢına muarız fikirler
dile getirir. Dinî ahkâm sahası olarak görülen alanın dıĢındaki hükümlerde (siyaset ve yargı)
asıl delil maslahattır ve içinde bulunulan çağda maslahatı gerçekleĢtirmeyen dinî naslar sahih
bile olsa onlarla amel edilmeyebilir. Çünkü amme menfaatine ters düĢen bir sahih hadis
Allah‟ın kitabı ve Hz. Peygamber‟in sünneti ile desteklenmiĢ kesin genel prensiplerle çeliĢmiĢ
olur. Sonuçta tek bir hadis zan ifade eder. Maslahat ise „genel nass‟ anlamına gelir ve
maslahata tabi olmak dinin emridir. Münferit naslarla maslahat arasında bir çatıĢma

36

ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 307.
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 231.
38
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 316.
39
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 346.
40
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 382.
41
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 359.
42
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 351-353, 362, 379.
43
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 385.
44
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 372.
45
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 221-223.
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olduğunda bu durum, iki nass arasında bir çatıĢma anlamına gelir ve daha sağlam bir delil
olduğu için maslahat tercih edilir.46 ReĢid Rıza, bu konuda özellikle Hz. Ömer‟in birtakım
uygulamalarını delil olarak gösterir. Ona göre Hz. Ömer ümmetin menfaatine olan konularda
Ģahsi görüĢ ve içtihadını sünnet ve icma deliline tercih etmiĢtir.47 Nitekim diğer sahâbe de
dinin

maksadının

detay hükümlere

takılıp

kalmak

olmayıp

ümmetin

menfaatini

gerçekleĢtirmek olduğu anlayıĢından hareket etmiĢlerdir.48 Ayrıca ReĢid Rıza toplumun bu tür
dünyevi hükümlerle ilgili konularda taklitte bulunmasını kabul eder. Çünkü hukuk ve sosyal
iliĢkiler sahasındaki içtihat halkın çoğunun takatini aĢar. Bunu ancak hâkimlik, müftülük gibi
meslekleri seçmiĢ, kendini buna göre yetiĢtirmiĢ kimseler yapabilirler. Devlet baĢkanının
görevi ise bu tür içtihatları kanunlarla yasal zorunluluk haline getirmektir.49
Fıkhî mezhepleri delile tabi olmak yerine taklidi benimsemekle itham eden ReĢid Rıza
muamelat sahası ile ilgili bütünüyle yeni bir kıstas getirmektedir. Öte yandan halifeyi dünyevi
ahkâm sahasıyla ilgili konularda içtihatları düzenlemeye çağırır ve nihaî kararın kendisi
tarafından verilmesi gerektiğini vurgular. Böylece mezhepler arasında telfikte bulunularak
yargıda bir Ġslam birliği sağlanabileceğini düĢünür. Bu eserin son cümlelerinde ifade edilen
hedef de budur: “Mensubu bulunan mezheplerin tamamının âlimlerini içine alan bir cemiyet
kurulmalıdır, bu cemiyet ibadetler ve hukuk nizamı ile ilgili kitaplar çıkarmalıdır. Bu kitaplar,
Kuran, sünnet ve bütün müçtehitlerin içtihatlarını kaynak olarak almalıdır; kitaplar
yazılırken kolaylık, güçlüğü kaldırma, kötüyü ve zararlıyı önleme, iyiyi ve faydalıyı elde etme,
örf ve benzeri umumi kaidelere riayet prensipleri gözden uzak tutulmamalıdır. Âlim ve
faziletli kişilerden oluşan bu „ehlü‟l-hall ve‟l-akd‟ bir araya gelerek dinin sağlam temeller
üzerine kurulmuş, zamanın ihtiyacına cevap veren, ihtilafsız ve kolay anlaşılır bir hukuk
kitabı hazırlamalılar, halife de bu kanun tasarısını hâkimlere, bir emirname ile
bildirmelidir.”50
Diğer taraftan ReĢid Rıza geleneksel fıkıh anlayıĢını tamamen reddetmek yerine kendi
iddialarını destekleyebileceğini düĢündüğü âlimlerin fikirlerinden yararlanır. Örneğin kendi
makasıd anlayıĢına delil getirmek adına Hanefi mezhebindeki istihsan mefhumunu
bağlamından kopararak kullanır.51 Dört mezhep imamının sözleri baĢta olmak üzere ulemadan
birçok kimseden nakiller yaparak görüĢlerini ispat etmeye çalıĢır. Ayrıca defaatle müçtehit
46

ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 389.
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 303.
48
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 300.
49
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 341.
50
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 396.
51
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 301.
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imamlara olan saygı ve sevgisini dillendirir. Onlara hayır dualarda bulunur. Asıl sorunun
mezhep imamlarında değil onları peygamberlerin yerine koyan hatta üzerine çıkaran
insanlarda olduğunu ifade eder.52 Ne var ki aykırı düĢündüğü hususlarda, bu âlimlerin de birer
insan olduğunu, her konuda onlara uymak zorunda olmadığını, onların taklitçisi olmayacağını
belirtir.53 Netice itibariyle ReĢid Rıza geleneği, kendi hedefleri doğrultusunda değiĢtirmekte
ve çoğunlukla yeni bir kurgu içerisinde tevil etmektedir. Bununla birlikte Ģahsi fikirlerine
yakınlaĢtırabileceği, bir bölümü gelenek içinde kısmen Ģaz addedilmiĢ veya Selefi ekolde yer
alan Ġbn Teymiyye, Ġbnü‟l-Cevzi, Ġbn Kayyim el-Cevziyye, ġah Veliyyullah ed-Dihlevî ve
ġevkânî gibi âlimlerden nakillerde bulunur. 54
SONUÇ
Müslümanların Batı karĢısında birçok alanda büyük ölçüde mağlup olduğu bir dönemde
yaĢayan ReĢid Rıza, din ve hukuk algısından kaynaklanan sebeplerle Ġslâm dünyasının geri
kaldığını, mezhep ihtilaflarına dayalı görüĢ farklılıkları ve tartıĢmaların Müslümanların
zayıflamasına sebep olduğunu ve bu durum değiĢmediği müddetçe sorunların devam
edeceğini düĢünüyordu. Batı‟ya karĢı alınan mağlubiyetten kaynaklanan bu harici tesir
Rıza‟yı köklü bir reform arayıĢına iten sebeplerin baĢında gelir. Onun benimsediği reform
anlayıĢı, Ġslam dininden bütünüyle uzaklaĢma veya dini ögelerin sadece sivil hayatta kalması
Ģeklinde değildir, ancak bu anlayıĢa göre geleneksel dini kabul ve öğretiler de Müslümanların
maruz kaldığı sorunlara çözüm getirmekten ziyade sorunun temel kaynaklarından birisidir.
ReĢid Rıza‟ya göre söz konusu Ģartlar altında ancak Batı ile Ġslâm‟ı dini ve hukuki sahada
uzlaĢtırmakla çözüm bulunabilirdi. Ancak bu uzlaĢtırma çabası ve bu doğrultuda sunulan yeni
fıkıh sistematiği beklentileri karĢılamamıĢ, Ġslâm dünyası daha büyük problemlerle karĢı
karĢıya kalmıĢtır. Sonuç olarak Ġslam dünyası Rıza‟nın korktuğu durumla yüz yüze gelmiĢtir.
“Avrupa‟ya gelince, din siyasete hâkim iken, dini ihtilaf ve bölünme yüzünden güç kaybetme
konusunda yeteri kadar nasibini almıştır. Avrupa bu hastalığını, din ile siyaseti birbirinden
ayırmak suretiyle tedavi etmiştir. Bugün Avrupa‟da dinin, din adamları ve misyonerlerden,
Doğu‟da ve Afrika‟da sömürgecilik politikası alanında yararlanmanın ötesinde bir etkisi
yoktur. Ey din ile ilgili adamlar! Şunu iyi bilin ki, eğer hemen davranıp dinin kanunları ile

52
53
54

ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 282.
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 333.
ReĢid Rıza, Gerçek İslam‟da birlik, s. 304, 368, 377, 381.
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tabiatın kanunlarının paralel yürümesini sağlayacak din ıslahatını yapmazsanız, er veya geç
hükümetler bunu (Avrupa‟nın yaptığını) yapacaklardır.”55
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AKADEMĠK LĠTERATÜRDE ZÂHĠRÎLĠĞĠN EHL-Ġ HADĠS ĠLE
ĠLĠġKĠLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR

Muhammet Ali Acar
Sakarya Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-7916-6577

GĠRĠġ
Bu çalıĢmada Davud b. Ali (ö. 270/884) tarafından tesis edilen Zâhirî mezhebi ile ilgili
akademik literatürde yer alan bazı tartıĢmalar, yaklaĢım tarzları ve temel kabuller özet olarak
ele alınmıĢ, bunların içerisinden mezhebin ehl-i hadis ve ehl-i rey gibi diğer fıkıh ekolleri ile
iliĢkisi, ilk dönem Zâhirîleri ile mezhebi daha sistematik bir hale getiren Ġbn Hazm‟ın (ö.
456/1064) Zâhirilik anlayıĢı arasındaki farklılıklar ve Ġbn Hazm‟ın gerek bir mezhep olarak
Zâhiriliğe gerek bu alandaki akademik çalıĢmalara etkileri irdelenmiĢtir. Söz konusu
meselelerde yeni iddia ve teorileri olan Amr Osman‟ın Brill‟den çıkan “The Ẓāhirī Madhhab
(3rd/9th–10th/16th Century): A Textualist Theory Of Islamic Law” isimli çalıĢması tebliğ
metninin ana tartıĢma odağı olmuĢtur.
I- AKADEMĠDE ZÂHĠRÎLĠK ÇALIġMALARININ TARĠHĠ SEYRĠ VE TEMEL
KABULLERĠ
Alanda lk müstakil çalıĢma, Ġslâmî ilimler alanında Ģarkiyatçıların öncülerinden kabul edilen
Ignaz Goldziher‟in “Die Zāhiriten” (Leipzig, 1884) isimli eseridir. Goldziher, Zâhirîliğin
kurucu ismi olan Davûd b. Ali ez-Zâhirî‟nin (ö. 270/884) fıkıh anlayıĢını ehl-i rey ve ehl-i
hadis ayırımı bakımından Ebu Hanife‟nin karĢısında, Ahmed b. Hanbel‟e yakın bir noktada
konumlandırır.1 Zâhirîliği ehl-i hadis içerisinde konumlandırma klasik kaynakların yanı sıra
modern çalıĢmaların büyük çoğunluğunun ortak kabulüdür. Zâhirîlikle ilgili temel
kaynakların önemli bir kısmından yararlanamamıĢ olmasına rağmen Goldziher‟in Zâhirîliği
Ġbn Hazm‟ın (ö. 456/1064) birtakım eserlerinin yanı sıra ilk dönem fıkıh ve tabakat eserlerine
müracaat ederek incelemesi ve Ġbn Hazm‟ın Zâhirî mezhebi içerisindeki hususi konumunu
tespit etme çabası son derece dikkat çekicidir. Ne var ki Ortadoğu ve ülkemizde alanla ilgili
ilk akademik çalıĢmalar genellikle Zâhirîliği bütünüyle Ġbn Hazm‟ın Zâhirîlik anlayıĢı ile
1

Ignaz Goldziher, Zâhirîler: Sistem ve Tarihleri, s. 3-4, 64, 72-74.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 153

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

özdeĢleĢtirme eğiliminde olmuĢtur.2 Bu eğilimin temel sebepleri arasında Ġbn Hazm dıĢında
diğer Zâhirî ulema tarafından kaleme alınmıĢ eserlerin günümüze ulaĢmamıĢ olması
gösterilebilir. Bu yüzden söz konusu çalıĢmalarda Zâhirîlik, Davud ez-Zâhirî‟den günümüze
kadar hiçbir farklılık, değiĢme ve geliĢme göstermemiĢ, aynı çizgide durağan bir Ģekilde
devam etmiĢ bir hareketmiĢ gibi farz edilmiĢtir. Bununla birlikte son yıllarda Ġbn Hazm ile ilk
dönem Zâhirîlerinin usûl anlayıĢı arasındaki farklılıkları tespit etmeye çalıĢan kayda değer
çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Nûreddîn el-Hâdimî‟nin, Dâvûd ez-Zâhirî‟nin Ġbn
Hazm‟ın reddettiği mefhûmu‟l-muvâfaka ve mefhûmu‟l-muhâlefe ile amel ettiğini belirttiği3
ed-Delîl ʿinde‟ẓ-Ẓâhiriyye (Beyrut, 2000) isimli eseri bu tür çalıĢmalara örnek gösterilebilir.
Roger Arnaldez tarafından kaleme alınan “Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de
Cordoue” adlı eser (Paris, 1956) alanın erken dönem çalıĢmalarından bir diğeridir. Ġbn
Hazm‟ın usûl ve kelam görüĢlerini inceleyen bu eser, daha çok Ġbn Hazm‟ın müdellel fıkıh
usûlü kitabı el-İhkâm fî usûli‟l-ahkâm‟a dayanır. Bu durum, söz konusu dönemde Ġbn
Hazm‟ın diğer eserlerinin bilhassa usûl görüĢleri ile yakından iliĢkili olan mantık alanındaki
çalıĢması et-Takrîb‟in çok fazla bilinmemesinden kaynaklanmıĢtır. Ancak son yıllarda
Zâhirîlikle ilgili yeni kaynaklara ulaĢılması, Ġbn Hazm‟ın birçok eserinin tahkik ve
neĢirlerinin yapılması Zâhirîliğin daha iyi anlaĢılmasına ve onlara önceden nispet edilmiĢ olan
görüĢlerin tekrar gözden geçirilmesine imkân tanımıĢ, konuyla ilgili daha kapsamlı ve
aydınlatıcı çalıĢmaların yapılmasını kolaylaĢtırmıĢtır. Bu kabilde Camilla Adang, Maribel
Fierro ve Sabine Schmidtke‟nin editörlüğünüde hazırlanan Ibn Hazm of Cordoba: The Life
and Works of a Controversial Thinker isimli eser zikredilebilir. Ġbn Hazm‟ın görüĢlerinin pek
çok ilmî disiplin açısından ele alındığı, yirminin üzerinde akademisyenin katkısı ile
oluĢturulan bu kitap, ileriki Ġbn Hazm çalıĢmaları için önem arz etmektedir. Ayrıca Camilla
Adang, Adam Sabra, Chistopher Melchert ve David R. Vishanoff gibi isimler Zâhirîlik
üzerinde çalıĢmalar yapan muasır akademisyenlerden bazılarıdır.
II- THE ẒĀHĠRĪ MADHHAB (3RD/9TH–10TH/16TH CENTURY): A TEXTUALĠST
THEORY OF ISLAMĠC LAW ĠSĠMLĠ ÇALIġMA
Son yıllarda Zâhirilîk üzerine Batı‟da yapılan akademik çalıĢmalardan birisi de Amr
Osman‟ın The Ẓāhirī Madhhab (3rd/9th–10th/16th Century): A Textualist Theory Of Islamic
2

Örnek olarak Muhammed Ebu Zehre‟nin İbn Hazm: Hayâtuhu ve Asruhu – Ârâuhu ve Fıkhuhu ve Zekeriya
Güler‟in Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri Arasındaki Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri isimli eserleri
zikredilebilir.
3
Nûreddin el-Hâdimî, ed-Delîl ʿinde‟ẓ-Ẓâhiriyye, s. 448, 472-473.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 154

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Law isimli kitabıdır. Kitap, yazarın 2010 yılında Princeton Üniversitesi‟nde (Michael Cook
danıĢmanlığında) tamamladığı The History and Doctrine of the Zâhirî Madhhab baĢlıklı
doktora tezinin bazı değiĢiklikler yapılarak yayımlanmıĢ halidir. Eserin ilk bölümünde Zâhirî
mezhebine müntesip olduğu kabul edilen ulemanın hayatı ve usûl görüĢleri hakkında klasik
dönem fıkıh, tarih ve tabakat kitaplarında yer alan bazı bilgilere yer verilerek Zâhirî
mezhebinin tarihsel süreci hakkında çalıĢmanın temel iddialarını destekleyecek genel bir
tasvirde bulunulur. Ġkinci bölümde ise öncelikle hicri üçüncü asırda ehl-i rey - ehl-i hadis
ayrıĢmasında Dâvûd‟un yönteminin hangi tarafa daha yakın olduğu ve bu dönemde zâhir
kelimesinin ne anlama geldiği tespit edilmeye çalıĢılır. Akabinde modern dilbilim ve hukuki
yorum teorilerinden literalizm ve textualizm ile Ġbn Hazm‟ın zâhirîliği arasında bir mukayese
yapılır. Ġkinci bölümün son kısmında ise füru-ı fıkıhtan seçilen beĢ örnek üzerinden Ebu
Hanife, Ahmed b. Hanbel ve Davud‟un görüĢleri mukayese edilerek kitabın önceki
kısımlarında ulaĢılan teorik kabullerin bir tür sağlaması yapılır.
ÇalıĢmanın temel iddiası sanıldığının aksine Zâhirilîğin yöntem olarak ehl-i hadise değil, ehl-i
reye

yakın

bir

yaklaĢım

olduğudur.

Ancak

Zâhirilîğin

ehl-i

hadis

içerisinde

değerlendirilemeyeceği, mezhebin ehl-i hadisin aksine rasyonel temellerinin bulunduğu, bazı
açılardan ehl-i reye daha yakın olduğu savı Melchert ve Vishanoff tarafından daha önceden
ortaya atılmıĢtır.4 Üstelik Vishanoff, Kur‟an‟ı yorumlama yöntemleri, halku‟l-Kur‟an
meselesi, kıyas ve haber-i vahidin delil değeri gibi bazı konulardaki mutabık fikirlerinden
ötürü Davud‟u erken dönem Bağdat Mutezîlesi‟nden bazı isimlerle iliĢkilendirmiĢtir.5 Amr
Osman ise Zâhirilîğin ehl-i hadis içerisinde değerlendirilemeyeceği iddiasını daha farklı bir
mecraya taĢır ve Zâhirilîk ile bilhassa Hanefî mezhebi arasında fıkhî meselelere yaklaĢım tarzı
açısından birtakım benzerlikler kurarak Davud‟un eğer ehl-i rey ve ehl-i hadisten birisine
bağlanmıĢ ise bunun kesinlikle ehl-i rey olduğunu öne sürer (s. 91).
ÇalıĢmanın ilk bölümünde Davud ve ilk dönem Zâhirîlerinin hayatı, hoca-öğrenci iliĢkileri ve
öğretilerine değinerek onlarla ehl-i rey arasındaki müĢterek noktaları öne çıkarmaya çalıĢan
Amr Osman, klasik kaynaklarda yer alan ehli reye mensup ulemanın Davud ve Zâhirilîkle

4

Christopher Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th‒10th Centuries C. E., 178-190; David
R. Vishanoff, The Formation of Islamic Hermeneutics: How Sunni Legal Theorists Imagined a Revealed Law,
New Haven, 66-78.
5
Vishanoff, The Formation, s. 37, 66-68. Melchert de Davud ile Mutezîle arasında kısmî iliĢkiler kurar ancak
Vishanoff‟un aksine Davud‟un haber-i vahidi kabul ettiğini belirtir. Melchert‟e göre Davud, fıkhı düĢünce tarzı
bakımından ġâfiî‟ye daha yakındır (Melchert, The Formation s. 179-184, 188).
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ilgili görüĢlerine6 çok kısıtlı ölçüde yer verir. Halbuki Ġbn Hazm‟ın eserleri dıĢında hiçbir
Zâhirî kaynağın günümüze ulaĢmamıĢ olması sebebiyle erken dönem Zâhirilîğinin
anlaĢılabilmesi için söz konusu kaynaklarda yer alan bilgilerin daha kapsamlı bir Ģekilde ele
alınması gerekirdi. Amr Osman bunun yerine kendi temel iddialarını, ilk dönem Zâhirîlerine
atfedilen

bazı

bağlantısız

veya

bağlamı

bilinmeyen

görüĢler

üzerinden

birtakım

spekülasyonlara dayalı olarak temellendirmeye çalıĢır, ancak kıyas ve benzeri fıkhî akıl
yürütme biçimlerine itibar etmemeleri ve hadis nakline karĢı ilgisiz olmaları dıĢında teorik
anlamda tutarlı bir Ġbn Hazm öncesi Zâhirîlik tasavvuru ortaya koyamaz. Ayrıca Davud‟un
daha önceden ġâfiî mezhebine müntesip olduğu, ġâfiî‟nin istihsana karĢı çıkma gerekçelerinin
kıyas için de geçerli olduğunu belirterek kıyası reddettiğini belirtmesine rağmen yazar
Zâhirilîğinin teĢekkülü hususunda ġâfiî‟nin fikirlerinin etkisi üzerinde çok fazla durmaz.
Üstelik çalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde de Zâhirîliğin ġâfiî mezhebi karĢısındaki
konumunu tespit etmeye çalıĢmaz.
Hicri beĢinci yüzyılda Endülüs'te Zâhirî mezhebinin geliĢmesiyle birlikte mezhep içerisinde
hadislere olan ilginin arttığına dikkat çekmekle birlikte Amr Osman, Endülüs Zâhirîliği ile
ilgili naklettiği bilgileri bir bütün olarak Zâhirilîğin tarihsel geliĢiminin tutarlı ve iç bütünlüğü
olan bir anlatısına bağlamaya çalıĢmaz. Öte yandan Ġbn Hazm‟ın görüĢleri ile ilgili anlatısı
daha çok onun el-İhkâm‟ına dayanır. Yazarın büyük ölçüde el-İhkâm üzerinden Ġbn Hazm‟ı ve
dahası erken dönem Zâhirîliğini anlama çabası (s. 85), bu iki tür Zâhirîlik arasındaki farkı
ortaya çıkarmayı zorlaĢtırır. Ne var ki ona göre erken dönem Zâhirîliği Kur‟an tefsir ve
ahkamı ile ilgilenirken Ġbn Hazm ve sonraki dönem Zâhirîliği hadis çalıĢmalarına ağırlık
vermiĢ, Ġbn Hazm Kur‟an ve hadisleri bağlayıcılık açısından eĢit değerde görmüĢ, mezhebin
metinsel iskeletini hadislerle geniĢletmiĢ, böylece hadisleri mezhep içerisinde temel kaynak
haline getirmiĢtir (s. 83-84). Yazarın mezhebin hadisle iliĢkisi hususunda tereddüt içerisinde
olduğu kitapta yer alan çeliĢkili ifadelerinden açık bir Ģekilde anlaĢılır. Örneğin Davud‟un
haber-i vahidi kabul edip etmediği hususunda kaynaklarda bir bilginin yer almadığını, Ġbn
Davud baĢta olmak üzere ilk dönem Zâhirîlerinin bir kısmının haber-i vahidi reddettiğini
belirtirken (s. 46), çalıĢmanın aynı bölümünde Davud‟un haber-i vahidi kabul ettiğine dair
rivayetleri aktarır (s. 16-17, 30). ÇalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde ise Zâhirîlerin usûl
anlayıĢından bahsederken onların haber-i vahidi kabul ettiğini (s. 158), üstelik Dâvud‟un

6

Örnek olarak bkz. Cessâs, el-Fusûl, IV, 23-24, 52-55, 88, 95, el-Hüseyn b. Alî es-Saymerî, Kitâbü
Mesâʾili’l-ḫilâf fî uṣûli’l-fıḳh, s. 203, el-Hüseyn b. Alî es-Saymerî, Aḫbâru Ebî Ḥanîfe ve aṣḥâbih, s.
166.
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Kur‟an ve haber-i vahidi epistemoloji ve otorite olma bakımından eĢ değer gördüğünü belirtir
(s. 241, 254).
Ġbn Hazm, ehl-i reyin yöntemi olan fıkhî kıyası reddederken buna alternatif olarak mantıkî
kıyasın (syllogism) ve mantık ilminin diğer imkânlarını kullanılmasını delil yöntemi
içerisinde teklif ettiği bilinmektedir. Amr Osman ne yazık ki bu hususa hiç değinmediği gibi,
Ġbn Hazm öncesi kaynaklarda Davud‟a nispet edilen delîl yöntemi7 ile Ġbn Hazm‟ın zikrettiği
delîl yöntemi arasında bir mukayesede de bulunmaz. Üstelik fıkıh usûlündeki kabulleri
açısından Ġbn Hazm‟ın Davud‟a herhangi bir meselede karĢı çıktığını tespit edemediğini
belirtir (s. 79). Ayrıca çalıĢmanın ikinci bölümünde Zâhirîliğin ehl-i rey ile ehl-i hadis ve
literalizm ile textualizm arasındaki yerini saptamaya çalıĢırken sanki Zâhirîlik teĢekkülü ve
geliĢimi boyunca doğrusal tek bir çizgide devam etmiĢ gibi hareket eder ki bu onun Ġbn
Hazm‟a biçtiği rol ile bütünüyle çeliĢir. Ne var ki Amr Osman‟a göre Zâhirîlikle ilgili
çalıĢmalarda Ġbn Hazm‟ın yazdıklarına güvenmekten baĢka bir çare de yoktur (s. 85).
Dolayısıyla hareketin erken dönem tarihine dair bağımsız delilleri ve alandaki sabık
çalıĢmaları yeterli ölçüde dikkate almadığı anlaĢılan Osman‟ın çalıĢması bu hususta alana
herhangi bir katkıda bulunmaz.
Ehl-i rey - ehl-i hadis ayrıĢmasının, rey ve kıyası Ģer‟î bir delil olarak kabul edip etmemekle
ilgili olmadığını öne süren Amr Osman‟a göre ehli rey, sabit ve tutarlı bir hukukî
metodolojiyi sürdürerek birbiriyle uyum içerisinde olan fıkhi hükümler oluĢturmakla
ilgilenenleri, ehl-i hadis ise usûl anlayıĢlarında sabit ve belirli kuralları sürekli dikkate
almaktan ziyade hazırda bulunan bütün delilleri sentezleme ve ahlaki kabullerine uygun olan
yasal sonuçlara ulaĢma çabasında olanları ifade eder. Örneğin Ahmed b. Hanbel, -ehl-i reyden
birçok fakihin aksine- bir kimsenin daha önceden babasının zina ettiği kadınla evlenmesini
caiz görmemiĢtir. Oysa hukukta istikrar ve tutarlılığı vurgulayan ehli rey, sonucun doğuracağı
ahlaki durumu dikkate almaksızın aynı yöntem ve ilkeleri devamlı olarak uygulama
çabasındadır. Üstelik onların kıyası aĢırı kullanımları hukukî istikrarı korumaya yönelik
endiĢelerinin bir sonucudur. Ahmed b. Hanbel‟in temel endiĢesi ise hukukta istikrarı terk
etmeyi gerektirse bile ahlakilikten ödün vermeme noktasında temerküz eder (s. 115-116).
Yazara göre Davud ve Ebu Hanife‟nin her ikisi de fıkhî bilgi üretiminde istikrar, katî
kurallara dayanma, kanunları sistematik hale getirme, hukukta keyfiliğin önüne geçme ve iç
tutarlılığa büyük ehemmiyet vermiĢtir. Bu tür benzerliklerden yola çıkan Amr Osman,
7

Örneğin Cessâs Davud ez-Zâhirî‟nin kıyas yerine yalnızca bir mana ihtimaline dayalı olduğunu iddia ettiği
“delîl” yöntemini benimsediğini söylemektedir (Cessâs, el-Fusûl, IV, 95).
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Davud‟un ehl-i hadisle iliĢkili olmadığı, aksine ehl-i rey içerisinde kabul edilebileceği
sonucuna ulaĢır (s. 271). Üstelik ona göre Hanefî ve Zâhirîler fıkhî bir sorun karĢısında
naslara dayalı muteber olan sadece bir delil olabileceğini kabul ederler ve diğer delillerin
konuyla iliĢkili olmadığını veya senetlerinin zayıflığını öne sürerek onları reddederler. Oysa
Ahmed b. Hanbel aynı durumda elinde bulunan naslara dayalı bütün delilleri uzlaĢtırmaya
çalıĢtığı için aynı meselenin hükmünün durum ve Ģartlara göre kiĢiden kiĢiye değiĢebileceğini
belirtir (s. 261-262).
Söz konusu iddiaları füru-ı fıkıhtan birkaç örnekle desteklemeye çalıĢan Amr Osman‟ın
Hanefîlerin istihsan ve örf gibi yöntemlere verdiği önemi dikkate almadığı görülür. Hanefîler
kıyas veya naslara dayalı umumî bir hukuk kuralını, belirli durum ve Ģartlarda zaruret,
maslahat ve toplumun teamül ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak birtakım istisnalar ile
esnetmeye çalıĢırlar. Bu açıdan bakıldığında Hanefîlik yazarın ehl-i rey ve ehl-i hadis ayırımı
hususunda Ahmed b. Hanbel‟e biçtiği rol ile örtüĢür. Ayrıca Hanefîler de Ahmed b. Hanbel‟e
nispet edilenlere benzer tahsis ve tasniflere baĢvurmuĢlardır. Bu husus çalıĢmanın son
bölümünde örnek gösterilen sarhoĢun eĢini boĢaması durumunda dahi görülür. Ayrıca Amr
Osman, Hanefî ve Zâhirîlerin istishâb‟ın hüccet oluĢu hususunda müĢterek kanaate sahip
olduklarını vurgular (s. 151). Ancak Zâhirîler nassların açıkça belirttiği alanın dıĢında kalan
bütün meselelerin hükmünü hem nefiy hem ispat açısından istishâb delili ile çözüme
kavuĢtururken Hanefîlerin bir kısmı söz konusu yöntemi bütünüyle reddeder, diğer bir kısmı
ise usûl anlayıĢlarında kısıtlı bir kapsamda yalnızca nefiy (mevcut hükümleri koruma)
bakımından istishâba yer verir. Üstelik istishâbın delil değeri hususunda Zâhirîlerin
Hanefîlere nispetle Hanbelîlere mutabık kabulleri benimsedikleri müsellemdir.
Amr Osman, Davud ve takipçilerinin niçin zâhirî olarak anıldığı ve diğer mezheplerden
ayrıldıkları mümeyyiz özelliğin ne olduğunu belirtmek için zâhir kelimesinin hicri 3.
yüzyıldaki anlamının, bir metin veya ifadenin hiçbir sınırlandırma veya geniĢletmeye
gidilmeksizin umumî anlamına bağlılık olduğunu iddia eder. Yazar bu hususta Hanefîlerin
Zâhirîlere benzediğini belirtir. Hanefîlere göre Kur‟an‟daki âmm ifadelerin fertlerine delaleti
katî diğer usûl alimlerine göre zannî olduğu, bu sebeple Hanefîlerin bu tür ifadelerin tahsisini
daha sıkı Ģartlara bağladıkları doğru bir tespittir. Ancak aksini gösteren bir delil bulunmadıkça
-her ne kadar bu delilin ne olacağı hususunda ihtilaflar vaki olsa da- nasların umum
anlamlarının tevil ve tahsis edilemeyeceği ilkesi, Bâtınî hareketler dıĢında neredeyse tüm
Ġslâm mezhepleri tarafından paylaĢıldığı için Zâhirîliğin alamet-i farikası olarak düĢünülmesi
sorunludur. Buna göre yazarın ortaya koyduğu anlamda birçok mezhebin Zâhirî olarak

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 158

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

nitelendirilmesi gerekir. Halbuki Zâhirîliğin en belirgin tanımlayıcı özelliği kıyas ve reyi
reddetmeleri hususunda da görüldüğü üzere nasların açıkça ifade ettiği görünen (zâhir)
anlamın dıĢına çıkmama ilkesine olan aĢırı bağlılıklarıdır. Kanaatimizce bu ilkeyi diğer
mezhep ve alimler tarafından da çok yaygın olarak kabul edilen umuma bağlılık ilkesi ile
değiĢtirmeye ihtiyaç yoktur. Üstelik Amr Osman'ın ġâfiî ve Taberî‟den naklettiği örneklerde
zâhir kelimesinin metinlerin umumî kapsamına bağlılık anlamını ifade edip etmediği açık
değildir ve bu örneklerde zâhir kelimesi görünen, aĢikâr olan anlam Ģeklinde de anlaĢılmaya
müsaittir.
Amr Osman mezhebin teĢekkül döneminde zâhir anlamın literal, görünen, açık anlam
manasında kullanılmadığını belirtir ve Zâhirîliğin literalizm (lafızcılık) olarak algılanmasına
karĢı çıkarak Zâhirîliği textualizm (metinselcilik-nascılık) ile iliĢkilendirir. Ona göre Zâhirî ve
textualistlerin, birçok ortak kabule sahip oldukları literalistlerden ayrıldığı temel nokta hukukî
metinleri anlamada bağlama itibar etmeleridir. Zâhirî ve textualistler, hukukî metinleri dil
kuralları ıĢığında kelimelerin sözlük manaları dıĢına çıkmaksızın anlamaya çalıĢan
literalistlerin aksine bir metnin söylendiği andaki bağlamı dikkate alarak sözü söyleyenin o
sözle neyi kastettiğini tespit etmeye çalıĢır. Ancak Osman‟ın ileri sürdüğü literalizm tanım ve
tasavvuru çok katı ve dıĢlayıcıdır. Zâhirîliği literal bir yaklaĢım olarak tasvir eden birçok
akademisyenin kastettiği buradakinin birebir aynısı değildir.8 Üstelik Zâhirîler her ne kadar
nasların manalarını bağlamlarıyla birlikte anlamaya çalıĢsalar dahi onların asıl amaçları
nasların gerçekleĢtirmek istediği maksat ve hedefleri dikkate almaksızın nasların zâhir
(görünen) anlamlarını tam olarak ortaya çıkarmaktır. Nitekim Zâhirîlerin ehl-i hadisle
iliĢkilendirilmesi de bu hususta müĢterek kabulleri benimsemiĢ olmalarından kaynaklanır.9
Kanaatimizce Zâhirîliğin açıklanması sadedinde literalizme nazaran textualizm ile
iliĢkilendirilmesi daha uygun görünmekle birlikte yazarın belirttiği üzere birçok Batılı
akademisyen textualizmi literalizmin içerisinde değerlendirir (s. 221). Bağlamsal, tarihî, aklî
ve teolojik delillerin nasların sözlük anlamı ile çeliĢmesi veya iki nassın sözlük anlamlarının
birbiriyle çeliĢmesi durumunda Ġbn Hazm‟ın tevile baĢvurduğu sınırlı örnekler (s. 214-220),
onun için esas itibar edilmesi gerekenin literal anlam olduğu gerçeğini değiĢtirmez. Ġbn
Hazm‟ın fıkhî meselelerde nasların literal anlamına ne kadar sıkı bağlı olduğu onun elMuhallâ bi‟l-âsâr isimli kapsamlı fürû-ı fıkıh eseri incelendiğinde çok açık olarak görülür. Bu
hususa örnek olarak sıvı yağın içine düĢen fare ve durgun suya bevledilmesinin hükmüyle
8

Örnek olarak bkz. Nabil Shehabi, “Illa and Qiyas in Early Islamic Legal Theory.” s. 29-32, Adam, Sabra, “Ibn
Ḥazm‟s Literalism: A Critique of Islamic Legal Theory”, s. 97-160.
9
Apaydın, H. Yunus, “Zâhiriyye”, DİA, XXXXIV, 93-100.
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ilgili meselelerdeki görüĢlerine bakılabilir.10 Üstelik Ġbn Hazm‟ın emir ve haberlerin zâhirine
hamledilmesini kabul etmeyenlere Râfizîleri örnek gösterdiği, ayrıca zâhir kelimesini batın,
gaybî ve gizli bilginin karĢıtı olarak açık, görünen, bariz anlamlarında kullandığı görülür. 11
Diğer taraftan Ġbn Hazm‟ın bazı meselelerde literal anlamın dıĢına çıkması onun Aristo
mantığına olan bağlılığının nasları anlama yöntemine etkisi ile iliĢkilendirilebilir. Çünkü Ġbn
Hazm‟a göre Allah, ilk dönem filozoflarının (evâil) mantık olarak isimlendirdikleri temyiz
kuvvesini, insanın vahyi anlamasının ve varlığı olduğu gibi bilmesinin aracı kılmıĢtır. Buna
göre bütün meselelerde doğruya ulaĢmanın yolu mantık kuralları ve istidlâl yöntemlerini
düzgün bir Ģekilde kullanmaktan geçer.12 Ona göre mantık ilmi, Ġslâmî ilimler de dâhil bütün
ilimler için bir miyardır ve büyük ehemmiyet arz eder. Üstelik bu ilmi bilmeyen kimse Allah
ve Resulü‟nün hitabını anlayamayacağı için baĢkalarına fetva vermemelidir.13 Her ne kadar
Amr Osman‟ın Ġbn Hazm‟ın mantık anlayıĢına ve bunun fıkhî bilgi üretimine etkisine hiç
değinmemesi önemli bir eksiklik olmakla birlikte onun Ġbn Hazm ile kanunların yorumlama
yöntemi olarak textualizmi savunan ABD Yüksek Mahkemesi eski yargıcı Justice Antonin
Scalia‟nın görüĢlerini bazı mahkeme kayıtlarından da yararlanarak baĢarılı bir Ģekilde
mukayese ettiği bölüm, Ġbn Hazm‟ın görüĢlerinin sadece basit anlamda nasların zâhir
anlamlarına tutunma ilkesinden ibaret olmadığı bu ilke ile iliĢkili kendi içerisinde uyumlu
birçok teorik ve mantıkî kabulün benimsendiği, dolayısıyla onun görüĢlerinin arkasında
birtakım rasyonel temellerin bulunduğuna iĢaret etmesi açısından önemlidir.
Ebu Hanife, Ahmed b. Hanbel ve Davud‟un füru-ı fıkıhla ilgili beĢ meseledeki görüĢlerinin
mukayese edildiği son bölüm Zâhirîliğin ehl-i reye yakın olduğu sonucunu desteklemekten
oldukça uzaktır. Bu bölümde Amr Osman söz konusu üç fakihin benimsediği Ģer‟î
hükümlerden yola çıkarak onların fıkhî istidlâl yöntemleri ve Ģer‟î hükümlere ulaĢırken hangi
delillere sahip oldukları hakkında birçok spekülasyonda bulunur. Oysa benimsedikleri
sonuçları bilmek, bu sonuçların arkasında bulunan delilleri ve bu delillerin hükümlere
bağlanmasında yararlanılan istidlâl ve muhakeme yöntemlerini bildiğimiz anlamına gelmez.
Ayrıca yazar söz konusu üç alimin haberdar olduğunu tahmin ettiği Ģer‟î deliller üzerinden
onların fıkıh anlayıĢını, çalıĢmanın önceki bölümlerinde ulaĢtığı iki mezhebin usûl teorilerinin
benzer olduğuna dair sonuç ve kabullere uygun olarak yeniden inĢa etmek için büyük çaba
10

Ġbn Hazm, el-Muhallâ bi‟l-âsâr, I,141-153, 162-166,
Bkz. Ġbn Hazm, el-İhkâm, I, 289-294, Ġbn Hazm, el-Fasl, II, 23.
12
Ġbn Hazm, el-İhkâm, I, 10-14, 19.
13
Ġbn Hazm, et-Takrîb, s. 313, 322-323, 613, Ġbn Hazm, Risâletü‟t-tevkîf alâ şârii‟n-necât, III, 131. Ayrıca bkz.
Ġbn Hazm, Risâletü merâtibi‟l-ulûm, IV, 72, 75.
11
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sarf eder. Ancak Ebu Hanife ile Davud‟un istidlâl ve muhakeme yöntemlerinde ciddi
farklılıklar olduğu kitabın söz konusu bölümünden dahi anlaĢılır. Üstelik bu bölümde önceki
bölümlerde de olduğu üzere kaynakların kullanımında birçok hata ve çeliĢki görülür. Söz
gelimi Amr Osman, Ebu Hanife‟ye sarhoĢ kimsenin karısını boĢaması durumunda talakın
geçerli olduğu görüĢünü nispet eder (s. 258), ancak sonuç kısmında mezkûr meselede Ebu
Hanife ve Davud‟a göre boĢamanın geçersiz olduğunu belirterek bu örneği iki alimin
görüĢlerinin benzer olduğu iddiasını desteklerken kullanır (s. 275). Oysa bu meselede Ebu
Hanife sarhoĢ olmaya sebep olan madde ve Ģartların hükmü etkileyeceğini belirtir. Buna göre
sarhoĢluk bir baĢkasının ikrahı sonucu veya helal olan bir maddenin tüketilmesi gibi kiĢi
açısından helal bir yoldan gerçekleĢmiĢse boĢama geçersiz, aksi takdirde geçerlidir.
Görüldüğü üzere Amr Osman‟ın yalnızca Ahmed b. Hanbel‟e nispet ettiği “ahlaki durumu
dikkate alma” özelliği ve hükmün Ģartlara göre değiĢiklik gösterdiği tasnifler diğer mezhepler
için olduğu gibi Hanefîlik için de geçerlidir. Ayrıca Ebu Hanife‟nin bazı görüĢ ve delillerinin
temel Hanefî kaynaklar yerine sadece Ġbn Kudame ve Ġbn Hazm‟ın eserleri üzerinden
aktarılması (s. 256, 258, 260) çalıĢmanın ciddi bir kusuru olarak zikredilmelidir.
SONUÇ
Netice itibariyle Amr Osman‟ın çalıĢması, eskiden beri var olan Zâhirîliği sadece Ġbn
Hazm‟ın görüĢleri üzerinden ve onun görüĢlerinden ibaret görerek okuma hatasını tekrarlar.
Ayrıca Zâhirîlerin ehl-i hadis ile olan iliĢkisini iptal etme çabası ne yeni ne de baĢarılıdır;
geçersiz karĢılaĢtırmalara, spekülatif, hatalı ve üstelik tarihî kanıtların kendi içinde çeliĢkili
kullanımlarına dayanır. Bu tür hata ve eksiklikleri sebebiyle Osman‟ın iddiaları ispat edilmeyi
bekleyen varsayımlar olarak kalacağa benziyor. Umum teorisi dıĢında aslında çok da yeni
olmayan bu iddialarının tahkiki için mezkûr hata ve ön yargıları tekrar etmeksizin, alandaki
sabık çalıĢmaları da dikkate alan daha tarafsız bir yöntemle yapılacak çalıĢmalara ihtiyaç
olduğu söylenebilir.
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Özet
Kırgız Türkçe‟si akrabalık bildiren veya içeren söz ve söz kalıpları bakımından en zengin
dillerden biridir. Aile ve akrabalık iliĢkilerine geçmiĢten bugüne çok önem veren Kırgızlar,
kan, evlilik, evlat edinme ve diğer iliĢki biçimleriyle Ģekillendirdikleri bu kavram dünyasıyla
dillerinin zenginleĢmesine katkıda bulundukları gibi, XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar göçer
bir topluluk olarak iç ve dıĢ olumsuz etkilere karĢı birlik, beraberlik, dayanıĢma ve
bütünlüklerini koruma adına da bu sosyolojik kazanımlarını hep canlı tutmuĢlardır.
Malum üzre bir dilin sözvarlığının oluĢmasında o dili konuĢan insanların, yaĢayıĢ biçimleri,
sosyolojik ve antropolojik altyapıları, kültür birikimleri ve ortak hareketlilik, baĢka uluslarla
iliĢkiler vb. etkin rol almaktadır. Gelenekçi bir topluluk olan Kırgızların söz varlıklarının
oluĢmasında bu etkenlerin herbirinin iĢlevsel varlığından söz etmekle birlikte, sosyal
yaĢamlarında yüzyıllardır hassasiyetle uyguladıkları, dünden bugüne taĢıdıkları aile ve
akrabalık yaklaĢımları gibi gelenek ve göreneklerini öne çıkarmak gerekir.
Bu çalıĢmada, Kırgızların özellikle sözlü kültürde yaĢatarak günümüze taĢıdıkları aile ve
akrabalık müessesesi çevresinde Kırgız Türkçesinde yer alan söz, söz grubları, deyim ve
atasözleri tespit edilecektir.
Yedi atasını bilmekle övünen Kırgız toplumunun aile içerikli söz varlığını ortaya koyarken
hem leksikolojik hem de sosyolojik tespitlerde bulunmuĢ olacağız.
Bahsi geçen amaçlara ulaĢma adına Kırgız Türkçesi‟nin modern sözlükleri, deyim ve
atasözü sözlükleri, ağız sözlükleri, etnoğrafik sözlükler ve saha çalıĢmaları vb. esas
alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Aile, akrabalık, söz varlığı, kavram alanı, Kırgızlar, Kırgız Türkçesi vb.
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Abstract
Kyrgyz Turkish is one of the richest languages in terms of words and phrases that express or
contain kinship. The Kyrgyz, who attach great importance to family and kinship relations
from the past to the present, contributed to the enrichment of their language with this concept
world they shaped with blood, marriage, adoption and other forms of relationship. Until the
first quarter of the century, they kept their sociological achievements alive in the name of
protecting their unity, solidarity and integrity against internal and external negative effects.
As is known, in the formation of the vocabulary of a language, life styles, sociological and
anthropological backgrounds, cultural accumulations and common mobility, relations with
other nations and so on. takes an active role. Although we talk about the functional existence
of each of these factors in the formation of the vocabulary of the Kyrgyz, who is a traditional
community, it is necessary to highlight the traditions and customs such as family and kinship
approaches that they have carefully applied in their social lives for centuries.
Here, in this study, the words, phrases, idioms and proverbs in Kyrgyz Turkish will be
subjected to lexico-semantic classification around the family and kinship institution that
Kyrgyz have brought to the present, especially in oral culture.
We will make both lexicological and sociological determinations while revealing the familyrelated vocabulary of the Kyrgyz society, which boasts of knowing its seven ancestors.
Modern dictionaries of Kyrgyz Turkish, idiom and proverb dictionaries, dialect dictionaries,
ethnographic dictionaries and field studies in order to achieve the aforementioned goals. will
be based.
Keywords: Family, kinship, vocabulary, concept area, Kyrgyz, Kyrgyz Turkish etc.
0.GiriĢ
Akrabalık, antropologlar tarafından derinlemesine incelenen sosyal hayatın, toplum olmanın,
insan yaĢamının en temel kazanımı, statüsü, iliĢkiler ağıdır. Daha çok “soy (kan bağları) ve
evlilik” esaslı geliĢen bu sistem, kültürel olarak kabul edilmiĢ, binlerce yıldır devam eden
insan ırkının hayat serancamesinde dini, sosyolojik, kültürel, çoğrafi, antropolojik
sebeplerden dolayı geliĢime, değiĢime uğramıĢ fakat özellikle gelenekçi topluluklarda
yaĢamın temeli olarak görülmüĢ, kutsanmıĢ, erkek ve kadının yaĢamlarındaki en büyük hedef
olarak yerini almıĢtır.
“Akrabalık” kavramı “biyolojik ve genetik ağ sistemlerini”, “kiĢiler arası sosyal iliĢkiler ve
davranıĢları” ve “her dilde ve toplumlumda yer alan akrabalıkla ilgili terim, deyim ve adları
içeren dilsel birikim” anlamlarıyla farklı bilim alanlarının ilgi konusu olmuĢtur. Bu çalıĢma,
bir sözvarlığı çalıĢması olarak, daha çok dillerin yerli sözcükleri hatta temel söz varlığı
içinde yer alan akraba adlarının çeĢitliliğinin, sıklığının, kavramsal ve anlamsal alanının
belirlenmesi yaklaĢımının ürünüdür.
Türk soylu topluluklar ve Türki Diller incelendiğinde kan, evlilik (ve son dönemlerde kabul
gören evlat edinme) yoluyla akrabalık kavramı çevresinde geliĢmiĢ güçlü bir sözvarlığı
birikiminin olduğunu görmekteyiz (Bkz. Gülensoy, 1974:283-318) .
Kırgız Türkleri XX. yüzyılın ilk çeyreklerine kadar yarı göçer yaĢayan, sözlü aktarım ve
saklama gücü yüksek ve aynı zamanda kültürel kazanımlarına çok değer veren kadim bir
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topluluk olarak bu hususta ilk incelenmesi gereken Türki topluluklardandır. Ancak bu
çalıĢmada, aile oluĢturma yolları, akrabalık sisteminin dinamiklerinin
tespiti ve
çözümlemesinden daha çok, Kırgız Türkçesindeki akrabalık çevresinde geliĢen, ağızlarda ve
ölçünlü dilde yerini edinmiĢ, kaynaklarda korunmuĢ sözvarlığı incelenecektir. Kan bağıyla ve
evlilik yoluyla Ģekillenen akrabalıkların kavram alanı ortaya konacaktır. 1
1.Aile ve Akrabalık Kavramlarını KarĢılayan Sözler ve Söz Kalıpları
Akrabalık kavramını “aile içi yakınlık (baba, anne, kız ve erkek kardeĢ gibi)”, “baba
tarafından akrabalık / kan yakınlığı olan akrabalık (dede, babaanne, ebe, amca gibi)”, “anne
tarafından akrabalık (dede, nine, anneanne, teyze, dayı gibi)”,”evlilikle olan akrabalık (yenge,
eniĢte, baldız, güvey gibi)”, “dede veya anne/babaanne‟ye göre akrabalık (oğul, kız, torun,
torun çocuğu gibi) ” olmak üzere leksiko-semantik bir gruplama yapmak mümkündür
(Gülensoy, 1974:283-318). Kırgız Türkçesinde, bu beĢ gruba dahil olan tüm söz ve sözcük
grupları tasnif edilecektir.
1.1. Aile Ġçi Yakınlık (baba, anne, kız ve erkek kardeĢ gibi): Kırgız Türkçesinde yer alan aile
içi yakınlık adlandırmaları ve geniĢleme örnekleri Ģunlardır:
 bülö (ev sahibinin besleyeceği insanlar ve ona ait kiĢiler, aile üyeleri)
 üy bülö (aile)
Ör.:Canagı sen alıp ketken kelin - menin bülöm. = Senin götürdüğün gelin - benim ailemin
üyesindendir (Sıdıkbekov).
 bülölük (aile olarak gördüğümüz)
 üylön- (enlenmek)
 üylüü (evli, aile sahibi)
Ör.:Bülölükkö sanasa / Al cayıma karagın. = Beni de ailenin bir üyesi olarak görürsen /
Benim hâlimden de haber al (Togolok Moldo).
 bülölüü (çoluk - çocuklu, geniĢ aile.)
Ör.:Al köp bülölüü adam. = O çoluk-çocuklu adam.
 bülösüz (ailesi olmayan, çoluk-çocuksuz)
 bülö kıl- (evlatlığa almak)
 erdi katın (karı-koca)
 cubay (eĢ, karı-koca)
 apa (1.anne, çocuğun doğuran annesi, 2.büyük kız kardeĢ , hemĢire 3. genel olarak
annesi gibi kadınlara saygıyla söylenen söz,
Ör.:Kol kabıĢ kılıp kalı el / Kor kılba kargan apamdı =Yardım edip halkım/ Ağlatma yaĢlı
annemi . (Toktogul).
Ör.:Tursun apa, boy kohozdun sakçısı / Sen baylıktın uĢunda altın açkıçı = Tursun anne
zengin kolhozun bekçisi / çok zenginliğin onda altın anahtarı (Osmonov).
 apay (“anne” anlamında kendisinden büyük annesi gibi kadınlara söyleme biçimi)
 apake (annesine ya da annesinin yaĢında olan kadına söyleme biçimi)
 apakele- (tekrar tekrar “anneciğim” diye annesine yalvarmak, annesine söyleyerek
yalvarma, annesine Ģımarmak)
 apala- (annesine söylemek, tekrar tekrar “anne” diye tekrarlamak, anne demek)
1

ÇalıĢmada esas alınan sözlükler kaynakçada verilmiĢtir.
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Ör.: Acar apakelep bozdop ıyladı = Acar anneciğim diye acı acı ağladı (Bayalinov).
 apakelet (apakele- fiilinin ettirgen çatısı.)
 ene (ana, anne),
 tuuğan ene (öz anne),
 tutulğan ene yahut tutunğan ene (anne yerine olan, koyulan)
Ör.: Tuuğan enen men edim, tutunğan eneñ AykanıĢ / Öz annen ben idim, anne yerine
koyduğun AykanıĢ. (Yudahin, 1998:332)
Kırgız Türkçesinde (bundan sonra KT), ene sözünün çeĢitli eklerle geniĢlediğini, türediğini
ve anlamları karĢıladığını görmekteyiz. Örneğin;
 eneke (annecik, anneciğim)
 eneleĢ (kardeĢ, karındaĢ, annesi bir)
 enelik (analık)
 enelüü (analı, anası bulunan)
 enesin- (analık taslamak eylemi)
Ör.: Enesinip söz aytsam / Anne gibi söz söylersem. (Yudahin, 1998:332)
 çeçe (anne, Kazaklara yakın yerleĢim bölgelerinde kullanılır)
 ata (baba, ata, amca, çocuğu olan erkek (kendi çocuklarına göre), umumi olarak yaĢlı
erkeklere hitapta, saygı göstermede söylenir)
Ör.: Ġlgeri menin atam da uĢul cerde iĢtööçü ele = Eskiden benim babam da burada çalıĢmıĢtı
(Sasıkbayev).
Ör.:Balbıldap ata Ġliç‟tin / Çırakların cagamın = Alevlendirip baba Ġliç‟in / Mumlarını
tutuĢtururum (Bökönbayev).
 atalık (babalık, babalık hakkı, görevi, Ģefkati; ata diyene ait)
Ör.: Atalık meerim menen kat arkıluu / kuçaktap ma dayınan ööp alam = Baba Ģefkati ile
mektup vasıtasıyla/ kucaklayarak alnından öpüveririm (Abdıramanov).
Ör.:Atalık mildetimden kutulayım dep, seni üylöndürdüm = Babalık vazifemden kurtulayım
diye, seni evlendirdim (Ala-too).
KT‟de “atalık” sözcüğü bu kullanımları dıĢında, eskiden hanlıklarda yüksek rütbeli
vazifeli kiĢilere verilen unvan ve bitkilerin erkeklik göstergeleri olarak da yer almaktadır.
 ata-baba (ecdat, ata)
 ata-ene (ebeveyn)
 ceti ata (baba silsilesinden yedi göbek öncesi, dede, cet)
 cete (ecdat, soy-sop)
 cetesiz (soyu-sopu belirsiz)
 ataluu (babası olan)
 ataluu cetim (babalı öksüz, babası varsa da annesi olmayan çocuk)
Ör.:Ataluu cetim - arsız cetim / Enelüü cetim - erke cetim = Babalı öksüz, arsız öksüz /
Anneli öksüz Ģımarık öksüz (atasözü).
 atasız (babasız, babası olmayan)
 atasız kaluu (babasız kalmak)
 atasız baldar (babasız çocuklar / babası olmadan doğan, babasının kim olduğu belli
olmayan)
Ör.:Atasız uul - cetesiz = Babasız oğul hısımsız (Atasözü).
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 atake (babacık, babacığım; babaya yalvarmak ya da saygı göstermek için, “ata”
sözcüğüne eklenen -kA ekiyle yapılır )
Ör.:Aylanayın atake / aldı da turgan Sırgak‟mın = Kurban olayım, babacığım, karĢında
duran Sırgak‟ım (bökönbayev).
 atakele- (babaya yalvarıp yakararak nazlanma sırasında sık-sık kullanılan ifade ,
“babacığım” diye söylenme)
Ör.:Ata cıtın körbögön / atakelep erkelep astında oynop cürbögön =Baba kokusuna hasret
kalan / babacığım diyerek Ģımararak önünde oynamayan (Seytek).
 atalaĢ (babası bir, annesi baĢka -öz kardeĢ yakınlığına göre-), (bir babadan gelmiĢ ya
da baba tarafından kardeĢliği, soydaĢlığı olan -genel soydaĢlık yakınlığına göre-)
Ör.:AtalaĢtan altoo bolğonço / eneleĢten eköö bal = Altı babası birden / iki anasıbir yeğdir
(Atasözü).
 ata tegi (nesep, baba tarafından soy sop)
Yukarıdaki doğrudan adlandırmalar dıĢında, “ata” kavramı etrafında Ģekillenen ve dilde yer
alan sözcük ve sözcük grupları da KT‟de görülmektedir.
 Mitolojik kavram olarak, evcil hayvanların hamisi çolpon ata (koyun hamisi),
kambar ata (atın hamisi), çıçan ata (keçi hamisi), oysul ata (devenin hamisi) vb.
 ata narkı (ata-baba kültürü, adet, gelenek-görenek)
Ör.: Ata narkı kana? = Gelenek-görenek nerede? (Turusbekov).
 kalk atası ya da curt atası (halkı idare eden yaĢlı, tecrübeli kiĢi; yönetici, görevli
insan)
Ör.:“Kalk atası uĢu” - dep, Kutubiy uulu Karadöö kan kötörüp saldı emi = Halkı idare eden
bu diye, Kutubiy oğlı Karadöö‟yü iĢte tahta oturttular (Semetey).
 atasın taanıtuu ya da akesin taanıtuu (hakkından gelme, gereği gibi cezalandırmak,
gereği gibi haĢlama, görmediğini göstermek)
Ör.:Tokto, atañdı taanıtam! - ErgeĢtin ö ü kabulup tiĢine tiĢin koyup cete keldi = Dur,
gereği gibi cezalandıracağım! - ErgeĢ‟in yüzünün rengi değiĢerek, diĢlerini sıkıp yaklaĢıverdi
(MiyaĢev).
 atañdın baĢı (birisine küfür maksatlı, tahkir içerikli kullanılır)
 kindik ata (yeni doğan çocuğun göbeğini kesen kadının kocası)
Ör.:Kindik atası da özüm = Kindik babası da kendim (CaĢ Leninçi).
 ata meken (doğmuĢ olduğu yer, baba yurdu, vatan)
Ör.:Kol tiybes ıyık saktalat / Ata meken curtubuz = Dokunulmaz kutsal korunur / Ata-baba
yurdu vatanımız (Togolok Moldo).
 ataña naalat (ata, babana nalet olsun, yapılan bir iĢten sonra kiĢiye
memnuniyetsizlik bildirmek için kullanılır, kargıĢ)
Ör.:Ataña naalat, it börü / Acaldan murda öltürdü = Atana nalet olsun, köpeği kurdu /
Ecelden önce öldürdü (Barpı).
 teñ ata (hısım, akrabada denklik, birisinin ikincisine üstünlüğü yok, denk akraba)
Ör.: Teñ ata namısı azır aga ciberdi = Akraba denkliği, namusu Ģimdi ona bunu yapma
imkanı verdi (Sıdıkbekov).
 atanın balası (“elinden iĢ gelen”, “yiğit, baba yiğit” vb. anlamlarında kullanılır)
Ör.:Atanın balası ekensin, Bake, saga mi mertebe ırahmat = Babay ğ t imiĢsin Bake, sana
çok teĢekkürler (Baytemirov).
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 ayaz ata (Mitolojik karakter, karın, kıĢın, ayazın, aĢırı soğukların habercisi ak sakallı
yaĢlı; beyaz kürk ve beyaz kalpak giyen yaĢlı; kimilerine göre noel baba)
Ör.:Tim ele Ayaz ataga okĢoysu = Tam Ayaz ataya (noel babaya) benzemiĢsin
(Baytemirov).
 atañdın körü (doğru bulunmayan, nefret edilen duyguları bildirmede ya da bir Ģeye
üzüldüğünde, piĢman olduğunda, kederlendiğinde vb. kullanılır)
Ör.: Atañdın körü Ģum düynö / bilip kalgan turbaybı = Atanın körü yalan dünya / bilip
öğrenmiĢ (Mendirman).
 ata baladay (baba oğul gibi, iliĢkileri yakın, birbirine sevgi ve saygı gösteren iki
yakın dost)
Ör.:Toktogul menen kabarlaĢıp / ata baladay bolup cürdük = Toktogul ile sık sık haberleĢip,
görüĢüp / çok yakın dost olarak gün geçirdik (Togolok Moldo).
 ata-cotosun (dedeler, hısım akraba, soy-sop)
Ör.:Anın ata-cotosun sen öltürgön cok ele go = Onun hısım akrabasını sen öldürmemiĢtin
değil mi? (BeyĢenaliyev)
 ata-cotosuna cetüü (dedelerinden baĢlayarak, kabaca sövüp saymak)
 atam / atam zamanda ya da atam zamandan (çok zaman önce, bundan çok zaman
önce, evvelki eski zamanlarda, artık çoktan, önce, önceden anlamlarını karĢılar)
Ör.:Bul ilgeri atam zamanda bolgon okuya eken = Bu önceden, evvelki zamanlarda olmuĢ
hadiseymiĢ (Ala-too).
 atasının atı (soy adı)
 ake / eke (baba)
Ör.:Calınsa akem bergen cok / Keltekten Barpı ölgön cok = Yalvarsa babam vermedi /
dayaktan Barpı ölmedi (Barpı).
Bu sözcük “ake sözcüğü”, daha çok KT‟nin güney ağızlarında kullanılır. Özbek
Türkçesi‟nin de etkisiyle “ata” sözcüğüne karĢılık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca “ağabey”
anlamında da halk ağzında yer alır. Kırgızistan baĢta OĢ vilayeti olmak üzere yeni gelinlerin
kocasının büyük erkek kardeĢi için de “ake” dedikleri görülür.
Ör.: Akemder cüröt. Bolboso töö bastı kılıp, moynunan ıldıy toprak kuysak bolot ele =
Ağabeylerim var. Olmazsa seni altta ezerek boynuna toprak dökersek ne iyi olurdu
(Sıdıkbekov).
 aketay (yalvarmak, Ģevkat göstermek anlamında kullanılır)
Ör.:Koyo koy, aketayım. Iylaba! = Yapma, ağabeyciğim. Ağlama! (Sıdıkbekov) .
 baba (baba, ata-baba, ecdat, dedeler)
Ör.: Bababız çertken bul komuz / Barkına cetip ırdaylı = Dedelerimizin çaldığı bu komuza /
değer vererek çalıp, Ģarkı söyleyelim (Bayalinov)
KT‟de “baba” sözcüğü aynı zamanda “itibarlı yaĢlı insanlara saygı göstermede
hürmet etmede” kullanılır.
Ör.: Kayra tartıp oĢondo / Cönödü babañ Kökötöy = Tekrar dönüp o zaman / Gitti baban
Kökötöy (Manas).
 baba diykan sözcük grubu da mitolojide çiftçinin, çiftçiliğin hâmisi, koruyucusu
anlamıyla KT‟de yer almaktadır.
Ör.: Baba dıykan bar bolso, bir karaĢar al, cayga = çiftçilik hâmisi var ise, yardım eder
duruma (Halk Ağzı)
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 zeñgi baba / üzöñgü baba sözcük grubu da yine köylünün, çiftlik hayvanlarının
koruyucusu, kollayıcısı anlamında kullanılır.
 babay (halkın en yaĢlısı, yaĢlanmıĢ)
Ör.:Babay kiçinekey neberesine comok aytıp berip oturat = Ġhtiyar adam küçücük torununa
masal anlatıyor.
 bala (çocuk, yavru)
 baldar (çocuklar)
 perzent (çocuklar)
 bala-çaga (çoluk çocuk)
 balakay (çocukcağız)
 balalık (çocukluk)
 tubasa (öz kardeĢ)
 uyalaĢ (öz evlat)
 kız (kız)
 kız bala (kız çocuk)
 kız baldar (kız çocuklar)
 kızalak (kızcağız)
 uul (oğul)
 uul bala (erkek çocuk)
 er (koca, erkek)
 erkek bala (erkek çocuk)
 erkek baldar (erkek çocuklar)
 çoro (oğlan)
 bozlan (genç oğlan)
Ör.:Kısrak calduu kaldı / Kız emçektüü kaldı / Bozlan bogoktuu kaldı / Boz toktu kuyruktuu
kaldı = Kısrak yelesiyle, kız memesiyle, oğlan çenesiyle, kül renkli kuzu kuyruğu ile kaldı
(Kırgız Halk DeyiĢi).
 bozoy (delikanlı, genç oğlan)
 kence (en küçük evlat, en son çocuk, tekne kazıntısı)
Ör.:Toguz uuldun kencesi, elemandın erkesi = Kokuz oğulun küçüğü olana elemanın Ģımarık
oğlu (Er TöĢtük)
 balalık (çocukluk)
 balaluu (çocuklu)
 balasız (çocuksuz)
 balasızdık (çocuksuzluk)
Bu sözcükler dıĢında “bala” sözü ile geniĢletilmiĢ bala sal- (çocuk düĢürmek), bala saluu
(çocuk düĢürme), bala kılıp al- (evlatlığa almak) gibi kullanı larda KT‟de yer alır.
 karındaĢ (kendisinden küçük kız kardeĢ -erkek kardeĢe nisbeten-)
Ör.:KarındaĢı Dinardı üygö kaltırıp kelgenine askar azır ökünüp da kaldı = Küçük kız
kardeĢi Dinar‟ı eve bırakıp geldiğine askar Ģimdi piĢman oldu (Sıdıkbekov).
KT‟de “yaĢı büyük erkeklerin kendilerinden yaĢça küçük olan kız, gelinlere, kadınlara
saygı göstermek, desteklemek için kullandıkları” bir sözcüktür aynı zamanda “karındaĢ”.
Ör.: Emgekte cürgön karındaĢ / TurmuĢtun körkü, caydarım = Hep çalıĢan, emekçil
kardeĢim / Hayatın güzelliği, güler yüzlüm (Bökönbayev).
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 kandaĢ tuugançılık (kan bağıyla bağlı akrabalık)
 bir tuugan (öz kardeĢ)
 erkek bir tuugan (birader, erkek kardeĢ)
 ini (küçük erkek kardeĢ)
 üke (küçük erkek kardeĢ)
 kiçüü (yaĢça küçük)
 kiçi inisi (yaĢça küçük kardeĢ)
 iniçek (kardeĢceğiz)
 siñdi (küçük kız kardeĢ)
 ece (büyük kız kardeĢ)
Ör.: Ece kiygendi siñdi kiyet = Ablanın giydiğinin küçük kız kardeĢ de giyer
(Yudahin,1998:320)
 ece siñdi (bacı)
 eceke (ablacığım)
 apıkele- (büyük kız kardeĢe, “ablacığım, ablacık” demek)
 aga / ağa / çon aga (yaĢça büyük erkek kardeĢ)
Ör.:MakiĢtin ağası usta Sergey = MakiĢ‟in ağabeyi usta sergey (Sıdıkbekov).
Erkek akrabaların ya da genelde erkeklerin yaĢça büyüğü.
Ör.:Ketkençe inim bir cürüp / Kebin al mendey agañdın. = Gidince kardeĢim birlikte
gezerek / Benim gibi ağabeyinin sözünü dinle (Toktogul).
 agay / ağay (aga ile aynı anlamdadır)
Ör.:Sabır ağay... orto ku bölmögö çığıp bardı = Sabır ağabey... ortadaki odaya çıktı
(Sıdıkbekov)
YaĢça büyük erkeğe saygıyla hitap etme biçimi.
Ör.: -Keçiresiz, agay, - dedi Gülayım. = -Affedersiniz, ağabey, - dedi Gülayım
(BeyĢenaliyev).
KT‟de öğrenciler, erkek öğretmenine hitap ederken de “agay” sözünü kullanır.
Ör.: Agay!- dep kolun kötördü bala, - men aytayınbı? = -Hocam! -diye elini kaldırdı çocuk, ben söyleyeyim mi? (Ala-too).
 agayla- (yaĢça büyük erkeğe „agay‟ diye hitap etme, „ağay‟ diye çağırma.
Ör.:Cürögümö kadaldı / Agaylagan sılık söz. = Yüreğime saplandı/ Agay (Hocam)
diyen nazik söz (Turusbekov).
 agayın ( hısımlık, akrabalık gibi yakınlığı olan adam)
Ör.: Agayındı camandap tuugandı kaydan tabası ? = Hısım akrabanı kepaze ederek,
kötüleyerek nereden akraba bulacaksın? (Toktogul).
 agayınduu (hısımlı; akrabaları, soydaĢları çok olan)
 agayındık (hısımlık duygusu, birbirleriyle yakın iliĢkilerde bulunma durumu)
Ör.: Agayındık kılıp, cakĢılığın ayağan cok. = Akraba gibi hareket ederek hiçbir iyiliği
esirgemedi (Ala-too).
 agayınçıl (hısım akrabasını, çevresini seven, hürmet eden)
 ağayınçılık (akrabalığın, kardeĢliğin yarattığı birbirlerine karĢı yakınlık duygusu,
hısım olma durumu)
 agayınçıl (hısım ve akrabalarına hürmet eden)
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 agala- (yaĢça büyük erkek kardeĢine ya da yakın erkek akrabasına ağabey gibi saygı
gösterebilmek, hürmet edebilmek)
Ör.:Öz agasın agalay albagan kiĢi baĢkanın agasın sagalayt. = Kendi ağabeyine saygı
gösteremeyen insan baĢkalarının ağabeylerine muhtaç olur (Atasözü).
 agaluu (ağabeyi olan)
 agalık (ağabeye ait vazife, ağabey olmanın yolu)
Ör.:Agalık kılıp, mına bul böböktörü üzgö köz sala cürü üz. = Ağabeylik ederek bu
bebeklerinize göz kulak olun, bakın (Çalkan).
 agatay (ağabeyine ya da yaĢça büyük erkeğe saygı ile hitap etme biçimi)
Ör.:„Agatay, süygönü üz barbı‟ degen / Kat algan neçen colu dalay kızdan = „Ağabeyciğim,
sevgiliniz var mı‟ diye / mektup almıĢtı kaç defa birçok kızdan (Ümötaliyev).
 agatayla- (ağabeyine ya da yaĢça büyük erkeğe saygıyla „agatay‟ diye hitap etme,
nazik davranma)
 agataylat- (agatayla- fiilinin ettirgen çatısı)
 aga-tuugan / agayın- tuugan (birbirlerine karĢı akrabalık münasebeti olan insanlar,
akraba hısım.)
Ör.:Aman-esen kalı ar/ Aga-tuugan barı ar. = Sağ salim kalınız / Akraba hısım hepiniz
(Togolok Moldo).
 bayke (kendisinden büyük erkek kardeĢ)
Ör.:Mektep kuruluĢuna Askar baykeñ barat = Okul yapısına Askar ağabeyin gidecek
(Sıdıkbekov)
Kendinden büyük erkek kiĢilere saygıyla hitap etmek.
Ör.: - Amanbı, Mambet bayke = Mambet ağabey, sağlıklı mı?(Sıdıkbekov).
 baykebay (saygıyla ya da yalvarıyor gibi birisine seslenildiğinde kullanılır)
 baykebayla (saygı ya da yalvarmada “ağabey” diye seslenildiğini bildirmek için
kullanılır)
 baykele-(saygı göstermede ya da yalvardığında “ağabey” diye seslenildiğini
bildirmek için kullanılır.
“Aile içi yakınlık odaklı” yani baba, anne ve çocukları içeren akrabalık adlandırmaları,
oldukça fazla kullanım çeĢitliliği ile KT sözvarlığında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
Kırgız coğrafyasının da, bu çeĢitlilikte etkisi görülmektedir. Örneğin Kırgızistanın güneyinde,
yani Özbek halkına sınır Ģehirlerinde tercih edilen akrabalık leksikolojisinde Özbek
Türkçesinin; Kazak halkına yakın kuzey-batı Ģehirlerinde ise Kazak Türkçesinin etkisi
görülmektedir. Özellikle ikinci büyük yaĢam alanı OĢ eyaletinde Özbek Türkleriyle beraber
yaĢanması KT‟nin güney diyalektini ĢekillendirmiĢtir.
1.2. Baba Tarafından Akrabalık / Kan Yakınlığı Olan Akrabalık (dede, babaanne, ebe,
amca, hala, amca oğlu, amca kızı gibi): KT‟de kan yakınlığı temelli akrabalık adlandırmaları
ve geniĢleme örnekleri Ģunlardır:
 çoñata (çocuğun babasının babası, baba tarafından dede, büyükbaba)
 çoñene / nene (çocuğun babasının annesi, büyükanne, babaanne, ebe)
 çoñapa (büyükanne)
 boordoĢ 1. (kardeĢ ve kardeĢ gibi yakın)
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Ör.:Men emne demekçimin, can boordoĢ talaam = Ben ne diyeceğim kan kardeĢ toprağım
(Aytmatov).
 boordoĢ (hısım, akraba, kardeĢlik duygusunda olmak)
 boordoĢuu (kardeĢ olama)
 boordoĢtuk (uhuvvet, kardeĢlik duygusu, kardeĢ olma özelliği, kan kardeĢliği)
Ör.:BoordoĢtuk ömürgö/ Baarı birdey ün berdi = KardeĢlik hayat için/ Hepsi aynı sesi
çıkardı (Turusbekov).
 ilik (hısım, akraba)
 aba (çocuk için, babanın yaĢça büyük erkek kardeĢini adlama biçimi, amca)
Ör.:-Mendirman abam!- dedi da, bala tıĢka çurkadı. = -Mendirman amcam (ağabeyim)!deyip çocuk dıĢarı koĢtu (CantöĢev).
 abalık (amcalık)
 abake (yaĢça büyüklere (erkeğe) saygı ile hitap etme biçimi)
Ör.: Cana siz süylöĢkön sözdü Sankaga aytkan coksuzbu, abake?- dep suradı. = Demin
konuĢtuğumuz sözü siz Sanka‟ya söylemedinîz mi, ağabey?- diye sordu. (Abdukarimov).
 abakele- (genel olarak yaĢça büyük adama ya da ağabeyine „abake‟ diye hitap
etme.)
Ör.: Abakelep artınan kalbay eerçip aldı. = Ağabey diyerek ardını bırakmadan gitti (Ala-too).
 abakelet- (abakele- fiilinin ettirgen çatısı)
 abala- (yaĢça büyük erkek kardeĢine (ağabeyine), genel olarak yaĢça büyük
erkeklere „aba‟ diye hitap etmek.
Ör.: Arkasından baldar abalap çurkap cürüĢöt. = Ardından çocuklar ağabey diyerek
koĢuyorlar.
 abıgıy (yaĢça büyük olan erkeğe hitap tarzı)
 abasının kızı / kızdarı (amca kızı / kızları )
 abasının uulu / uuldarı (amca oğlu / oğulları)
 atanın ecesi / karındaĢı (hala)
 aligiçe (hala)
 ceen (yeğen yahut kadın tarafından torun)
 ceen kız (kız yeğen)
 ceen kızı (hala kızı)
 ceen bala (hala oğlu)
Ör.: Ceen kelgençe, ceti börü kelsin (Yudahin,1998:197)
 ceençer (yeğenin çocuğu)
Baba merkezli akrabalık ata-erkil yaklaĢımı benimseyen toplumarda oldukça
önemlidir. Kırgızlar toplum olarak yedi atasını yani baba silsilesinden yedi göbek ötesini
bilmekle övünen ve sosyal yaĢamında uruu / uruk (nesep, soysop, boy) söylemlerini sıkça
kullanan bir Türki topluluktur. Özellikle erkek çocukların 1. ata, 2. çoŋ ata, 3. buba, 4. baba,
5. kubar, 6. cete, 7. coto (Karatayev ve Eraliyev, 2005, s. 171) Ģeklinde Ģekillenen
terminolojiyi bilmeleri önemlidir. Yine sancıra (Ģecere) üzerine yapılmıĢ “Kırgızdın
Kıskaça Sancırası / Kırgızın Kısaca ġeceresi” adlı eserde Esenkul Törökan Uulu folklorik
ve mitolojik kaynaklardan da yararlanarak Kırgızistan sınırlarında ya da komĢu ülkelerde
yaĢayan Kırgızların uruularını yani geçmiĢten bugüne baba merkezli kan bağları olan
boylarını, neseplerini sınıflandırmıĢtır (bkz.: Törökan Uulu, 1995).
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Görsel: Kırgız Halkının ġeceresi / Soy Ağacı / Kırgız Uruuları (Boyları)2
Görseldeki soy ağacında gövde “Kırgız” olarak çizilmiĢ. Önce sol, sağ kanat ve iç oluĢumlar
olarak üçe bölüme dallanmıĢ, takiben onlarca boy, uruu olarak Kırgız halkı budaklanmıĢtır.
1.3. Anne Tarafından Akrabalık (dede, anneanne, büyükanne, nine, dayı, teyze, dayı oğlu,
dayı kızı, teyze oğlu gibi): KT‟de yer alan anne tarafından yakınlık adlandırmaları ve
geniĢleme örnekleri Ģunlardır:
 kayın (kaynı, karısı tarafından akraba / ana-baba, kardeĢleri)
Ör.:Bizdin kayındardın toygo köp koĢumça menen keliĢi aga tuugandardın aldında menin
martabamdı kötörüp ketpeybi = bizim akrabaların düğüne çok yardımlarla gelmeleri,
akrabalarımın önünde benim (otorite) derecemi yükseltecekti. (Çalkan).
 kayni (kayın)
 kayın ata (kayın ata, kaynata )
 kayın aga (kayın birader)
 kayın ene (kayın ana, kaynana)
 kayıñda 1. (kız ile oğlanı evlendirmek için geleneğe uygun dünür olmak, söz
kesmek, niĢanlamak.
Ör.:Kayıñdap küyöö sürdürüp / Kalktın narkın bildirip = NiĢanlayıp güvey getirip / Halkın
değerini bildirip (Olcobay menen KiĢimcan).
2.Kayınlarına giderek niĢanlı kızı ve onun ana- baba akrabalarıyla görüĢmek, onların gözüne
girmek, hoĢuna gidecek tavırlar segilemek.
Ör.: Küyöö barıp kayı dap / Küyölügün dayındap = Güvey (damat) gidip niĢanlanıp /
güveyliğini tescil etti..(Togolok Moldo).
3. Evlendikten sonra güveyin akrabalarına gitmek, ziyaret etmek.
2

Bkz.: https://www.super.kg/superstan/index.php?showtopic=2928&st=360 UT:4 Ekim 2020
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 kayındat- (kayı da- fiilinin ettirgen çatısı)
 kayınduu 1. (kayı ları karısı tarafından akrabaları bulunan, sözleĢip niĢanlamıĢ yeri
olan), 2. (çok akrabalı olmak, kayınları çok -koca tarafından-)
 kayınsak (kendi akrabalarından daha çok kayınlarını, kayın tarafına daha çok saygı
gösteren, kayınları ile çok iyi iliĢkilerde bulunan)
 tay (ana tarafından akrabalık)
 tay ece (annenin kız kardeĢi -büyük ya da küçük-, teyze)
 tay ene (anne tarafından, büyükanne, nine)
 tay ata (annenin babası, anne tarafından dede)
 taa ceñe / tay ceñe (annenin büyük kadın akrabası veya erkek akrabasının karısı)
 tay eke (ananın erkek kardeĢi -büyük ya da küçük-, dayı)
 taga (dayı)
 bölö (iki kız kardeĢin çocukları; ana tarafından kardeĢ çocukları, kuzen)
Ör.:ġabırkul bir tuugan bölöm bolot = ġabırkul benim kuzenimdir. (Leninçil caĢ).
 kursaktaĢ (aynı anadan doğma)
 törkün (karının, zevcenin akrabaları)
 törkün-tözün (zevcenin hısım ve akrabaları)
Anne tarafından akrabalıkta “kayın” ve “tay” ile baĢlayarak oluĢturulan adlandırmalar
dikkatleri çekmektedir.
1.4. Evlilikle Olan Akrabalık (baldız, görümce, eniĢte, bacanak, yenge gibi): KT‟de yer alan
evlilik yoluyla Ģekillenen akrabalık adlandırmaları ve türevleri Ģunlardır:
 ayım (hanım, eĢ, zevce)
 cubay (yavuklu, karı, zevce)
 kayın ece (baldız, kaynece ile aynı)
 kayni (karı veya kocanın biraderi)
 kayın ini (kayın birader, kayni ile aynı)
 kayın sindi (kocasının küçük kız kardeĢi, kocasına kız kardeĢlik yakınlığı olan
kızlar, görümce)
 kayın ceñe (karısının yengesi, karısına yengelik yakınlığı olan kadına denir)
 kayın biyke (baldız)
 baldız (karısının kız kardeĢi)
 kayın curt (karısı tarafından akraba)
 abısın (erkek kardeĢlerin ya da yakın akrabaların eĢleri -bunlar birbirlerine nispeten
elti olur-)
Ör.:Nasten kayta aĢkanağa barıp, abısınına kol kabıĢ kıla baĢtadı. = Nasten tekrar mutfağa
giderek eltisine yardım etmeğe baĢladı (Ubukeyev).
 acın (abısın ile aynı anlamdadır, elti)
 abısın-acın (bütün eltiler)
Ör.:Apam abısın-acındarın çakıruuğa ketti. = Annem eltilerini çağırmağa gitti (CantöĢev).
 abısınduu (eltisi olan, çok eltili)
Ör.:Abısınduu kelindin ırısı bar = Eltili gelinin talihi va. (Ubukeyev).
 ceñe / ceñgey 1. (yenge)
Ör.:Ceñesi uy saap, süt kötörüp kirdi = Yengesi inek sağıp süt götürerek girdi (Sıdıkbekov).
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2. (genel olarak kendiden büyük birisinin eĢine hitap edilirken söylenilen söz)
Ör.:Kıykırsak kantet, Toktogul / Tigil kızıl toru ceñeni = Çağırırsak nasıl olur Toktogul / O
kırmızımsı yengeyi? (Toktogul).
3. (düğünde geline kılavuzluk eden kadın)
Ör.:Ceñeler koltuktaĢıp küyöö kızdı/ cönöĢtü ak örgöögö catkızuuga = Yengeler
koltuklayarak güvey kızı/ yöneldiler ak obaya yatırmağa (ümötaliyev).
 ceñeke (yengenin saygılı ve samimi ifade biçimi, yengeciğim)
Ör.:Armanım uksa , ce eke = Derdimi dinle yengeciğim (Kalık).
 ceñelik (yengeye hâs sıfatlar, yengenin görevi)
Ör.:OĢol ölgön candı tirgizçi / Ceñeligiñ bilgizçi = O ölmüĢ canı diriltsene / Yengeliğini
göstersene (Seytek).
 ceñelüü (yengeli)
Ör.:Cergesiz kelgen balanı / Ceñelüü kıldım, kırk cigit = Soysuz gelen çocuğu / Yengeli
yaptım, kırk yiğit (Er Tabıldı).
 cezde (eniĢte, büyük kız kardeĢin kocası -kadının akraba tarafındaki kendisinden
küçüklere göre-)
Ör.:Cıldızkan cezdesinen uyalıp, ün çıgargan cok = Cıldızkan eniĢtesinden utanarak ses
çıkarmadı (Baytemirov).
 baca (bacanak, abla ve kız kardeĢlerin güveyleri -bir + birine göre-).
Ör.:Buyursa seni boloçok baca katarı körüp catam, Akuncan = Her hâli takdirde seni olacak
bacanak olarak görüyorum, Akuncan (Baytemirov).
 küñü / künü katın 1. (kuma, iki ya da ikiden fazla hanımı olan bir erkeğin
hanımlarının biri birilerine olan iliĢkileri)
Ör.:Abısın - a dıĢkan coo, künü - küyüĢkön coo = Eltisini takibe koyulan ve birbirine
acıyan kumalar düĢmandır (Atasözü).
 kündöĢ (kuma)
 amaki (dayı, teyzenin kocası)
 kuda (damat ile gelinin aileleri ya da onların akrabalarının birbirleriyle olan iliĢkisi,
dünür anlamında.)
Ör.:Atabek kudanın aytkanı aytkan bolsun = Atabek dünürün dediği gibi olsun (CantöĢev).
 kuda tüĢüü ya da kuda boluu- (erkek tarafının yani damadın ailesinin, gelin olacak
kızın ailesine hediye (ve baĢka eĢya) alarak, kız tarafının gönlünü kazanarak kızlarını
istemesi)
Ör.: Üç BağıĢtın Baynazar, KiĢimge kuda boldu emi = Üç BagıĢdan (Üç BagıĢ boyundan,
soy) Baynazar, KiĢim‟e Ģimdi dünür oldu (Üsönbayev).
 bel kuda- (henüz doğmamıĢ çocuklarını niĢanlayan aileler)
Ör.:Aatılgan menen Abdıraman kol alıĢıp, bel kuda boluĢup bata aytıĢkanı da ıras = Satılgan
ile Abdıraman el sıkıĢarak (tokalaĢarak), dua ederek henüz doğmamıĢ çocuklarını
niĢanladıkları gerçek (Sıdıkbekov).
 beĢ k kuda- (çocuklar daha büyümemiĢken, beĢik dönemlerinde ailelerin aralarında
evlilik akti yapmaları, beĢik kertmesi )
Ör.:Murun üylöndürüünün ke iri taragan forması “beĢ k kuda” degen bolgon = Eskiden
evlendirmenin yaygın türü “beĢik kertmesi” idi (Komunist)
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 kayçı kuda- (iki aile kızlarını oğullarına karĢılıklı olarak vermek suretiyle oluĢan
dünürler)
 kuda baĢı- (baĢ dünür)
 kudagıy (gelinin ve güveyin anneleri, yengeleri ve onların yaĢlı kadın akrabaları)
Ör.:Erte toy tüĢöt, kudalar, kudagıylar keliĢet = Yarın ziyafet (Ģenlik) var, dünürler
gelecekler (CantöĢev).
 kudala (anne babasıyla anlaĢarak, kız istemek, gelin olacak kızın baĢını bağlamak)
Ör.:Meni eç kimge kudalabay cıyırma toguzunçu cıldın küzünö cetti = Beni isteyenlere
vermeyince yirmi dokuza girdim (CantöĢev).
 kudalat- (kudala- fiilinin ettirgen çatısı)
 kudalaĢ (dünür olmak, dünür olmak için anlaĢmak)
Ör.:Kürö corgo at berip, kudalaĢtı dep uktum = Kahve renginde yorga at vererek dünür
oldular diye duydum (Osmonkul).
 kudalaĢuu (kudalaĢ- fiilinin edilgen çatısı)
 kudalık (dünürlerin iliĢkileri)
Ör.: Ör.:cönün ke eĢip, cakĢılap kepti salıĢtı = Dünürlük hakkında danıĢarak, iyice sohbet
ettiler (Er Tabıldı).
 kudanda (yemin ederek, biri-biriyle sözleĢen dünürler)
Ör.:Dosondonun canı bir, kudandanın malı bir = ArkadaĢlığın canı bir, dünürlerin malı bir
(Ata sözü).
 kudaça (güveyin ve gelinin genç kadın akrabaları)
 kudaloo (niĢan, niĢanlanma)
 kuda söök / söök (evlenme yoluyla akraba olan, dünür)
 sööktöĢ (akraba)
 söökçülük (akrabalık, kabiledaĢlık)
 sööktöĢ- (dünür olmak, nikah yoluyla akraba olmak)
 küç küyöö (iç güvey)
Ör.:Küç küyöö bolup kirem dep / kızın beker alam dep. = Ġç güvey olarak gireceğim diye/
kızını bedava alacağım diye (Üsönbayev).
 küyöö coldoĢ (sağdıç müstakbel eĢinin yanınan giderken damata arkadaĢlık eden
delikanlı)
 küyöö 1. (kadının kocası -eĢine göre-)
Ör.:KiĢimcanday suluunun / Baynazar boldu küyöösü = KiĢimcan gibi bir güzelin / Baynazar
oldu kocası (Üsönbayev).
2. (kızın niĢanlanmıĢ olduğu kiĢi ve evlenmiĢ olan kızın ya da kadının kocası -kız tarafına,
kızın kendisinden büyük kardeĢlerine, akarabalarına, yengesine göre-)
Ör.: Mal arbıdı cüdödüm / Toguz kızga toguz uul / Küyöö taap ala albay / Küyüp tartıp
cüdördüm = Hayvanlar çoğaldı zayıfladım / Dokuz kıza dokuz oğul / Damat bulamayıp / Çile
çekerek zayıfladım (Er TöĢtük).
 küyöö bala (küyöö ile aynı)
Ör.:Tigil eki kiĢinin sarı sakalı - küyöö bala = O iki kiĢinin sarı sakallısı – damadım
(Sıdıkbekov).
 küyöölük (kocanın durumu, kocanın vazifesi)
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Ör.:Küyöölük cönün bilgizip / Ceñe, baldız cetelep / Ak örgöögö kirgizip. = Kocalık
vazifesini gösterip / Yenge, baldızı elinden tutup / Eve girdirerek (Olcobay menen KiĢimcan .
 küyöölö- (müstakbel damat sıfatıyla kızın evini ziyaret etmek)
Ör.:Küyöösünün emdigiçe küyöölöp kelbegeni caman tölgö = NiĢanlısının Ģimdiye kadar
onu hiç ziyaret etmemesi kötü bir iĢarettir (Sıdıkbekov).
 küyöölüü (niĢanlanmıĢ, bağı bağlı)
Ör.:Bay Karabay öz atam / Küyöölüü kızga köz artam = Zengin Karabay kendi babam /
NiĢanlı kızlara göz koyarım (Togolok Moldo).
 çacıla (güveyin yakını bir kadın)
 kelin 1. (oğlunun ya da küçük kardeĢinin eĢidir)
Ör.:Kelini Sabiyra kempirdin köynögün öz oyundagıday köyköltüp ke da uzun da bıçıp,
keptüü, caraĢıktuu tikken = Gelini Sabiyra kocakarının gömleğini kendisi istediği gibi hem
geniĢ hem de uzun biçerek, güzel bir Ģekilde dikmiĢti (Sıdıkbekov).
2. (bütün olarak kendisinden küçük akrabalarınını -küçük kardeĢlerinin- evlendiği eĢi, gelini)
Ör.:Bul kiĢi sizge kelin bolot, aksakal, küyöösünün sizderge inilik cayı bar = Bu kiĢi size
gelin olur, kocasının sizlere uzaktan akrabalığı vardır (Ala-too).
3. (yeni evlenmiĢ kıza ya da bütün genç kızlara söylenen, kullanılan söz.)
Ör.:Kır murun kelgen suluu kelin eken = Kır burunlu eskiden güzel bir gelinmiĢ
(Abdukarimov).
 kelin-kesek (genç bayanlar, gelinler)
Ör.: TıĢta cürgön kızı Saykaldı, kelin kesekterin da üyünö kirgizip aldı = DıĢarıdaki kızı
Saykalı, genç gelinleri (kelin-kesek) evine soktu(Ubukeyev).
 kel nçek (genç gelin)
Ör.:Camiyla dagı cumuĢga kayrattuu, mıktı kel nçek = Camiyla da iĢe gayretli, güzel
gelinçektir (Aytmatov).
 kelindik (gelinlik durumu)
1.5. Dede veya Anneanne / Babaanneye Göre Akrabalık (oğul, kız, torun, torun çocuğu
gibi): KT‟de yer alan bu tür akrabalık adlandırmaları ve türevleri Ģunlardır:
 nebere (çocukların çocukları, torun)
 erkek nebere (erkek torun)
 kız nebere (kız torun)
 çebere (neberenin baldarı / torunun çocukları)
 çöbürö (çeberenin baldarı / torunun çocuğu)
 kıbıra (çöbürönün baldarı / torunun çocuğunun çocukları, torununun torunu)
 Ģıbıra (kıbıranın baldarı / torunun torununun çocukları)
 tuyak (Ģıbıranın baldarı / torununun torununun çocuklarının çocukları)
 öbürö-çöbüro (torun oğlu)
 kıyırcık (torunun çocuğunun çocuğu -kız tarafından-)
 kuurçak (bebek)
 nebire, memire (torun)
 togonçor (kızın torunu)
 ceen ayak (kadın tarafından torun)
 bolokcot (torunun çocuğunun çocuğu -kız tarafından dördüncü nesil-)
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 ukum -tukum (soydan soya, nesilden nesile)
 urpak / urpaktar ( nesil, nesiller)
 uruk (soy, kabile)
 uruk-tuugan (soysop, hısım, akraba)
 urukçulduk (kabile münasebetleri)
 tuyağı cok (zürriyeti yok)
 tuyaksız (çocuksuz, zürriyetsiz)
Bu grublara dahil etmediğimiz ancak çok kullanılmasa da akrabalık içerikli sözcük ve sözcük
öbekleri olarak KT‟nin sözvarlığına dahil edilebilecek örnekleri Ģöyle sıralayabiliriz.
 emçekteĢ (süt kardeĢler)
 süt ene (süt anne)
 ökül ata (düğünde baba yerine vekalet eden kiĢi)
 özöktöĢ (en yakın akraba)
 tecemel bala (beslenen, besleme çocuk)
 ögöy ata (üvey baba)
 ögöy ene (üvey ana)
 ögöy uul (üvey oğlan)
 ögöy kız (üvey kız)
 ögöy bala (üvey çocuk)
 ögöylö- (övey muamelesi yapmak)
 ögöylik- (üveylik)
 asırandı (evlatlık)
 bakma bala (evlatlık)
 enesi ölgen (öksüz)
 taĢtandı (sokağa atılan çocuk)
Sonuç
Sonuç olarak, beĢ grup altında toplanan KT‟nin akrabalık leksikolojisi, yüzlerce örneğiyle
kadim Kırgız toplumunun gelenekçiliği, ağızların beslediği ölçünlü dilin bu sözvarlığını
kullanıp koruduğu, yedi atasını bilmekle övünen Kırgız toplumunun en ince ayrıntılardan
hareketle akrabalık terminolojisini zenginleĢtirdiği, yüzlerce sözcük ve sözcük grubu
örnekleriyle KT‟nin adbilimsel altyapısında önemli bir yer edindiği söylenebilir.
Özellikle “Aile Ġçi Yakınlık”
baĢlığı altında kan bağının oluĢturduğu akrabalık
adlandırmaları kullanım çeĢitliliği ve sayısı olarak dikkatleri çekmektedir.
Kırgız toplumunun çoğrafi ve kültürel iliĢkilerde bulunduğu, Kazak, Özbek ve Uygur gibi
Türki toplulukların dil ve kültürlerinin etkileri, akraba adlandırmalarının alternatifli
kullanımlarında da görülmektedir. Örneğin “ene /anne” sözcüğü Özbek Türkçesinin
etkisiyle “apa”; Kazak Türkçesinin etkisiyle “çeçe” olarak da KT‟de yerini almıĢtır.
Dillerde pek de görünmeyen, nebere (çocukların çocukları, torun), çebere (neberenin baldarı
/ torunun çocukları), çöbürö (çeberenin baldarı / torunun çocuğu), kıbıra (çöbürönün baldarı
/ torunun çocuğunun çocukları, torununun torunu), Ģıbıra (kıbıranın baldarı / torunun
torununun çocukları) tuyak (Ģıbıranın baldarı / torununun torununun çocuklarının çocukları)
gibi kullanım çeĢitliliği Kırgızların ilginç toplumsal yapısının göstergesidir.
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Bu çalıĢmayla KT‟nin sözvarlığının kayıt altına alınması ve ağızlardaki kullanımlar dahil
akrabalık leksikolojisinin tespiti, Kırgız toplumunun yaĢam tarzı ve dünyaya bakıĢ açısının
KT‟ye katkısı gibi hususlar öne çıkartılmak istenmiĢtir.
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Özet
Yansımalar, canlı cansız bütün varlıkların çıkardıkları sesleri yansıtan; dıĢ görünüĢlerini,
hareketlerini betimleyen; insanların yalnız kendilerinin algılayabildikleri duyuları, sezimleri
deri, koku ve tat alma yoluyla hissettiren sözcüklerdir.
Dil biliminde önemli bir tarihsel kategori olarak yerini alan yansımalar, dilin doğuĢ
teorilerinden baĢlayıp, dil biliminin temellerinden sayabileceğimiz “nedensizlik” ilkesiyle
çeliĢip çeliĢmediği gibi inceleme alanlarına kadar birçok hususta tartıĢma konusu olmuĢ ve
öne çıkartılmıĢtır.
Bu denli insanla ve diliyle bütünleĢmiĢ bir sözcük türünün leksiko-semantik, fono-morfolojik
özelliklerinin detaylı incelenmesi önem arzetmektedir.
Bu çalıĢmada Kıbrıs Türk Ağızları Sözlüklerinde onlarca örneği tespit edilen yansıma
sözcüklerin yapısal gücü incelenecek, özellikle de kök ve türemiĢ olarak yansıma adların
tespiti yapılacak, yansıma ad türeten ekler üzerinde durulacaktır.
Yüzlerce yıldır ada izalasyonunda anakaradan uzakta kendini korumuĢ Kıbrıs Türk
Ağızlarının sözvarlığı zenginliğinin tesbiti baĢta olmak üzere, dilin ahenginin ve estetik
gücünün artması, canlılık ve dinamiklik kazanması, anlamsal pekiĢtirme gibi katkılarıyla öne
çıkartılabilecek bir sözcük türü olan yansımalar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yansımalar, Kıbrıs Türk Ağızları, yansıma adlar, yansıma türeten ekler,
ses, biçim ve duyu (sezim) yansımalar vb.
Abstract
Reflections reflect the sounds made by all living and non-living beings; depicting their
external appearance and movements; These are words that make people feel the senses and
senses through skin, smell and taste that only they can perceive.
Reflections, which have taken their place as an important historical category in linguistics,
have been the subject of discussion and brought forward in many issues, starting from the
theories of the birth of language, to whether it contradicts the principle of "no reason", which
we can count from the foundations of linguistics.
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It is important to examine the lexico-semantic, phono-morphological features of a word type
integrated with such people and language.
In this study, the structural power of reflection words whose tens of examples have been
determined in the dictionaries of Turkish Cypriot Dialects will be examined, especially the
determination of the reflection nouns as root and derived, will be focused on the additions that
derive the reflection name, and also the lexico-semantic groupings of the reflection names
will be determined.
The focus will be on reflections, a type of word that can be brought to the fore with its
contributions such as increasing the harmony and aesthetic power of the language, gaining
vitality and dynamism, and semantic reinforcement, especially the determination of the
richness of the vocabulary of the Turkish Cypriot dialects, which have preserved themselves
away from the mainland in island isolation for hundreds of years.
Keywords: Reflections (imitative words, onomatopoeia), Turkish Cypriot dialects, reflection
names, reflection deriving attachments, sound, form and sense (perception) reflections and so
on.
0.GiriĢ:
Ağızlar bir dilin yazılı kaynaklarla takibinin pek mümkün olmadığı, sözlü birikimde ortaya
çıkan söz varlığıdır. Halkın masallar, destanlar, maniler, bilmeceler, atasözleri, ninniler,
alkıĢ ve kargıĢlar vb. birçok kalıplaĢmıĢ söz ve söz öbekleri yardımıyla geçmiĢten bugüne
taĢıdığı ve ölçünlü dili bugün bile beslediği ağızlar, yazılan değil yaĢayan bir dildir. Bu
yaĢayan dilde var olan sözcük türlerinden biri de yansımalardır.
Bugün itibariyle bizi çepeçevre kuĢatan canlı-cansız varlıkların, nesnelerin (insan,
hayvan, kuĢ, böcek, doğa olayları, cansız nesneler…) çıkardıkları sesleri taklit eden; dıĢ
görünüĢlerini, hareketlerini betimleyen; insanların yalnız kendilerinin hissedebildiği duyuları,
sezimleri deri, doku, ve tat alma yoluyla hissettiren sözcükler olarak tanımlayabileceğimiz
(Koca, 2013:55 vd.) yansımalar hemen hemen her dilde yüzlerce örneği bulunan, dil
biliminde önemli bir tarihsel kategori olarak yerini alan, dilin doğuĢ teorilerinden baĢlayıp, dil
bilimin temellerinden sayabileceğimiz “nedensizlik” ilkesiyle çeliĢip çeliĢmediği gibi
inceleme alanlarına kadar birçok hususta tartıĢma konusu olmuĢ önemli sözcüklerdir.
Türkçemizde “yansıma”, “yansılama”, “yansı”, “yansımalı” (Türkçe Sözlük, 2011),
“yansıma” (Hatipoğlu 1978:133 ve Vardar 1980),
“yansılama”, “ikizlemeler”
(Ağakay,1953:190), “yansıma ikizlemeler” (Hatipoğlu 1971), “tekrarlar” (Tuna 1950),
“yansıtan kelime” (Bayrav 1969: 59), “yankı kelime” (BaĢkan 1967: 64), “yankılık” (Tekin
1977: 44), “tabiat taklidi kelime”, “ses taklidi” (Ergin 2000:84), “taklidi nida” (Banguoğlu
1940: 43) , “ses yansımalı kelimeler” (Zülfikar 1995), “sesad” (Deny 1941: 496), “ünlem”,
“yansılama” (Banguoğlu 1974), “sese benzetmeli isimler” (Gazimihal 1961), “onomatopée”
(Eren 1951) gibi adlarla karĢılanan bu sözcük türü çalıĢmada, “yansımalar” olarak
adlandıracak; kök yada türemiĢ haldeki yansıma adlar, yansıma ad türeten ekler, yansıma
adların görev ve anlamsal durumları, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren adaya gelen
Anadolu‟nun farklı yörelerinden insanların oluĢturduğu ve yaklaĢık dört asırdan beridir
burada yaĢayan Kıbrıslı Türklerin dillendirip yaĢattıkları “Kıbrıs Türk Ağızlarındaki”
örnekler ve kullanımlarla incelenecektir.
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ÇalıĢma “Kıbrıs Türk Ağızları (bundan sonra KTA)” üzerine yapılmıĢ en yetkin çalıĢmalar
olarak değerlendirebilecek üç eserle sınırlandırılmıĢtır. Bener Hakkı Hakeri‟nin “Hakeri‟nin
Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü” (Hakeri, 2003), Mustafa Gökçeoğlu‟nun “Kıbrıs Türk Ağızları
Sözlüğü ” (Gökçeoğlu, 2008) ve Orhan KabataĢ‟ın “Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik
Sözlüğü” (KabataĢ, 2009) olmak üzere üç eserde belirlenen örnekler alınacak ve eĢ zamanlı,
betimlemeli ve karĢılaĢtırmalı bir yöntemle çalıĢma Ģekillenecektir.
1.Kıbrıs Türk Ağız Sözlükleri ve Yansımalar
1571‟de fethedilen Kıbrıs adasının Venedik ve Latinler tarafından terkedilen boĢ ve
iĢlenmeyen toprakların mamur hale getirilmesi, devlete ve millete katma değer olması
düĢüncesiyle Konya, Karaman, AkĢehir, BeyĢehir, SeydiĢehir, Aksaray, Niğde, Kayseri,
Antalya baĢta olmak üzere Anadolu‟dan adaya iskana zorlanan farklı iĢ kollarında uzman,
göçmen ve yerleĢik Türk aileleri yöresel kültürleriyle beraber ağızlarını da taĢımıĢlardır.
Bu göç halkasının ikinci dalgası 1713 ve 1727 yıllarında gerçekleĢmiĢ ve bu iskan
çalıĢmasında Çukurova, Toroslar, Ġç Anadolu, Gaziantep, Ġçel ve civarı vb. göçebeleri
Kıbrıs‟a yerleĢtirilmiĢtir (Erdoğdu 2008: 14 vd.)
Bu dönemde Hakeri‟ye göre Kafkaslardan getirilen Çerkezler bile Limasol çivarına
yerleĢtirilmiĢtir (Hakeri 1993: 239-242). Görüldüğü gibi göç süresince hemen hemen
Anadolunun her yöresinden halk Kıbrısa taĢınmıĢ, inanılmaz bir kültür mozaiği ortaya
çıkmıĢtır.
GeliĢmeler, Kıbrıs halkının kaderini “1974 BarıĢ Harekatına” taĢımıĢ ve beraberinde Türk
nüfusun tamamen kuzeye yerleĢmesi Rumlardan da izole olmuĢ bir Kıbrıs Türklüğü ortaya
çıkarmıĢtır. Adanın farklı bölgelerindeki “KTA” da bu süreçte kuzeyde birbirini daha fazla
etkileme sürecine girmiĢtir. Dilin yapısı gereği bu doğal bir sirkülasyondur. Bu bölünmeyle
birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nin ilanı da anakaradan göçlerin baĢlayıp
hızlanmasına ve sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik iliĢkilerin teknolojinin de etkisiyle
artarak devam etmesine, özellikle de yeni neslin dili anlayıĢ ve kullanımının etkilenmesine
zemin hazırlamıĢtır. Ölçünlü dilin medya ve eğitim yoluyla adada hakim olmasıyla beraber,
doğal bir süreç olarak ağızların belli bir yaĢın kullanımıyla sınırlı kalması hatta yavaĢ yavaĢ
unutulması durumu KTA için de geçerlidir. Ağız çalıĢmaları
hem yılların dilsel
kazanımlarının unutulmaması, kayıt altına alınması, hem de ölçünlü dilin beslenmesi adına
önem arzetmektedir. KTA adına yapılan her çalıĢma, bu yaklaĢımları güçlendiren değer
olarak düĢünülmelidir.
Kaynak olarak belirlenen sözlüklerde derlenen binlerce madde baĢı sözcük ve sözcük
öbekleri içerisinde kök halinde, türetilmiĢ, eylemleĢmiĢ, ikileme kurmuĢ, birleĢik sözcük
oluĢturmuĢ onlarca hatta yüzlerce yansıma unsur mevcuttur. Yansımaların her dilin fonomorfolojik özelliklerine göre Ģekillendiğini de düĢünürsek hem sözvarlığının
zenginleĢmesinde hem dilin harmonisinin, iç ahenginin, duygu değerinin canlanıp artmasında
ve konuĢmanın renklenmesinde KTA‟ya etkileri tartıĢılmaz.
Yansımaların bir metinde ya da konuĢma dilinde çokça bulunup kullanılması, o metne ve
konuĢmaya stilistik ve anlamsal zenginlik kazandırdığı gibi aynı zamanda varlıklar ve
olayları da metnin ve konuĢmanın içinde daha canlı, daha dinamik kılar.
Bu sözler vasıtasıyla taklit edilen ve betimlenen maddi alemin varlık ve olayları sanki metne
ve konuĢmaya dahil edilir.
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Yansıtılan varlık veya hareketin karekteri, özellikleri, durum ve keyfiyeti, ahengi, tınısı
ortaya çıkar. Bu durum metne ve sözlü iletiĢime yukarıda ifade ettiğimiz uslüp güzelliklerini
katar.
Yansımalar, gerek tek baĢına kullanılıp bir anlam taĢıyabilmeleri, gerek cümlenin herhangi
bir öğesi olabilmeleri, gerek kendine has türetme ekleriyle yansıma kök ve
gövdelerinden yeni yansıma ad, önad ve eylem türetebilmesi gerekse ikileme ve birleĢik
sözcükler gibi öbekler oluĢturabilmeleri yönleriyle anlamlı sözcükler sınıfına dahil
edebileceği gibi; aynı zamanda canlı ve cansız varlıkların çıkardıkları her türlü ses, Ģekil
ve sezgi içeren kullanımları her dilin kendi fonetik özellikleriyle birebir karĢılaması
yönüyle de farklı özellikler taĢır ki bu sebeble “özel anlamlı ve görevli sözcük” (Koca 2011:
798) olarak da kabul edilebilir.
Yansımalar, hem dilin anlatma, deyiĢ, stil ve söyleyiĢ özelliğine katkı sağlayan, hem
duygu değeri aktarımında kullanılan hem de dilin sözvarlığının zenginleĢmesinde aktif rol
üstlenen önemli bir sözcük türüdür. Bu ve benzeri özellikleriyle dillere sunduğu katkı
yadsınamaz. Ad soylu sözcüklerden kabul edilen yansımalar, kendilerine has kök ve ek
yapılarıyla da dikkat çekerler.
Bu yaklaĢımlarla KTA‟da bulunan yansıma adlar ve yapıları, yansıma kök ve
gövdelerinden ad türeten ekler ele alınacaktır.
2. KTA‟ daki Yansıma Adlar ve Yansıma Ad Türeten Ekler
Yansıma kök ve gövdelerine eklenen ve yansıma türeten ekler morfolojide özel bir yere
sahiptirler. Yansıma adlar, kök halleriyle ve aynı zamanda yansıma ad türeten yapım ekleri
getirilmek suretiyle meydana gelen kullanımlarıyla KTA sözvarlığında yer almaktadırlar.
2.1. -(I)r, -(U)r; -(I)l, -(U)l Ekleri: Yansıma köklere getirilen ilk ek yapılanmasıdır (birincil
ekler). Yansımalar temelde ad soylu sözcüklerdir. Bu ekler, kök halindeki yansımalardan yeni
yansıma ad ve eylem türeten eklerin kullanımı öncesi “yansımalara has bir morfolojik özellik
olarak” aktif olan morfemlerdir. Bu ekler birçok yansıma sözcükte köklerden birincil
gövdeler oluĢturur. Bu gövdelere ikincil ekler olarak adlandırabileceğimiz ve yansıma ad ve
eylem türeten ekler getirilmektedir. KTA sözlüklerinde yer alan örnekler Ģunlardır:
bağ-ır-ıl-tı (birlikte bağırma, KabataĢ-85)
cı g-ır-ak (küçük çan, Hakeri-50; KabataĢ-143)
çı g-ır-ak (g) / çı g-ır-ık (iplik sarılan alet, KabataĢ-165)
çığ-ır-gan ( bir Ģeyi yüksek sesle çevreye duyuran, Hakeri-62)
gı g-ır-gaç / gı c-ır-da-k / gıc-ır-an-cık (Tahtaravelliye benzeyen bir oyun aracı, Gökçeoğlu52)
fıc-ır-ık (ezilmiĢ, vıcık vıcık olmuĢ, KabataĢ-232 )
fıs-ır (ot gibi ince yakacakların yanarken çıkardıkları ses, Gökçeoğlu-110)
fi g-ir-de-k (oynak, hoppa, KabataĢ-236; Hakeri-101 )
fir-fir-ir-ik-li (çok süslü, alımlı kadın, Gökçeoğlu-111)
ge -ir-ti (geğirti sesi, KabataĢ-274)
gıc-ır-da-k (g) / cır-ıl-da-k (g) (bir direğin tepesine yerleĢtirilen sırığın iki tarafına oturan
çocuğun dönerek oynadıkları bir oyun; dokuma tezgâhlarında bulunan bir parça, KabataĢ-277;
Gökçeoğlu-135)
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hıĢ-ır hıĢ-ır (yelin, rüzgarın çıkardağı ses, Gökçeoğlu-171)
ı -ır (bebek sesine benzer inleme ve ses çıkarmayı anlatan yansıma gövde, Gökçeoğlu-176)
kıt-ır-da-k (kıkırdak, Gökçeoğlu-195)
lang-ır-tı ( langır langur sesi, Hakeri-199)
os-ur-uk / os-ur-uk-çu (sürekli yellenen, Gökçeoğlu-219; Hakeri-230)
os-ur-gan (çok osuran, KabataĢ-451)
paf-ır-da- k / g (mülver yada dut ağacının dallan kızgın ĢiĢle delinerek yapılan bir tür
oyuncak, KabataĢ-462)
püf-ür-ük ( balon gibi ĢiĢerek ĢiĢmanlayan kiĢinin güçsüz hali, Gökçeoğlu-231)
sız-ır-ık / sız-ır-ık-lı ( Sulu göz, sürekli sızlanan kiĢi, Gökçeoğlu-245)
Ģak-ır-da-k (g) / Ģık-ır-da-k (oynak, sürtük kadın, KabataĢ-531; Gökçeoğlu-258)
Ģa g-ır-tı (cam ve porselen gibi nesnelerin birbirine çarpma, düĢme ve kırılma sırasında
çıkardıkları ses, Gökçeoğlu-256)
Ģang(k)-ur-da-k (Ģangur Ģungur ses çıkaran araba, Hakeri-278)
tıs-ır-ıg (hapĢırık, aksırık, Gökçeoğlu-272)
tüp-ür-ük / tüb-ür-üg (tükrük, KabataĢ-560; Gökçeoğlu-275)
üf-ür-ü (vantilatör, KabataĢ-569)
vız-ır-tı (aralıksız sürekli ses, Hakeri-306)
zıp(p)-ır (deli dolu, KabataĢ-612)

bı g-ıl-da-k (yeni doğmuĢ bebeklerde baĢta bulunan yumuĢak alan, KabataĢ-106)
bığ-ıl bığ-ıl (etli, yağlı, ĢiĢman, Kıbrıs ağızlarında daha çok etler bığıl bığıl 'oldukça ĢiĢman
ve sağlıklı' biçiminde kullanılır, KabataĢ-106)
cır-ıl-da-k / g (dokuma tezgahı aksamı, Gökçeoğlu-135)
cir-il-ek (g) ( çocukların çevirerek oynadıkları kasnak ya da tekerlek, Gökçeoğlu-54)
gür-ül-de-k /g (bir akarsuyun yüksekçe bir yerden ses çıkararak döküldüğü yer, çağlayan,
Gökçeoğlu-159)
fır-ıl-da-k / g (vantilatör / çocukları dönerek eğlendiren oyuncak, KabataĢ-232, Gökçeoğlu109)
hıĢ-ıl (soluk alıp verirken çıkarılan ses, Gökçeoğlu-171)
hıĢ-ıl (yelin çıkardığı ses, Gökçeoğlu-171)
hop-ul-da-k (Kalbin hızlı hızlı adma durumunun adı / hopul hopul edip yerinde duramayan
kiĢi, KabataĢ-328; Gökçeoğlu-172)
Ģık-ıl-da-k / Ģıg-ıl-da-g (basit, bayağı kadın, Gökçeoğlu-260)
Ģor-ul-tu (Ģor Ģor diye dökülen su, Gökçeoğlu-261)
ı -ıl-tı (inleme sesi, inilti, KabataĢ-327)
par-ıl-da-k (parıl parıl parlayan, KabataĢ-466)
vız-ıl-tı ( Ara vermeden çıkan ses, Gökçeoğlu-290)
zır-ıl-tı-cı (Hırgürcü, geçimsiz, Gökçeoğlu-314)
Örnek:
HıĢıl hıĢıl ses verir / Dağa daĢa süs verir / Ne yerdedir ne gögde / Deyen yüze mesd verir.
(Gökçeoğlu 2008:171)
Örneklerlerde de görüldüğü gibi -(I)r, -(U)r; -(I)l, -(U)l birincil ekleri, yansımalar için türeme
altyapısı oluĢturmakta, sözvarlığı içerisinde yer edinmesini sağlamaktadır. Bu eklerle birlikte
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kullanılan diğer yansıma türeten eklere ikincil ekler diyebiliriz (bkz.: Zülfikar, 1995). Bu yapı
yansımalara has bir özellik olarak ek çeĢitlenmesine de zemin hazırlamaktadır. KTA
sözlüklerinde yer alan örnekler Ģunlardır:
2.2. [-ıl (-il, -ul, -ül), -ır (-ir, -ur, -ür )] + [-tı, -ti, -tu, -tü; -dı, -di, -du, -dü] kuruluĢunda
olan ekler: Bu ekler -(I)r, -(U)r; -(I)l, -(U)l ekleriyle geniĢletilen yansıma ad tabanlarından, tI, -tU / -dI, -dU ad yapım ekleriyle yansımalı adlar türeten en önemli eklerdendir. KTA‟nın
sözvarlığında onlarca örneği bulunan bu yapılanma, yansımaları dilin önemli ögelerinden
kılan kullanımlardır. Örnekler:
bağ-ır-ıl-tı (birlikte bağırma, KabataĢ-85)
ge -ir-ti (geğirti sesi, KabataĢ-274)
vız-ır-tı (aralıksız sürekli ses, Hakeri-306)

hop-ul-tu (kalb çarpıntısı, KabataĢ-328)
ı -ıl-tı (inleme sesi, inilti, KabataĢ-327)
kıv-ıl-tı (sürekli, hafif kımıldama, KabataĢ-375))
Ģor-ul-tu (Ģor Ģor diye dökülen su, Gökçeoğlu-261)
vız-ıl-tı ( Ara vermeden çıkan ses, Gökçeoğlu-290)
zır-ıl-tı-cı (Hırgürcü, geçimsiz, Gökçeoğlu-314)
Örnek:
Giderkana gızın bir ınıltısı çıkar, ınıl ınıl iniler. (Hakeri 2003: 152)
2.3. [-ıl (-il, -ul, -ül), -ır ( -ir, -ur, -ür )] + [-da-k, -de-k] kuruluĢunda olan ekler: Bu ekler,
ikincil biçimlerden türetilmiĢ eylem tabanlarından ad yapma ekleriyle yansıma adlar
türetirler. Yansıma türetmede aktiftir.
fi g-ir-de-k (oynak, hoppa, KabataĢ-236; Hakeri-101 )
gıc-ır-da-k (g) / cır-ıl-da-k (g) (bir direğin tepesine yerleĢtirilen sırığın iki tarafına oturan
çocuğun dönerek oynadıkları bir oyun; dokuma tezgâhlarında bulunan bir parça, KabataĢ-277;
Gökçeoğlu-135)
kıt-ır-da-k (kıkırdak, Gökçeoğlu-195, KabataĢ-375)
paf-ır-da- k / g (mülver yada dut ağacının dallan kızgın ĢiĢle delinerek yapılan bir tür
oyuncak, KabataĢ-462)
Ģak-ır-da-k (g) / Ģık-ır-da-k (oynak, sürtük kadın, KabataĢ-531; Gökçeoğlu-258)
Ģang(k)-ur-da-k (Ģangur Ģungur ses çıkaran araba, Hakeri-278)

bı g-ıl-da-k (yeni doğmuĢ bebeklerde baĢta bulunan yumuĢak alan, KabataĢ-106)
cır-ıl-da-k / g (dokuma tezgahı aksamı, Gökçeoğlu-135)
gür-ül-de-k /g (bir akarsuyun yüksekçe bir yerden ses çıkararak döküldüğü yer, çağlayan,
Gökçeoğlu-159)
fır-ıl-da-k / g (vantilatör / çocukları dönerek eğlendiren oyuncak, KabataĢ-232, Gökçeoğlu109)
hop-ul-da-k (Kalbin hızlı hızlı adma durumunun adı / hopul hopul edip yerinde duramayan
kiĢi, KabataĢ-328; Gökçeoğlu-172).
Ģık-ıl-da-k / Ģıg-ıl-da-g (basit, bayağı kadın, Gökçeoğlu-260)

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 186

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

par-ıl-da-k (parıl parıl parlayan, KabataĢ-466)
Örnek: “Halil fırladı. Merkebi salma. Yaya KoĢtu. Naile'ye doğru. Yüreği hopuldaklı
(KabataĢ-328).
2.4. [-ır ( -ir, -ur, -ür )] + [-ık, -ik, -uk, -ük eki ]:Bu ekler, ikincil biçimlerden türetilmiĢ ad
tabanlarından ad yapma ekleriyle yansıma adlar türetirler. Aktif ek yapılanmalarından biridir.
çı g-ır-ık (iplik sarılan alet, KabataĢ-165)
fıc-ır-ık (ezilmiĢ, vıcık vıcık olmuĢ, KabataĢ-232 )
os-ur-uk / os-ur-uk-çu (sürekli yellenen, Gökçeoğlu-219; Hakeri-230)
püf-ür-ük ( balon gibi ĢiĢerek ĢiĢmanlayan kiĢinin güçsüz hali, Gökçeoğlu-231)
sıç-ır-ık / sıç-ır-ık-lı (pis, pasaklı, KabataĢ-500)
sız-ır-ık / sız-ır-ık-lı ( sulu göz, sürekli sızlanan kiĢi, Gökçeoğlu-245)
tıs-ır-ık / g (hapĢırık, aksırık, Gökçeoğlu-272)
tüp-ür-ük / tüb-ür-üg (tükrük, KabataĢ-560; Gökçeoğlu-275)
Bu eki yani ık, -ik, -uk, -ük ekini;
cızz-ık (katı olmayan hamurdan sacda yapılan pide, KabataĢ-145, Hakeri-51),
fırt-ık (oynak, hoppa, KabataĢ- 232),
fıss-ık (çürük, KabataĢ-233, Hakeri-99)
firfir-ik / firfir-ik-li (çok süslü, alımlı kadın, Gökçeoğlu-111)
gıd-ık (çene altı, gerdan, KabataĢ-277)
pırt-ık ( Parça parça olmuĢ kumaĢ parçası, Hakeri-229)
fırt-ık / firt-ik (oynak, hoppa, Hakeri-99)
yalab-ık (acele, ivedi- KabataĢ-582) yansıma sözcüklerinde de görmekteyiz.
Örnek: Cızz-ık yaptım hamurdan/ kürküm yoktur samurdan/ sorma dostum aĢığım/ ıslağım o
yağmurdan. (KabataĢ-145)
2.5. [-k(g)ır-, -kir-, -k(g)ur-, -kür-)] +[-(ı)k, -(i)k, -(u)k, -(ü)k eki ]:Bu ekler, ikincil
biçimlerden türetilmiĢ eylem tabanlarından ad yapma ekleriyle yansıma adlar türetirler. Aktif
bir ek yapılanmasıdır.
fıs-kır-(ı)k (ıslık, KabataĢ-332)
fıĢ-kır-(ı)k (su fıĢkırtan oyuncak, Hakeri-99)
fıĢ-gır-(ı)k-lı / fıĢ-kır-ık-lı (fıĢkıran, püskürtme özelliği olan, KabataĢ-234, Hakeri-99)
hık- gıd(r)-(ı)k (hıçkırık, KabataĢ-326)
ıç-kır-(ı)k (hıçkırık, KabataĢ-333, Hakeri-151)
Ģafkar-(ı)k (aydınlık, aydınlanmıĢ, KabataĢ-526)
Örnek:Toprak bereketli. Su fış-kır-(ı)k-lı motorlardan. Buz gibi. (KabataĢ-234)
2.6. [-ır ( -ir, -ur, -ür )] + [-ak, -ek eki ]:Bu ekler, aktif olmayan eklerdendir. Ġkincil
biçimlerden türetilmiĢ ad tabanlarından ad yapma ekleriyle yansıma adlar türetirler.
cı g-ır-ak (hayvanların boynuna takılan küçük çan, Hakeri-50; KabataĢ-143)
çı g-ır-ak (g) (iplik sarmak elle ya da ayakla çevrilen alet, KabataĢ-165)
kıp-ır-ak (sürekli kımıldayan, hareketli, KabataĢ-373)
Bu örnekler dıĢında -ak, -ek eki, KTA‟da;
cincir-ak / cıncır-ak (atlı karınca, KabataĢ-147, Hakeri-50) sözcüğünde de görmekteyiz.
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Örnek kullanımlar:
Çadırlar. Kulifler, cinciraklar ve kopçalar kurulmuĢ. (Okan 2006:3).
Pamuk Ģekerleri ağızlarda eritilince / Cıncırakların sesleri Ģerbetlerle içilir. (Gökçeoğlu
1995:103)
2.7. [-a, -e] + [-da-k(g), -de-k]: KTA‟da kullanılan çat, güm, hop, kart, lop, pat, şak, şap,
şıp, şip zan, zın, zap gibi ses yansıma sözcüklere getirilen -A-dA-k ekleri ani yapılan
hareketleri tasvir eden biçim yansıma sözcükleri oluĢturur. Üç farklı ek birleĢimiyle oluĢan bir
ek yapılanmasıdır. Oldukça aktiftir.
çatt-a-da-k (çat diye aniden, KabataĢ-159),
gümb-a-da-k (gümbedek, güm diye ses çıkararak ani düĢüĢ, KabataĢ-308),
hopp-a-da-k (gürültülü ve hızlı düĢüĢ),
kart-a-da-k (bir Ģeyi birdenbire, gürültülü bir Ģekilde diĢlerle yırtmak, Hakeri-172;
Gökçeoğlu-189),
lopp-a-da-k / lobbadag (lop diye ses çıkarak, Gökçeoğlu-204, KabataĢ-403),
patt-a-da-k / paddanag (pat diye ses çıkarıp aniden gerçekleĢen, KabataĢ-467),
Ģakk-a-da-k (birdenbire, ansızın, Hakeri-277, KabataĢ-527),
Ģabb-a-da-g / Ģappadak (aniden vurma, tokatlama,Ģap diye ses çıkaracak biçimde vurma,
Gökçeoğlu-257),
Ģıbb-a-da-g / Ģıppadak / Ģippadak (birdenbire, aniden, hemencecik, Gökçeoğlu-260),
zang-a-da-k / zıngadak / sangadak (birdenbire, aniden, KabataĢ-608),
zapp-a-da-k (birden bire yere atlamak, KabataĢ-608) vb.
Örnek kullanımlar:
Allahasın söyle da Ģimdi çattadak çatlarım meragdan vallahi. (KabataĢ 2009:159)
Ga rıldı, dovruldu ensin aĢĢa, kapu düĢtü ağaĢdan gümbadak yere. (KabataĢ 2009:308)
Havucu kartadak kopardı. (Hakeri 2003:172)
ġaka için oğlunun ensesine loppadag bir tokat aĢk etti. (Gökçeoğlu 2008:204)
Ağaçtan aĢağıya pattadak düĢmüĢ, ama tam da aslanın baĢına. (KabataĢ 2009:467)
Davara keskin bir ıslık çaldı. Keçiler zıngadak durdu. (KabataĢ 2009:608)
Tam kadınla sarmaĢ dolaĢ olmuĢuz, Ģakkadak kapı zili çalar mı? ( Hakeri 2003:277)
ġıppadak geldi, Ģıppadak gitti. (Gökçeoğlu 2008:260)
2.8. [-la, -le ] +[-k ] Eki: Bu ek yansıma ad tabanlarına eklenip önce yansıma eylem, takiben
aldığı ekle yansıma ad yapan ek yapılanmasıdır.
-lA- eki Türkçede ad köklerinden eylem yapan en aktif eklerden biridir. Görevlerinden biri de
yansıma ad köklerinden eylem türetmektir. Türetilen bu eylem eylemden ad yapan -k ekinin
yardımıyla tekrar adlaĢır. KTA‟da Ģu örneklerde görülür:
cır-la-k / cırı-la-k (oyunbozan, ağlayıp sızlayan, sözünde durmayan, KabataĢ-144, Hakeri-51)
cive-le-k (genç, yavru, tecrübesiz, KabataĢ-149)
cüve-le-k (büvelek, Gökçeoğlu-55)
çat-la-k (fıtık, KabataĢ-159)
fırt-la-k /g (gırtlak, Gökçeoğlu-171)
hırt-la-k (gırtlak, KabataĢ-327)
pürt-le-k (dıĢarıya doğru çekik göz, Gökçeoğlu-231)
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tümbe-le-k /g (osuruk- Gökçeoğlu-276)
Örnek Kullanımlar:
Yüten yüyülüp de kaçanı “cırılak” diye yere yatırıp dövüyordu. (KabataĢ, 2009:144)
Erkek çocukların sürekli ağlaması iyi değildir. Çocukfazla ağlayıp sıkılırsa çatlak (fıtık) olur.
(KabataĢ-159)
2.9. [-kIr, -gIr ] +[-tı ] Eki: Türkçe yansıma köklerden yansıma eylem türeten -kIr- ; -gIrekini takip eden -TI ekiyle kurulan yansıma adlardır. Çok fazla örneği yoktur.
ba -gır-tı (yüksek sesle bağırma, KabataĢ-88)
Ģa -gır-tı (cam ve porselen gibi nesnelerin birbirine çarpma, düĢme ve kırılma sırasında
çıkardıkları ses, Gökçeoğlu-256)
la - gır-tı (langır langur sesi, Hakeri-199)
k(g)ıĢ-k(g)ır-tı (rahatsız edici danranıĢ, KabataĢ-373)
2.10. [-ır ( -ir, -ur, -ür )] + [-gan, -gen, -kan, -ken ]Eki: Birincil tabandaki yansıma
eylemlerden yansıma ad yapan ek yapılanmasıdır. KTA‟da çok örneği yoktur.
os-ur-gan (çok osuran, KabataĢ-451)
çığ-ır-gan ( bir Ģeyi yüksek sesle çevreye duyuran, Hakeri-62)
hom-ur-t-kan (öfkeden dolayı homurdayan, KabataĢ-328)
2.11. [-kIr, -gIr ] +[-gaç, -geç ] Eki: Yine, Türkçe yansıma köklerden yansıma eylem türeten
-kIr-; -gIr- ekini takip eden -gaç ekiyle kurulan yansıma adlardır. Çok fazla örneği yoktur.
fıĢ-gır-geç / fıĢ-kır-geç (çocukların su fıĢkırtmak için yaptıkları bir çeĢit oyuncak, KabataĢ233)
püs-kür-geç (kamıĢtan yapılmıĢ su püskürten çocuk oyuncağı, KabataĢ-478, Hakeri-247)
2.12. -lık, -lik, -luk, -lük Eki: Türkçede addan ad yapım eki olarak bir çok sözcüğün
türetilmesinde aktif olan bu ekler, bazı yansıma köklerine eklenerek yeni yansıma sözcükler
türetirler. Çok fazla örneği olmasa da böyle bir yapı KTA‟da mevcuttur.
farfara-lık (Ağzı kalabalık, gürültücü kimse, Hakeri-95)
fis-lik / fıs-lık (ıslık, KabataĢ-237)
fıĢkı-lık (gübrelik, KabataĢ-233)
gırk-lık (Hayvan kırkma makinası, KabataĢ-279, Hakeri-118)
Örnek Kullanımlar:
Biriken pislikler haftada bir temizlenip altlarına kireç atılır. Bu pislikler fıĢkılığa atılır, yazda
da tarlaya gübre olarak taĢınırdı. (KabataĢ-233)
Zalhe‟nin fisliği. ĠĢarettir. Zaptiye var dıĢarda. (KabataĢ - 237)
2.13. [-kIr, -gIr ] + [-da-k, -de-k] kuruluĢunda olan ekler: Bu ekler, ikincil biçimlerden
türetilmiĢ eylem tabanlarından ad yapma ekleriyle yansıma adlar türetirler. Birkaç sözcükte
görülür.
fıĢ-gır-da-k / fıĢ-kır-da-k (Sıvıları fırlatmaya yarayan araç, Hakeri, 99; KabataĢ-233)
fin-gir-de-k (oynak, hoppa kadın, Hakeri-101; KabataĢ-236)
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2.14.Yukarıdaki ek yapılanmaları dıĢında çok az örneği olan yansıma kök ve gövdelerinden
yansıma ad oluĢturan ek yapılanmaları ve örnekleri:
a -sır-(ı)k (aksırık, KabataĢ-68)
a -sır-(ı)k-lı (aksırıklı, KabataĢ-68)
cı g-ı / çı g-ı (küçük parça, KabataĢ-143)
çı -gı / çı -kı (kıvılcım, Hakeri-63)
cır-la-vık (ağustos böceği, KabataĢ-144)
davıĢ-tı (gürültü, ses, ayak sesi, tıkırtı, KabataĢ-182)
fırt-la-n-gıç / fırt-la-n-gıĢ (fıskiye, KabataĢ-232; Gökçeoğlu-109)
fıĢ-kı-n (topraktan çıkan çimen,ot, KabataĢ-234)
fi g-i (oynak, sürekli oynayan; at ve eĢek kuyruğunun sallanma sesi, Gökçeoğlu-111)
gıcı-n-(ı)g / gıcı-n-(ı)k ( yerinde duramayan hareketli, cıvıl cıvıl cıva gibi, Gökçeoğlu,135)
gıd-ak (tavuğun çıkardığı ses, yumurta, Hakeri-117)
kırp-(ı)Ģ-(ı)k (sürekli gözleri kırpılmıĢ, KabataĢ 373)
kıp-ı / kırp-ı (kırpılmıĢ parça, KabataĢ-373)
kırp-(ı)k (kırpıntı parçası, kırpılmıĢ, KabataĢ-374)
kırt-(ı)k (parçalanmıĢ, kırpılmıĢ, KabataĢ-374)
kıt-(ı)k / kıyt-(ı)k ( kumaĢ parçacığı, kırpıntı, KabataĢ-375)
pat-la-n-gaç (kamıĢtan yapılan ve ses çıkaran oyuncak, KabataĢ-467)
pat-la-n-gıç (çocukların su fıĢkırtmak için yaptıkları bir tür oyıncak, Hakeri-99)
Ģag-ra-g / Ģak-ra-k (kapı tokmağı, Gökçeoğlu-257)
üf-(ü)r-ntü (ince toz, rüzgarda savrulan toz, KabataĢ-569)
yaltır-(ı)k ( parlak, ıĢıklı, KabataĢ-583, Hakeri-311)
Örnek Kullanımlar:
Dedesi de cıngıcık kadar, o da evin dıĢında. (KabataĢ-143)
Bir yandan da cırlavık sesleri doldururdu uzun yazla rımızı. (KabataĢ-144)
Kırlarda fıĢkın patlamadı. Hayvanlar yeyintisiz kaldı. (KabataĢ-234)
Ganeppanın oturulan ve dayanılan kısımları kıtıkla doldurulmuĢtur. (KabataĢ-375)
Seyfiruz irkildi. Diklendi. Meraklandı. Dik dik baktı bu orta yaĢlı balıkçıya. Varlığının farkına
vardı. Gözleri kıprıĢık. Soluksuz. (KabataĢ-373).
Görüldüğü gibi, KTA‟da tespit edilen yüzden fazla yansıma adların ek yapılanmaları, türeme
ve oluĢum sistemleri yansımalara has bir yaklaĢımla ele alınmıĢtır.
3. Sonuç
Sonuç olarak, KTA‟da bulunan yansıma adlar, ikilemeler dıĢında yaklaĢık 14 alt baĢlık
altında toplanmıĢ ve sözlüklerdeki örnekler dikkatli bir Ģekilde taranmıĢtır. Bu baĢlıklar
taranma sonrası oluĢturulmuĢtur. En aktif ek yapılanmasından baĢlayarak tek bir örneğe kadar
-öbekleĢmiĢ yapılar dıĢında - tüm yansıma adlar derlenmiĢ ve türeme altyapıları incelenmiĢtir.
Yansıma tabanlı adların, yüzden fazla kullanım sayısıyla KTA‟nın sözvarlığında aktif bir
Ģekilde yer aldığı ve ağızların zenginliğine katkı sağladığı görülmüĢtür.
Bu örneklerdeki çeĢitlilik de ilginçtir. Organ adlarından, alet-edevat adlarına, bitki adlarından
hayvan adlarına, doğal olayların adlandırılmasından insanların biçimsel betimlerinin
adlandırılmasına, insan, hayvan ve nesnelerin çıkardıkları seslerin adlandırılmasından bazı
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insani sezgilerin adlandırılmasına kadar çok farklı baĢlıklarda yansıma sözcükleri ad olarak
görmekteyiz.
Yansıma söz ve gruplarının gerek çeĢitliliği gerekse kullanım sıklığının KTA‟ya kattığı
söz varlığı zenginliğinin dıĢında, dilin aktif kullanımına verdiği iç ve dıĢ ahenk, konuĢmanın
renklendirilmesi, anlatım kolaylığı, duygu aktarımları gibi daha bir çok husus gözden
kaçırılmamalıdır.
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ZEYTĠN ÜRETĠMĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

AYġE GÜNEġ1
ORCID NO: 0000-0002-0088-8199

ÖZET
Zeytin yetiĢtiriciliğinin ilk insanlarla birlikte baĢladığı kabul edilmekte ve "Zeytin
bütün ağaçların ilkidir." denilmektedir. Zeytinin, insanlık tarihindeki önemine tüm kutsal
kitaplarda, yaradılıĢ ve kuruluĢ efsanelerinde yer verilmektedir. Arkeolojik ve jeolojik
buluntular da zeytinin M.Ö. 6000 yılından beri kullanıldığını göstermektedir. Tipik bir
Akdeniz bitkisi olan ve kökü çok eski yıllara dayanan zeytin ağacının yaĢı ve anayurdu
hakkında net bir görüĢ birliği olmamakla birlikte, bilimsel literatürün çoğuna göre, zeytin
ağacının anavatanı Anadolu'nun Mardin, KahramanmaraĢ ve Hatay üçgenidir. BaĢka bir
yaklaĢım da zeytin ağacının anayurdu Mezopotamya olarak ifade edilir.
Ege bölgesinde Ayvalık ve Akhisar ilçelerinde zeytin üreticileri ile yapılan
derinlemesine mülakat tekniği ile elde edilen bilgiler ıĢında yapılan analizi içermektedir.
Ayrıca özelinde iki önemli zeytin üretim bölgesinden hareketle Türkiye Ġstatistik Kurumu
(TUIK) tarafından yayınlanan zeytin üretimi ile ilgili verilerin analizini kapsayan çalıĢma,
ülke ekonomisine etkilerine değinilerek politika önerileriyle sonuçlandırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Zeytin, Zeytin Üretimi, Tarım Politikaları

ECONOMIC ANALYSIS OF OLIVE PRODUCTION
ABSTRACT
It is accepted that olive cultivation started with the first people and "Olive is the first
of all trees." It is called. The importance of olive in human history is included in all sacred
books, creation and establishment legends. The archaeological and geological finds also
reveal that It has been used since 6000. Although there is no clear consensus about the age
and homeland of the olive tree, which is a typical Mediterranean plant and its roots are very
old, according to most of the scientific literature, the homeland of the olive tree is Mardin,
KahramanmaraĢ and Hatay triangles of Anatolia. Another approach is expressed in
Mesopotamia, the homeland of the olive tree.
In the Aegean region Ayvalık and Akhisar districts with olive producers in-depth
interviews with the information obtained in the light of the analysis. Turkey Statistical
Institute also move from a special olive production in two important regions (TUIK) study
involving the analysis of data related to olive production issued by, referring to the effects of
the country's economy has been finalized with policy recommendations.
Keywords: Olives, Olive Production, Agricultural Policies

1

Öğr. Görv., Dumlupınar Üniversitesi, Gediz Meslek Yüksek Okulu, ĠĢletme Bölümü
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1. Türkiye‟de tane zeytin üretimi
Türkiye‟de 2018 yılında yaklaĢık 846 bin hektar alanda 1 500 467 ton
tane zeytin üretimi gerçekleĢmiĢ olup, 1 073 472‟i tonu yağlık zeytin olarak
değerlendirilmiĢtir. Yağlık tane zeytinde ağaç baĢına verim 10 kg olarak
gerçekleĢmiĢtir. Üretilen tane zeytinin yaklaĢık % 72‟si yağlık % 28‟i ise
sofralık zeytin olarak değerlendirilmiĢtir (Tablo 1).
Tablo 1: Türkiye Tane Zeytin Üretimi (2018)
Üretim
ġekli
Sofralık

Alan
(ha)
209 972

Üretim
(ton)
426 995

Üretim
Verim
%
(ağaç/kg)
28.46
10

Yağlık

654 456

1 073 472

71.54

10

108 781 087

18 093 084

126 874 171

Toplam

864 428

1 500 467

100.00

-

151 069 434

26 954 532

178 023 966

Meyve veren Meyve vermeyen
ağaç sayısı
ağaç sayısı
42 288 347
8 861 448

Toplam ağaç
sayısı
50 969 795

Kaynak: TUĠK 2019.

Türkiye‟de 2008/09 üretim sezonu ile 2017/18 üretim sezonu arasındaki
gerçekleĢen yağlık zeytin üretim alanı, yağlık zeytin üretim miktarı ve yağlık
zeytin ağaç sayısı Tablo 1‟de gösterilmiĢtir. Yağlık zeytin üretimindeki oransal
değiĢime bakıldığında dalgalanmanın son yıllarda giderek azaldığı dikkati
çekmektedir. On yıllık değiĢim dikkate alındığında ise 2018 yılında yağlık
zeytin ağaç sayısında 2009 yılına göre yaklaĢık % 26 artıĢ, yağlık zeytin
üretiminde ise yaklaĢık % 23‟lük bir artıĢ olduğu belirlenmiĢtir.
Tablo 2: Türkiye‟de
Yağlık Zeytin Alanı, Ağaç, Üretim ve Verimleri
(2009-18)

2009

Yağlık
Zeytin
Alanı
(ha)
560 200

Yağlık
Zeytin
Ağaç
(1000)
100 738

2010

563 800

2011
2012

Yıllar

%
değiĢim

Yağlık Zeytin
Üretimi (Ton)

%
değiĢim

Toplam
Yağlık Üret. Yağlık
Zeytin
Toplam
Ağaç
Üretimi
Üretime
Verimi
(Ton)
Oranı (%) (kg/ağaç)
1 290 654
64.36
11

-

830 641

-

102 334

1.58

1 040 000

25.20

1 415 000

73.50

14

576 200

100 257

-2.03

1 200 000

15.38

1 750 000

68.57

15

586 100

104 568

4.30

1 340 000

11.67

1 820 000

73.63

17

2013

594 900

111 331

6.47

1 286 000

-4.03

1 676 000

76.73

15

2014

606 042

113 570

2.01

1 330 000

3.42

1 768 000

75.23

14

2015

613 287

116 148

2.27

1 300 000

-2.26

1 700 000

76.47

13

2016

619 290

117 790

1.41

1 300 000

0.00

1 730 000

75.14

13

2017

619 571

118 366

0.49

1 640 000

26.15

2 100 000

78.10

16

2018

654 456

126 874

7.19

1 073 472

-34.54

1 500 467

71.50

10

Kaynak: TUĠK 2019
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Türkiye‟de 2018 yılı bölgelere göre yağlık zeytin üretim durumu incelendiğinde, Ege
bölgesi toplam yağlık zeytin üretiminden aldığı yaklaĢık % 43‟lük pay ile birinci sırada yer
almaktadır. Ġkinci sırada yer alan Akdeniz bölgesi ise toplam yağlık zeytin üretiminden %
20.73 pay almaktadır. Yağlık zeytinde ağaç baĢına verimin en yüksek olduğu bölge 15.22 kg
ile Akdeniz Bölgesi iken ağaç baĢına en düĢük olan bölgenin Ege Bölgesi (10.50 kg/ağaç)
olduğu görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 3: Bölgelere Göre Yağlık Zeytin Üretimi (2018)

Bölgeler
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
G.D. Anadolu Bölgesi
Toplam

Alan
(ha)
358 875
102 768
117 386
75 427
654 456

Üretim
(ton)
463 593
319 154
168 226
122 499
1 073 472

Üretim
(%)
43.19
20.73
15.67
11.41
100.00

Verim
(ağaç/kg)
10.50
15.22
10.71
11.14
-

Toplam ağaç
sayısı
62 954 356
30 175 800
18 106 923
15 637 092
126 874 171

Kaynak: TUĠK 2019

2018 yılı Türkiye yağlık zeytin üretiminde, toplam yağlık zeytin üretiminden aldığı yaklaĢık
% 16‟lık pay ile Aydın ili birinci sırada yer almaktadır. Yağlık zeytin üretiminde önemli diğer
illerin sırasıyla Manisa (15.13), Hatay (7.96), Balıkesir (7.77) ve Ġzmir (7.68) olduğu
görülmektedir. Ağaç baĢına yağlık zeytin verimi en fazla Manisa‟da (22 kg/ağaç)
gerçekleĢirken, en az verimi ağaç baĢına 3 kg ile Muğla‟da olduğu görülmektedir.
Tablo 4: Ġllere Göre Yağlık Zeytin Üretimi (2018)
Ġller
Aydın
Ġzmir
Muğla
Balıkesir
Hatay
Manisa
Mersin
Antalya
Diğer
Toplam

Alan(ha) Üretim (ton)
128 283
168 904
86 341
82 415
95 292
38 700
73 177
83 447
42 513
85 501
45 429
162 422
26 699
58 993
11 822
57 000
159 992
336 090
654 456
1 073 472

Üretim (%) Verim(kg/ağaç) Toplam ağaç sayısı
15.73
10
19 366 035
7.68
6
16 924 484
3.61
3
16 445 626
7.77
9
9 295 354
7.96
9
12 693 752
15.13
22
9 180 580
5.50
12
8 071 095
5.31
21
3 305 399
31.31
31 553 846
100.00
126 874 171

Kaynak: TUĠK 2019

2. Türkiye‟de zeytinyağı üretimi
Zeytinyağı üretiminin yıllara göre değiĢimi Ģekil 5.1‟de görülmektedir. 2008/09 üretim
sezonundan sonra uygulanan kültürel iĢlemlerle birlikte (budama, sulama, gübreleme,
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ilaçlama vs.) üretimdeki makasın daraldığı dikkati çekmektedir. Zeytinyağı üretiminde Ege
Bölgesi birinci sırada yer alırken, 2013/14 üretim sezonundan sonra Akdeniz Bölgesinin
ikinci sıraya yerleĢtiği görülmektedir. Ege Bölgesi zeytinyağı üretiminde 2017/18 üretim
sezonunda 2013/14 üretim sezonuna göre % 60‟lık bir artıĢ olduğu saptanmıĢtır. bu artıĢın
Akdeniz Bölgesi‟nde %60, Marmara Bölgesi‟nde % 7 olduğu belirlenir iken Güney Doğu
Anadolu Bölgesi‟nde % 34‟lük bir düĢüĢün olduğu saptanmıĢtır.

200000
150000
100000
50000
0
2013/14

2014/15

Ege Bölgesi

2015/16

Marmara Bölgesi

2016/17

Akdeniz Bölgesi

2017/18

G.doğu Anadolu Böl.

Kaynak: Akhisar ve Aydın Ticaret Borsaları, Marmara Birlik ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Zeytincilik AraĢtırma Enstitüsü. Zeytin ve Zeytinyağı DeğiĢik Yıllar Rekolte Kayıtları

ġekil 1. Bölgelere Göre Zeytinyağı Üretimi (ton).

Zeytinyağı üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller Ģekil 2‟de görülmektedir. 2014 /15 üretim
sezonunda toplam zeytinyağı üretiminden aldığı 18.6‟lık pay ile Ġzmir birinci sırada yer alır
iken % 12.8 ile Balıkesir ikinci sırada ve Muğla ve Hatay illeri (% 11.5) üçüncü sırada yer
almaktadır. ÇalıĢma alanı olarak belirlenen Ġzmir ilinin ise 2014/15 üretim sezonunda, Ege
bölgesinde zeytinyağı üretiminden % 37.5 pay aldığı saptanmıĢtır.

80000
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50000
40000
30000
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0
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2014/15

Aydın
2015/16

Muğla
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Kaynak: Akhisar ve Aydın Ticaret Borsaları, Marmara Birlik ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Zeytincilik AraĢtırma Enstitüsü. Zeytin ve Zeytinyağı DeğiĢik Yıllar Rekolte Kayıtları

ġekil 2. Ġllere Göre Zeytinyağı Üretimi (Ton).
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3. Zeytincilik sektöründe destekleme politikaları
Türkiye‟de devletin tarım sektörüne yönelik destekleme politikaları baĢlangıçta taban
fiyat belirlenerek destekleme alımlarında bulunulması Ģeklinde uygulanmıĢtır. Daha sonraki
yıllarda destekleme politikaları çeĢitlendirilmiĢ, doğrudan gelir desteği, destekleme prim
ödemesi (fark ödemesi) desteği, hayvancılığı geliĢtirme teĢvikleri, girdi desteklemeleri,
düĢük faizli kredi desteği ve belirli ürünlerde üretim alanlarını sınırlandırarak alternatif
ürünler yetiĢtirilmesine yönelik tazminat ödemeleri uygulamaları gibi politikalar ve
uygulamalar hayata geçirilmiĢtir (Erdal ve Erdal, 2008).
Türkiye‟de zeytin sektöründe sadece yağlık zeytin üretimi için desteklemeler
mevcuttur. Bu desteklerin içinde fark ödemesi desteği, alan bazlı destekler, biyoteknik
mücadele desteği, ihracat desteği ve diğer tarımsal amaçlı destekler baĢlığı altında
ÇATAK(Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması) desteği ve fidan desteği
uygulamaları yapılmaktadır.

3.1 Zeytinyağı prim desteği
Zeytinyağına ödenen prim desteği fark ödeme destekleri içinde yer almaktadır. Prim
sistemi, tarım sektöründe temel olarak talep baskısının bulunduğu ürünlerde destekleyicinin,
üretim birimi baĢına bir ödemeyi taahhüt etmesi suretiyle gerçekleĢtirilen bir destekleme
yöntemidir (ġahinöz ve ark., 2007)
Fiyat politikaları devletin veya görevlendirdiği kurumların tarım ürünlerinin fiyat
oluĢumunu etkilemesi anlamına gelmektedir. Zeytinyağının desteklenmesi açısından ilk kez
1966 yılında uygulamaya konulan fiyat politikaları 1986 yılına kadar devam etmiĢtir. 1987-1990
yılları arasındaki dönemde, destek kapsamından çıkarılan zeytinyağı, 1991 yılında yeniden
kapsama dahil edilmiĢtir. 1994 yılında baĢlayan ekonomik kriz ve ardından alınan kararlar ile bu
uygulama kaldırılmıĢtır. 1998 yılında AB politikalarına uyum sağlamak, üretimi ve dıĢ ticareti
geliĢtirmek, çiftçileri kayıt altına almak gibi amaçları gerçekleĢtirmek için 98/12122 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile zeytinyağında destekleme primi uygulaması baĢlatılmıĢtır. Ġlk olarak

1998/99 üretim sezonunda kg baĢına 40 cent prim ödemesi yapılmıĢtır. 1999/2000
sezonunda prim ödemesi yapılmamıĢ, 2000/01 üretim sezonunda ise 28 cent / kg olarak
belirlenen prim miktarı sonraki 10 cent‟ e kadar gerilemiĢtir. 2010/11 üretim sezonunda fark
ödeme destekleri kapsamında anılan bu ödemeler 30 krĢ/kg iken, 2011 yılı için 50 krĢ/kg‟a
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yükseltilmiĢtir. Zeytinyağına ödenen prim miktarı 2013/14 üretim sezonunda 70 krĢ/kg
olarak belirlenmiĢtir (ÖzıĢık ve ark., 2011). Son yıllar da (2016, 2017, 2018) zeytinyağına
prim miktarı 80 krĢ/kg olarak ödenmeye devam etmiĢtir.
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Kaynak: www.tarim.gov.tr verilerinden yararlanılarak hazırlanmıĢtır.

ġekil 3. Yıllara Göre Zeytinyağında Prim Ödemeleri (2001-2014).

3.2 Alan bazlı destekler
Zeytin tarımının desteklenmesinde kullanılan diğer bir araç ise, alan bazlı desteklerdir.
Bu destekler 2015 yılı için; toprak analizi yaptırma halinde dekara 2,5 TL, organik tarım
yapılması durumunda dekara 70 TL, Ġyi Tarım Uygulamaları için dekara 50 TL, mazot ve
gübre girdileri için dekara sırasıyla 4,85 TL ve 6,6 TL olarak düzenlenmiĢtir (Anonim, 2015).

3.3 Organik tarım desteği
Organik tarım desteği alan bazlı destekler kapsamında yer almaktadır. Ak (2004),
organik tarımı, doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan,
hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, doğadaki canlıların sürekliliğini sağlayan, doğal
kaynakların ve enerjinin optimum kullanımı ile optimum verim alma sistemi olarak
tanımlamaktadır (Bayram ve ark., 2007).
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟nca hazırlanan ve 26 Ģubat 2009 tarih,
27153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/30 sayılı “Organik Tarım ve
Ġyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” ile organik tarım ve
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iyi tarım uygulamaları destekleme çalıĢmalarında görev alacak kurum ve kuruluĢların
belirlenmesi, organik tarım ve/veya iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere
destekleme ödenmesi ile ödemeye iliĢkin usul ve esaslara iliĢkin mevzuat düzenlenmiĢtir.
Bunu takiben organik tarım yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik “Çiftçi kayıt sistemine
dahil olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılması ile organik
tarım ve iyi tarım uygulamalarına destekleme ödemesi yapılmasına iliĢkin 2010/118 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı” 26 Ģubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢtir (Kızılaslan ve Olgun, 2012)
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 2019‟da organik ürün desteklemesi için ürünleri dört
kategori altında toplamıĢtır. Zeytin ikinci kategoride yer almakta olup dekara 70 TL ödeme
yapılmaktadır (Anonim, 2019).

3.4 Girdi desteği
Mazot ve kimyevi gübre desteği alan bazlı destekler kapsamında yer almaktadır.
Tarımda makineleĢmenin artması ile birlikte mazot girdi kullanımında artmaktadır. Mazot
fiyatı artıĢları, üretim masraflarını olumsuz etkilemektedir (Özçelik ve Özer, 2006).
Türkiye‟de mazot desteğine, 02.05.2003 tarihinde “Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot Ġçin
Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına ĠliĢkin Karar‟ın yayınlanmasıyla baĢlanmıĢtır.
Tarımsal faaliyette kullanılan mazot desteği miktarı (tüm tarımsal ürünlerde kullanılan mazot
miktarının aynı olduğu kabul edilerek) 2003 yılında ÇKS‟ye kayıt yaptırılmıĢ tarım arazisi
için dekar baĢına 3.90 TL olarak açıklanmıĢtır. Mazot desteğinin ikincisi 2005 yılında
yapılmıĢ olup, bu yıldan itibaren verilecek destek miktarı (2003 yılından farklı olarak)
kullanılan mazot miktarı dikkate alınarak ürün gruplarına göre hesaplanmıĢtır. Son olarak,
2011 yılında ise dekara 4.75 TL ödeme yapılması uygun görülmüĢtür (Seçer ve Emeksiz,
2012)
Gübre desteğine ise Çiftçilere Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair
2005/9321 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‟nın 07 Eylül 2005 tarih ve 25929 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle baĢlanmıĢtır. Söz konusu karara göre,
üreticilere 2004 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerine göre ve ürün grupları üzerinden, kimyevi
gübre destekleme ödemesi yapılmıĢtır. Gübre desteğine 2005/2006 sezonunda dekara 1.00 TL
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verilerek baĢlanmıĢ, daha sonra yıldan yıla bu miktar artırılarak 2011 yılında dekara 3.75 TL
olarak ödeme yapılması kararlaĢtırılmıĢtır (Seçer ve Emeksiz, 2012).
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı için gübre desteğini 4 TL/dekar, mazot
desteğini 10 TL/dekar olarak belirlemiĢtir (Anonim, 2019).

3.5 Diğer tarımsal amaçlı destekler
Tarımsal amaçlı desteklerden fidan desteği ve “Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin
Korunması (ÇATAK)2 desteği diğer tarımsal amaçlı destekler baĢlığı altında yer almaktadır.
2015 üretim sezonunda yağlık çeĢitler ile bahçe tesisi kurulması halinde standart fidana
dekara 50 TL, sertifikalı fidana dekara 150 TL olarak uygulamaya devam edilmektedir.
ÇATAK desteği ise üç kategoriye ayrılmıĢ olup I. kategori için dekara 30 TL., II. kategori
için 60 TL ve III. Kategori için ise 135 TL olarak belirlenmiĢtir.

3.6 Ġhracata yönelik politikalar
Ġhracatı geliĢtirme amacı ile uygulanan teĢvik aracı ihracatçıya ödenen vergi iadesidir.
Zeytinyağı sektörüne yönelik olarak; ihraç edilen zeytinyağında daha yüksek katma değer
sağlamak, ihracatta markalaĢmayı teĢvik etmek ve nihai tüketiciye yönelik ambalajlı ürün
ihracatını

arttırabilmek

amacıyla,

Dünya

Ticaret

Örgütü

taahhütlerimiz

çerçevesinde,2016/16sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı‟nın ilgili maddelerinde
belirtilen miktar barajı ve azami ödeme oranları uyarınca, tescilli Türk Markaları ve “Made in
Turkey” ibaresi ile; 2-5 kg arasında ambalajlarda ihraç edilen zeytinyağları için 386 TL/ton, 1-

2 kg arasında ambalajlarda ihraç edilen zeytinyağları için 725 TL/ton, 1 kg‟a kadar olan
ambalajlarda ihraç edilen zeytinyağları için ise 1.400 TL/ton tutarında ihracat iadesi yardımı
yapılmaktadır. Söz konusu Karar kapsamında ihracatçı firmalara herhangi bir nakit ödeme
yapılmamakta; firmalar adına doğan hak ediĢler yine firmaların kamuya olan borçlarına
mahsup edilmektedir (Sektör raporu 2019).

4. Bulguların Değerlendirilmesi
Zeytin üreticileri ile yapılan değerlendirme ve derinlemesine mülakatın tamamına değinmek
mümkün olamayacağı için genel bir değerlendirme yapılmıĢtır. Zeytin üretimi ile ilgili TÜĠK
tarafından yayınlanan verileri üreticilere yönelttiğimizde kendileri yaptıkları üretim açısından
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değerlendirip çeliĢkiye düĢtüklerini ifade edebiliriz. Burada bazı bölgelerde üretim miktarının
teĢviklerden yararlanma ve faturalandırma açısından gerçekleĢen üretimin üstünde bazı değerler ile
karĢılaĢıldığı görülmüĢtür. Ayıca zeytin üretimine olan desteklerin daha Ģeffaf dağıtılması en büyük
talepler arasında yer almaktadır. Tarım ekonomisinin teknolojik yeniliklerle desteklenmesi ne kadar
önemli olsa da bu teknolojilerin kullanılabilmesi için gerekli maddi desteğin önemi çok büyük olduğu
görülmüĢtür. Ayrıca zeytin üretiminde doğru ağaç ve cinsin doğru bölgeye ekilmesi de verimlilik
açısından önemli bir etken olduğu ifade edilebilir.
Tarım ekonomisi açısından önemli bir yeri olan zeytin ve zeytinyağı üretimi ülkemizde
giderek verimliliği ve rekoltesinin düĢtüğü açıkça görülmektedir. Üreticilerin zeytinde geleneksel
yöntem ve modern yöntemlerin bir birine çok zıt müdahaleler içerdiğini ifade etmiĢlerdir. Yani
üretimde geleneksel yaklaĢımda olagelen bir anlayıĢ ile modern teknoloji ve bilgiler ıĢığında üretim
yapmak isteyen üreticilerin bir bölgede bunları uyguluyor olmaları birçok çatıĢmayı beraberinde
getirmektedir.

5. Sonuç ve Değerlendirme
Zeytin ağacının insanlık tarihinden daha eski olduğu ve hatta ağaçların ilki olarak kabul
edildiği bir gerçektir. Akademik literatürde arkeolojik kazılarla da desteklendiği bu gerçeğin ülkemiz
açısından bakıldığında ise bu ağacın anayurdunun Güneydoğu olduğu vurgulanmıĢtır. Tarımdaki
desteklerin miktarının çok fazla arttırması gerektiğini önemli bir gerçektir. Bu gerçeğin yanında
ülkemizin tarım sektöründeki payı dikkate alındığında bu daha net anlaĢılmaktadır. Ayrıca verilen
desteklerin dağıtımındaki Ģeffaflık ve adil dağıtım da bir o kadar önem arz etmektedir. Zeytin üretim
hacimleri ve gerçekleĢen üretimin daha gerçekçi ortaya koyabilmek için yeni yöntemlerin
geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Zeytin ve Zeytinyağı üretimi yapan noktaların tespit edilip verimliliği araĢtırılması gerektiği
de elde edilen bulgular arasındadır. Verimli olmayan zeytinliklerin verimli hale getirilmesi ülke ve
bölgede üretim yapan çiftçiler için de daha yararlı olacağı bir gerçektir. Ülkemizde tarım politikaların
çok daha uzun vadeli planlar çerçevesinde belirlenip uzun vadede uygulama esaslı olması gerektiği de
çok açıktır. Tarım da bir ürünün veya özellikle bir ağacın yetiĢtirilmesine yönelik politikalar en az 50
yıllık olmalıdır. Ülkenin konumu itibari ile ne kadar olumsuz sonuçlar olsa da iklim Ģartları gereği
tarımdaki çeĢitliliği ve toprağın verimliliği su götürmez bir gerçektir.
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ÇALIġANLARIN PERFORMANSINI ARTIRMAK ĠÇĠN YETENEK YÖNETĠMĠ VE
Ġġ MOTĠVASYONUNUN ÖNEMĠ

AYġE GÜNEġ1
ORCID NO: 0000-0002-0088-8199
ÖZET
Amaç olarak, yetenek yönetimi ve iĢ motivasyonunun çalıĢan performansını nasıl
etkilediği, yetenek yönetiminin önemi, iĢ motivasyonunun açıklanması ve yetenek yönetimi
ve iĢ motivasyonunun çalıĢan performansı üzerindeki etkisini bulmak. Yetenek yönetimi
hızla değiĢen dünyadaki önemi giderek artmaktadır. Bu değiĢime uygun hangi yetenekler
kazanılması gerektiği de büyük bir önem arz etmektedir. Yetenek sadece doğuĢtan gelen bir
yeti değil, aynı zamanda eğitim ve deneyimlerle kazanılabilen çok önemli bir olgudur.
Buradan hareketle iĢ motivasyonu oluĢturmada yetenek ve becerilerin önemi üzerinde
durulmuĢtur. Ayrıca uluslararası çalıĢmalar referans alınarak yeteneklerin geliĢtirilmesinde
izlenecek yollar araĢtırılmıĢtır. Yeteneklerin kazanılmasında iĢ motivasyonu üzerindeki etkisi
üzerinde durulmuĢtur. Bu iĢ motivasyonu ile iĢ performansı ve iĢ yeri ile daha verimli bir
iliĢki kurulmasını nasıl sağladığı üzerinde durulmuĢtur.

Anahtar Kelimeler: Yetenek Yönetimi, ĠĢ Motivasyonu, ÇalıĢan Performansı

THE IMPORTANCE OF TALENT MANAGEMENT AND WORK MOTIVATION TO
INCREASE EMPLOYEES 'PERFORMANCE

ABSTRACT
As a purpose, to find out how talent management and job motivation affect employee
performance, the importance of talent management, explanation of job motivation and the
effect of talent management and job motivation on employee performance. Talent
management is increasingly important in a rapidly changing world. It is of great importance
which skills should be acquired in accordance with this change. Talent is not only an innate
ability, but also a very important phenomenon that can be acquired through training and
experience. Based on this, the importance of skills and skills in creating work motivation is
emphasized. In addition, the ways to be followed in the development of skills have been
researched with reference to international studies. The effect on job motivation in the
acquisition of skills is emphasized. It is focused on how this work motivation provides a more
efficient relationship with work performance and workplace.

Keywords: Talent Management, Job Motivation, Employee Performance
1
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1.Yetenek Yönetimi Kavramı
1980‟li yılların baĢından itibaren geliĢen insan kaynakları yönetimine stratejik
yaklaĢım, insan kaynakları bölümünü, sınırlı bir alanda uzmanlık ve destek hizmeti sunan bir
birim olmaktan çıkararak organizasyonla bütünleĢmiĢ, onun vizyonunu, misyonunu ve
amaçlarını tüm birimlere ve bireylere taĢıyan ve paylaĢılmasını sağlayan güçlü bir konuma
dönüĢtürmüĢtür (Barutçugil, 2004: 57). Kas gücüne dayalı insan kaynaklarının günümüz
iĢletmelerinin en stratejik ortağı haline gelmelerinde, konun daha iyi anlaĢılması açısından bu
dönemde yaĢanan bazı geliĢmelere bakmakta fayda görülmektedir.
YaĢanan bu geliĢim ve değiĢimlere bağlı olarak 1980‟li yıllarından itibaren yetenekli
insan kaynağı kıtlığı ortaya çıkmaya baĢladı. 1997 yılında Chambers vd. konuyla ilgili yapmıĢ
oldukları araĢtırma sonuçlarını McKinsey Quarterly‟de yayımlandı. Chambers vd. yetenek
kıtlığından dolayı araĢtırmalarında “The War For Talent”

ifadesini kullanmıĢlardır

(Chambers vd. 1998). Bu tarihten sonra yetenekli insan kavramı daha fazla önemsenmeye
baĢlandı ve gerek iĢletmeler için gerekse akademik camia için bir dönüm noktası teĢkil
etmektedir.
Yapılan bu değerlendirmeler ıĢığında, iĢletmelerin rekabet avantıjı elde etmek ve
varlıklarını sürdürebilmeleri için yetenekli çalıĢanı; bulmaları, ellerinde tutmaları ve iĢletme
hedefleri doğrultusunda kullanabilmeleri için yeteneği yönetecek yeni bir yönetim felsefesine
ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu noktada "yetenek yönetimi" kavramı karĢımıza çıkmaktadır. Literatür
incelendiğinde yetenek yönetimiyle ilgili birçok tanımın yapıldığı görülmektedir. AĢağıda
yapılan bazı tanımlara yer verilecektir;
Yetenek yönetimi, bir iĢletmenin tüm kademelerinde yer alan yöneticiler arasında
iĢbirliği ve iletiĢimi gerektiren; iĢgücü planlaması, personel alımı, eğitilmesi, geliĢtirilmesi,
yeteneklerin gözden geçirilmesi, yedekleme planlaması, performans değerlendirme,
yeteneklerin elde tutulması gibi çeĢitli aĢamaları içeren ve günümüzde birçok iĢletmenin
zorunlu olarak karĢı karĢıya kaldığı yeni bir yaklaĢım olarak ele alınmaktadır (McCauley ve
Wakefield, 2006: 4).
2. Yetenek Yönetiminin ĠĢletmeler Açısından Önemi
ĠĢletmeler yetenek yönetimi uygulamaları ile rekabet ortamında fark yaratan unsurun
kopyalanamaz nitelikteki insan nitelikleri olduğunu keĢfetmiĢtir. Bilgi ekonomisine geçiĢ ve
insan sermayesinin farkına varılması nitelikli çalıĢanların iĢletmeler için önemini her geçen
gün artırmaktadır.
ĠĢ dünyasında yaĢanan rekabet ve hızlı değiĢim, Ģirketi kuran patronun ya da birkaç
fedakâr yöneticinin bilgi, birikim ve çabalarının, o kurumun varlığının devamı için yetersiz
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kalmasına yol açmaktadır. Bu noktada karĢımıza çare olarak nitelikli insan gücü çıkmaktadır.
Özellikle kilit yönetsel ve teknik kadrolarda ehil ve aidiyet duygusu yüksek çalıĢanların
bulundurulması söz konusu bu tehdidin en önemli çaresi olacaktır. Donanımlı ve kurumuna
bağlı çalıĢanlara sahip olmak için ise kuruma özgü Yetenek Yönetimi uygulamalarının
benimsenmiĢ olması gerekir. (Çırpan ve ġen, 2009: 111).
YapılmıĢ olan bazı çalıĢmalara bakıldığında yetenek yönetimi uygulamalarının ne
derece önemli olduğu daha açık görülecektir. Bugün birçok Ģirketin borsa değeri, defter
değerinin çok çok üstündedir. Bu farkı yaratan bilançolarda görünmeyen varlık olan
entelektüel sermayedir (Edvinsson & Malone, 1997: 32). 1982 yılında, ortalama Ģirket
değerinin, %62‟sini Maddi Varlıklar, %38‟ini Maddi Olmayan Varlıklar oluĢtururken, 2003
yılında, ortalama Ģirket değerinin, %20‟sini Maddi Varlıklar, %80‟ini Maddi Olmayan
Varlıklar oluĢturuyor. Bu eğilimin artarak devam edeceği öngörülüyor (Çırpan ve ġen, 2009:
112). AraĢtırma sonucuna bakıldığında insan sermayesinin duran varlıklardan dört kat daha
değerli olduğu görülmektedir.
3.Yetenek Yönetimi Süreci
Etkin bir yetenek yönetimi sistemi için ilk adım yetenek bakıĢ açısının
benimsenmesidir. Yetenek bakıĢ açısının benimsenmesi, Ģirket amaçlarını gerçekleĢtirmede
ve rekabet avantajı yaratmada yetenekli çalıĢanların kritik bir unsur ve gereklilik olduğuna
duyulan güçlü inanç ve bunu Ģirketin en önemli önceliklerinden biri olarak görmeyi ifade eder
(Ceylan, 2007: 50). Bu süreçte tepe yönetimden birinci yöneticilere kadar herkes yeteneğin
Ģirketin baĢarısına katkıda bulunduğu fikrini bizzat yaĢamalıdır.
Bu süreçte herkesin sorumluluklarının bilincinde olması çalıĢmanın baĢarısını
etkileyecektir.

Bu

bağlamda

iĢletme

içerisindeki

yetenek

yönetimi

yaklaĢımının

benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için; üst yönetim, orta kademe yöneticiler ve insan
kaynakları departmanlarına önemli rol ve sorumluluklar düĢmektedir.
3.1. Hedef ve Stratejinin Belirlenmesi
Hedefler, stratejileri belirlemek için gerekli olup, Yetenek Yönetimi uygulamalarının
ana kaynağıdır. ġirket olarak nerede olmak istiyoruz ve bunun için izleyeceğimiz yol nedir
sorularının cevaplarından yoksun olarak kurgulanan bir sistem, geride boĢa harcanmıĢ
çabaların dıĢında hiç bir Ģey bırakmayacaktır. Bu sebeple Yetenek Yönetimi uygulamaları
kurgulanırken öncelikle hedef ve stratejiler gözden geçirilmeli ve netleĢtirilmelidir.
3.2. Kritik Pozisyonların Tespit Edilmesi
Yetenek yönetimi sisteminin en hayati noktalarından biri kritik iĢ ve yönetim
süreçlerine odaklanarak gereksinim duyulacak kilit iĢgücü pozisyonlarının belirlenmesidir.
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ĠĢletmedeki kritik pozisyonlar iĢletmenin stratejik hedeflerine ulaĢmasını etkileyebilecek olan
pozisyonlardır. Kritik yetenekler ise iĢletme stratejisine göre belirlenen kritik pozisyonları
dolduran yetenekli çalıĢanlardır (Çırpan ve ġen, 2009: 113). Kritik çalıĢanlar literatürde kilit
iĢgücü olarak da anılmaktadır. Kilit pozisyonların saptanması çalıĢanların sınıflandırılmasını
beraberinde getirmektedir. Bu sınıflandırmalarda iĢletmeler kendileri için çok gerekli ve
iĢgücü piyasasında zor bulunan, iĢten ayrılması durumunda iĢletmeye zarar verebilecek, iĢe
alması ve eğitilmesi zor ve uzun olan, müĢteriler ile direkt iliĢki içinde olan ve iĢletme
içindeki bilgi akıĢını yöneten kiĢilere odaklanmaktadır (Atlı, 2010: 84).
Kritik pozisyonların saptanmasında genellikle üç yol izlenmektedir (Huselid vd.,
2008: 31-38).
Birinci yol organizasyon Ģeması ya da görev sorumluluk derecesi temelli yaklaĢımdır.
Buna göre; organizasyon Ģeması ya da bakarak ya da bir görevin gerektirdiği beceri, çaba ve
sorumluluk derecesine odaklanılarak kilit pozisyonların belirlenmesidir. Bu bakıĢ açısı ile en
önemli konumlar, en fazla sorumluluk alan ve en zorlu ortamlarda çalıĢan, en yüksek beceriye
sahip ve en çalıĢkan çalıĢanlar tarafından doldurulur.
Ġkinci yol ücret temelli bakıĢtır. Ġktisatçıların bakıĢ açısı ile ve birinci tercihin tersi,
çalıĢanların iĢgücü piyasasındaki beceri ve yeteneklerinin görece az bulunulurluğunu ve Ģirket
için yarattıkları değeri, genellikle aldıkları ücretin yansıttığının düĢünüldüğü bakıĢ açısıdır.
Burada en önemli görevler en yüksek ücret ödenen kiĢiler tarafından yapılan iĢlerdir
düĢüncesi hakimdir.
Üçüncü yol ise stratejik temelli yaklaĢımdır. Oysaki en önemli olan görevleri
belirlemek için, organizasyon Ģemalarından veya ücretlendirme sistemlerinden baĢlayıp geriye
doğru değil, stratejiden baĢlayıp ileriye doğru gitmek gereklidir. Bunun için de bir konumun
stratejik önemini belirleyebilmek Ģirket stratejisinin net olarak belirlenmesi ve stratejinin
gözden kaçırılmaması ile ilgilidir. Dolayısıyla yetenek yönetiminde kilit pozisyonları
organizasyon Ģeması ya da ücret skalasına göre değil Ģirket stratejisine göre belirlenmelidir.
3.3. Yetenek Profilinin Çıkarılması ve Yetenekli ÇalıĢanın Sınıflandırılması
Yetenek yönetimi sistemi oluĢturulurken en önemli adımlardan bir diğeri ise yetenekli
çalıĢanların tespitidir. ĠĢletmelerin temel baĢarı ve karlılık faktörünün yetenekli insanlar
olduğu düĢünülürse bu kiĢilerin tespitinin önemi de anlaĢılacaktır (Warech, 2002: 71).
Her kuruluĢ, farklı kimliklere bürünmüĢ entelektüel varlıklar barındırmakta, ancak bu
varlıklar çoğu zaman örtülü halde bulunmakta, potansiyelleri gizli kalmaktadır. Bu örtülü
entelektüel sermaye, kuruluĢun geleceğini belirleyecek saklı hazinedir. Doğru taĢların altına
bakılıp keĢfedilmeli, güçlü, değer kazandıran biçimlerde ele alınmalı ve yararlanılmalıdır
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(ĠĢevi ve Çelme, 2019: 8). Rekabet avantajı yaratmak ve bu avantajın sürdürülebilirliği için
iĢletme sahip olduğu değerlerin farkında olmalı ve bu değerleri doğru bir Ģekilde
konumlandırmalıdır.
Yetenek yönetimi modelinin bu aĢamasında bir önceki aĢamada tanımlanmıĢ kilit
pozisyonların gereklerini yerine getirecek çalıĢanların sahip olmaları gereken özellikler
tanımlanır. Bu aĢamada yetenek yönetimin yapı taĢlarından olan yetkinliklerin de belirlenmesi
gerekir. Burada yetkinlik ile ifade edilen bilgi, yetenek, beceri ve motivasyonu gösteren
davranıĢ biçimleridir (Warech, 2002: 72). Günümüzde iĢletmeler, insan kaynakları süreçlerini
iĢ bazlı sistemler yerine kiĢi bazlı (bilgi, beceri, kiĢilik özellikleri yani yetkinlikler) sistemleri
benimseyerek düzenlemektedirler. Artık çalıĢanların yetkinlikleri, iĢletmenin stratejilerini
gerçeğe dönüĢtürme kapasitesini yansıtır hale gelmiĢtir (Biçer ve Düztepe, 2003: 13-20).
3.4. Yetenekli ÇalıĢanları Cezbetmek (Attraction)
Ġhtiyaç duyulan alanlarda yetenekli iĢgören adaylarının iĢletmeye çekilebilmesi ve
katılımının sağlanması için, iĢletmeyi rakiplerine nazaran farklı ve cazip kılacak, benzersiz ve
sıradıĢı uygulamalara yer verilir. Bu uygulamalar içinde, uygun çalıĢma ortamı, ücret ve
ödüllendirme sistemleri, kariyer fırsatları, sosyal haklar, yarar paketleri ve benzerleri yer alır
(Alayoğlu, 2010: 81).
ÇalıĢan değeri yaratma, bir iĢletmenin hedeflenen yetenekli çalıĢanları çekmek, elde
tutmak ve hedef çalıĢanla olan iliĢkilerini derinleĢtirmek için kendisini rakiplerinden farklı
hale nasıl getirdiğini tanımlamaktadır. Bunu yaparken kurumsal itibar, yüksek performanslı
kurum kültürü ve iç marka yaratmadan yararlanılmaktadır. Yani yetenek olarak görülen
çalıĢanların zihninde iĢletme ile ilgili olumlu imaj bırakmak ana amaçtır. Yetenekli
çalıĢanların zihninde bu imaj oluĢturularak onların iĢletmeyi tercih etmeleri sağlanmaya
çalıĢılmaktadır.
Bir iĢletmenin markası nasıl ki tedarikçileri, hissedarları, müĢterileri ve çalıĢanları
üzerinde belirli mesajlar iletmekteyse, aynı Ģekilde markanın izleyenleri de markanın algısı
üzerinde bir etkiye sahiptir. Zira iĢ seçme olanağına sahip yetenekli insanlar günümüzde bir
sürü ürün arasında gidip gelen tüketiciler gibi iĢverenlerin izleyenleridir (Pogorzelski vd.,
2010: 21).
Pepe‟ye göre (2007) yetenekli çalıĢanların iĢletmeye çekilmesi ve onlardan etkin bir
Ģekilde yararlanılmasını sağlayan yetenek yönetimi anlayıĢını benimsemiĢ insan kaynakları
bölümlerinde baĢarı artacaktır. Buna bağlı olarak diğer yetenekli çalıĢanların gözünde itibarı
ve çalıĢan değeri de artmıĢ olacaktır ve yine bunların etkisiyle yetenekli çalıĢanların iĢletmeye
çekilmesi de kolaylaĢmıĢ olacaktır.
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3.5. Seçme ve YerleĢtirme Sürecinde Yetenek Yönetimi
Günümüzde iĢletmeye yön veren, iĢletmenin baĢarı ya da baĢarısızlığında payı olan insanın
seçilmesi ve iĢe alınması Ģüphesiz en dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Uygun iĢ
analizi ile iĢletmeye en uygun, nitelikli ve iĢletmeye en çok fayda sağlayacak olan personelin
alınması insan kaynaklarının en önemli konuları arasında değerlendirilmektedir. Ġnsan
kaynaklarının yapacağı en önemli iĢ, iĢletmede varolan açıklığa uygun ve doğru personeli
bulup yerleĢtirmektir. ĠĢe gören seçimi ve iĢe alma fonksiyonu önemlidir. Çünkü bu alanda
yapılan bir yanlıĢın düzelmesi kolay olmayacak ve beraberinde maddi ve manevi kayıplara
sebep olacaktır. YanlıĢ personel seçimi iĢletmeyi nasıl olumsuz etkileyecek yapıya sahip ise
doğru personelin seçilmesi de iĢletmeyi pozitif yönde etkileyecek ve verimliliğinin
arttıracaktır (Sabuncuoğlu, 2000: 72). Bu yüzden insan kaynakları yöneticilerinin doğru
insanların doğru pozisyonda yer almasına özen göstermeleri gerekmektedir.
ÇalıĢan temin ve seçim süreci yetenek yönetimi açısından da ele alındığında üç temel
aĢamadan oluĢmaktadır. Bu aĢamalar; yetenekli çalıĢan ihtiyacının belirlenmesi, insan
kaynakları planlaması ve ihtiyacı karĢılayabilecek nitelikli adayların araĢtırılıp bulunduktan
sonra adaylar arasından çeĢitli yöntemlerle uygun çalıĢanların seçilmesi ve iĢe yerleĢtirilmesi
Ģeklinde sıralanır (Uyargil vd., 2009: 86).
3.6. Yetenekli ÇalıĢanların Eğitimi ve GeliĢimi (Training and Development)
Bu aĢamada potansiyel olarak belirlenen çalıĢan için eğitim ve geliĢim planları hazırlanır
ve uygulanır. Yenilik ve yetenek odaklı iĢletmelerde çalıĢanlara kendilerini geliĢtirebilecekleri
iĢ imkanları sunulmakta, çalıĢanların eğitimi, bireysel ve profesyonel geliĢimleri için bir dizi
faaliyetler yürütülmektedir. Potansiyel olarak belirlenen yetenekli adayın geliĢtirilmesi
gereken her bir yönü için ihtiyaç duyduğu geliĢim faaliyeti farklı olabilir. Bu nedenle eğitim
ve geliĢim planlarında esneklik olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu süreçte gözlemlenen en
önemli hata, gündelik iĢ ve uğraĢların yeteneğin geliĢtirilmesi sürecinin önüne geçerek
geliĢimin ertelenmesi yani kiĢinin yetiĢtirilmesinin unutulmasıdır (Çırpan ve ġen, 2009: 114).
Yetenek yönetiminin eğitim ve geliĢim uygulamaları sürecinde yetenekli çalıĢanların eğitim
ve geliĢiminine en önemli desteği insan kaynakları yönetim sistemlerinden eğitim ve
geliĢtirme süreçleri sağlayacaktır.
Çırpan ve ġen (2009), Yeteneklerin geliĢtirilmesi için hangi programların yürütüleceği ve
destekleyici kurum kültürünün nasıl oluĢturulacağı bu aĢamada ele alınır. Yetenekli
iĢgörenlerin iĢletmeden ayrılmalarının temel sebebi, genellikle baĢka yerlerde daha iyi imkân
ve fırsatlar bulmalarıdır. Dolayısıyla bu aĢamada; potansiyel olarak belirlenen ve iĢletmeye
kazandırılan iĢgörenler için geliĢim faaliyetleri planlanır. Bu plan kapsamında, eğitim, koçluk,
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mentorluk, rotasyon gibi tüm öğrenme ve geliĢtirme uygulamaları yetenekli iĢgörenlerin
geleceğe hazırlık planı dâhilinde dikkate alınır. Ancak, yeteneklerin geliĢtirilmesi gereken her
bir yönü için ihtiyaç duyulacak faaliyetlerin farklı olabileceği kabul edilmelidir. Ayrıca,
yeteneklerin geliĢtirilmesi yönünde yapılacak yatırımlar iĢletmeler açısından oldukça
maliyetli olabilir. Bu nedenle, yapılan yatırımın iĢletmeye geri dönüĢünün sağlanması ve
mümkün olduğunca uzun süre korunması hedeflenmelidir. Bunu sağlamanın yolu ise, iĢgören
ve iĢveren çıkarları arasındaki dengenin doğru bir Ģekilde kurulmasıdır. Bu aĢamada,
yeteneklerin doğru yerde doğru Ģekilde değerlendirilmesi de üzerinde önemle durulması
gereken bir diğer husustur (Çırpan ve ġen, 2009: 114).
3.7. Yetenekli ÇalıĢanları Elde Tutma (Retantion)
Bu aĢamada dikkate alınması ve üzerinde önemle durulması gereken husus, yetenekli
iĢgörenlere iĢletme için önemli olduklarının hissettirilmesi, gösterdikleri performans ve
katkılarının farkında olunduğunun gösterilmesi, uygun bir çalıĢma ortamının sağlanması,
niteliklerine bağlı olarak doğru pozisyonlarda görevlendirilmesi, motive edici ücret ve ödül
planları ile iĢletmeye aidiyetlerinin güçlendirilmesi gibi uygulamalara yer verilmesidir
(Alayoğlu, 2010: 83).
Yetenekli çalıĢanları elde tutma iĢletmenin hedeflerine ulaĢmak için amaç ve
statejilerini gerçekleĢtirecek çalıĢanlarını kaybetmemek adına gösterdiği çabaların tümü
olarak tanımlanır (Frank vd., 2004:13). Yani çalıĢanı elde tutma örgütlerin hedeflerine
ulaĢmak istedikleri çalıĢanlarını kurumda kalmasını sağlama çabalarıdır.
Uzun ömürlü Ģirketler incelendiğinde çalıĢanları arasında ve iĢletmeye karĢı bir
bağlılık ve güçlü bir kimlik anlayıĢının olduğu görülmüĢtür. Örneğin dünyanın önde gelen
danıĢmanlık Ģirketlerinden Ernst&Young, yetenekli çalıĢanlarını elde tutmak için direkt genel
müdüre bağlı çalıĢan bir personel yapısı kurmuĢtur. Yine farklı Ģirketlerde son zamanlarda iĢ
dünyasında gittikçe önemi artan çalıĢan bağlılığını sağlamaya yönelik kurum kültürünün
oluĢturma, farklılıkların yönetimi, kurum içi iletiĢim faaliyetleri, sosyal etkinlikler,
ödüllendirme ve takdir, çalıĢanların kararlara aktif katılımının sağlanması, çalıĢanı
güçlendirme iĢ-yaĢam dengesi programları, iĢyerinin daha keyifli bir yer olması gibi
uygulamalar ön plana çıkmaktadır. ĠĢ dünyası ile ilgili kitap ve dergi makalelerinde
“ÇalıĢanınızı nasıl mutlu ve üretken tutabilirsiniz?” sorusunun yanıtını arayan yeni yayınlar
hızla artmaktadır (Atlı, 2010: 153-154).
ÇalıĢanı elde tutma, çalıĢan sirkülasyonunun tam tersidir. Buradaki sirkülasyon hem
çalıĢanın kendi isteğiyle iĢten çıkmasını hem de iĢverenin iĢten çıkarma uygulamalarını
kapsamaktadır. ÇalıĢanların kendi istekleriyle iĢten ayrılmasını ifade eden çalıĢanın gönüllü
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çalıĢan sirkülasyonu (Voluntary Turnover), özellikle kilit yeteneklerin ayrılması sorununu da
beraberinde getirerek iĢletmeleri tehdit etmektedir. Zira bu iĢgücü devri istenmeyen bir
durumdur ve iĢletmeler için maliyet yaratan konulardan biridir (Lisa Hedberg ve Maria
Helenius, s.6.). Planlı isten çıkarmalara dayalı iĢgücü devri ise, özellikle performansı düĢük,
iĢletme politikalarına uyum göstermeyen, çalıĢanların çıkarılması açısından istenen bir
durumdur.
Capelli‟ye göre yeteneklerin elde tutulmasında iĢletmeler yeni bir gerçeği kabul ederek
iĢe baĢlamalıdırlar. Günümüzde yetenekli çalıĢanların iĢletmelerinde kalıp kalmama
kararlarını iĢletmelerin yetenekleri elde tutmak konusunda yaptıklarından çok pazar koĢulları
etkilemektedir. Bu nedenle de yetenekli çalıĢanların elde tutulması konusunda iĢletmeler
özellikle pazar odaklı bir yaklaĢım izlenmelidirler. Konuya öncelikle pazar odaklı
yaklaĢmanın sebebi ise günümüzün iĢgücü ve pazar koĢullarına karĢı koymanın çok zor
olmasından kaynaklanmaktadır. ĠĢgücü pazarının sunduğu cazip tekliflerden ve agresif
politikalar izleyerek kritik yetenekleri iĢletmelerine katmaya çalıĢan yöneticilerden yetenekli
çalıĢanları uzak tutmaya çalıĢmak imkansızlaĢmaktadır. Ömür boyu istihdamın günümüzde
geçerli olmaması yeteneklerin sürekli aynı havuz içinde kalamayacağının kanıtıdır. Zaten
pazar odaklı yetenekleri elde tutma yaklaĢımının benimsenmesi öncelikle yetenekleri bir
havuz içinde sabit kalacaklarmıĢ gibi düĢünmek yerine, yetenekleri akan bir nehir gibi görüp,
elde tutma politikalarını hangi yeteneklerin ne kadar süreli iĢletme içinde tutulmasının
iĢletmenin hedefleri ile uyumlu olacağını hesaba katarak belirlemek faydalı olacaktır. Önemli
olan yetenek nehrinin akıĢ istikametini ve hızını iĢletme hedef ve stratejileri ile uyumlu olarak
belirleyebilmektir. Bu durumda insan kaynaklarının yeni hedefi çalıĢan devir oranını en düĢük
seviyede tutmaktan ziyade, hangi yeteneğin ne zaman iĢten ayrılacağı üzerinde etkili
olabilmeye odaklanmalıdır (Capelli, 2000: 103-111).
ÇalıĢan sirkülasyonuna iliĢkin farklı bakıĢlar olmakla birlikte genel itibarıyla iĢletme
için değerli olan kilit yetenekteki çalıĢanların elde tutulmasının önemi konusunda ortak bir
kabul bulunmaktadır. Bu amaçla da iĢletmeler sahip oldukları kilit yetenekleri ellerinde
tutmak için farklılaĢtırılmıĢ geliĢim çözümleri ücret paketleri ve ödüller, kariyer hareketleri, iĢ
yasam dengesi programları hazırlamaktadır (Atlı, 2010: 154).
4. Ġlgili AraĢtırmalar
Yetenek ve yetenek yönetimi kavramları McKinsey araĢtırmaları (1997) ile gündeme
gelmiĢtir. Amerika merkezli bir yönetim danıĢmanlık Ģirketi olan McKinsey 56 büyük
Amerikan Ģirketinde yaklaĢık 6900 yönetici üzerinde yetenek konusunda araĢtırma yapmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda Ģirketler son beĢ yılda büyüme konusunda sorun yaĢamamalarına
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rağmen yetkin iĢgücü konusunda sorun yaĢadıkları ortaya konmuĢtur. Yöneticilerin en önemli
sorunlardan biri olarak yetenekli kiĢilerin iĢletmeye çekilmesi (%89 oranında) konusunda ve
yetenekli çalıĢanların elde tutulması (%90 oranında) konusunda yaĢandığını tespit
edilmiĢtir.2000 yılında güncellenen çalıĢmada yeteneklerin iĢletmeye çekilmesinin 1997
yılından daha zor olduğu ortaya konmuĢtur (Axelrod, Handfield-Jones ve Welsh, 2001).
Çelik (2011) tez çalıĢmasında yetenek yönetimi yaklaĢımı Ģablonu ortaya koyularak
ana hatlarıyla

açıklamaya

çalıĢmıĢtır. ÇalıĢmasının sonucunda;

Yetenek

yönetimi

yaklaĢımının baĢarılı bir Ģekilde uygulanması için örgütün en üst kademesinden en alt
kademesine kadar tüm çalıĢanlar tarafından özverili bir Ģekilde desteklenerek sahiplenilmesi
gerektiğine vurgu yapmıĢtır. Yetenekli çalıĢanlara uygun ortamlar sunularak performansından
tam kapasite yararlanabilmek ve aralarından en yetenekli olanlarını da geleceğin stratejik
lideri olarak yetiĢtirmek felsefesi üzerinde durulmuĢtur. Sonuç olarak en iyi yetenek yönetimi
yaklaĢımı örgütün kendisine has, kopyalanamaz ve taklit edilmez olanı olduğu sonucuna
ulaĢmıĢtır.
Carole Tansley (2011), Industrıal And Commercıal Traınıng / VOL. 43 NO. 5 2011,
pp. 266-274, Yetenek yönetiminde "yetenek" terimi ile ne kastediyoruz? Bu çalıĢmada
yazar yetenek kavramı üzerinde analizi sunmadan önce yetenek yönetiminde yeteneğin
çalıĢma tanımları hakkındaki terminolojik belirsizliği ile ilgili endiĢesini vurgulamıĢtır.
Bunun yetenek yönetimi programları tasarlamaya ve uygulamaya çalıĢan kuruluĢlarda ciddi
etkileri olduğu savunulmuĢtur. Yazar yapılan yetenek yönetimi modellerini ve uygulamalarda
eksiklikleri detaylı olarak inceleyerek bir analiz ortaya koymuĢtur. Örneğin, örgütsel yetenek
yönetimi programları düĢük vasıflı rollere sahip olanları göz önünde bulundurmama
eğilimindedir ve yaĢlı iĢçiler gibi bazı demografik ayırımlar yapılmasından bahsediyor. Bir
Ģirkette önemli bir yetenek olarak ifade edilenin ne olduğu çok önem arz ettiğini ve göz ardı
edildiğinde korkunç Ģekilde yeteneklerin geliĢmesinde engeller oluĢturduğu savunulmuĢtur.
Her kademede yer alan çalıĢanların alanında ustalaĢması için gerekli zaman verilmeli ve
takdir edilmesi gerektiği öngörülmüĢtür. Alanında ustalık kazanmıĢ olanların geliĢmesi
yaklaĢık on yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Yazar insan kaynakları yönetimi içerisinde
yetenek yönetiminin doğru yere konumlandırılmasının yetenek kavramının doğru ifade
edilmesi ve doğru anlaĢılmasıyla mümkün olacağı görüĢündedir.
Pınar Güngör (2011), Procedia Social and Behavioral Sciences 24 (2011) 1510–1520.
ÇalıĢma Performansına Göre Motivasyon Aracı Ve Ödül Yönetim Sistemi Arasındaki
ĠliĢki: Global bankalar üzerine Kantitatif bir ÇalıĢma; Bu çalıĢmanın temel amacı, ödül
yönetim sistemi uygulamaları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmaktır. Ayrıca Ġstanbul‟daki global
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bankalarındaki çalıĢanların performansları ve çalıĢanların motivasyondaki rolü üzerinde
durmuĢtur. AraĢtırmacı Personele yapılacak motivasyon aracı olarak ödül sisteminin
geliĢtirilmesi ve etkili biçimde kullanılmasının daha verimli olacağını savunmaktadır. Bu
hipotezini 12 küresel ve 116 Ģube çalıĢanına uygulayarak desteklemiĢtir. ÇalıĢmada yapılan
analiz sonucu ödül sisteminin motivasyon aracı olarak kullanılmasında bireyin özünde Ģahsa
münhasır olarak belirlenmesi daha etkili ve verimli ödül sistemi olacağını tespit ederek
savunmuĢtur.
Güngör (2013) “Bilgi Çağında Ġnsan Kaynakları Yönetimine BakıĢ: ĠĢletmelerde
Yetenek Yönetimi Ve ÇalıĢan Performansına Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma” adlı tez
araĢtırmasında, iĢletmelerin ve çalıĢanların performanslarının arttırılmasında yetenek
yönetiminin önemine vurgu yapmayı amaçlamıĢtır. Ġstanbul iline bağlı 8 bankanın 18
Ģubesinde 108 bay ve 76 bayandan oluĢan toplamda 184 kiĢi örneklem grubu içerisinde yer
almıĢtır. AraĢtırma sonucunda yetenek yönetimi boyutları ile performans arasında istatistiksel
yönden anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farkın yetenek yönetimi uygulamaları ile iĢletmenin
mevcut performans düzeylerinin yükseltilebileceği tespit edilmiĢtir.
Örnek (2018), “ĠĢe Alım Sürecinde Yetenek Yönetimi Uygulamasının Etkisi” adlı
tez çalıĢmasında, Sert rekabet koĢulları karĢısında insan kaynağının hayati bir öneme sahip
olduğunu ifade ederek, Türkiye‟de faaliyette bulunan 8 mevduat bankasında araĢtırma
yapmıĢtır. ÇalıĢmasında Yetenek Yönetimi uygulamamalarının çalıĢan performansı, baĢka
yetenekleri örgüte çekmek ve geleceğin yöneticilerini yetiĢtirmede kilit rol oynadığı sonucuna
varmıĢtır.
5.Sonuç ve Değerlendirme
Yetenek yönetimi hızla değiĢen dünyamızda ne kadar önemli olduğu hepimizin malumudur.
Yeteneklerin değiĢime yetiĢmesi için bireyin kendine bir alan seçmesi çok önemlidir.
Ekonominin en temel yapı taĢı olan iĢgücü için 21.yy öncesi ne iĢ yaparsın diye sorulduğunda,
ne iĢ olursa yaparım cevabının çok geçerli ve yeterli bir yaklaĢım olarak kabul edilmekteydi.
Fakat günümüzde bu yaklaĢımın hiçbir iĢ yapamaz anlamında olduğu, bireyin hiçbir iĢ ile
ilgili yetenek ve niteliklerin kazandırılmamıĢ bir durumu ifade ettiği bir gerçektir. Peki bu
değiĢimin her geçen gün hızlandığı bu çağda nasıl bir yetenek ve nitelik kazanılması gerektiği
sorulması da gereklidir.
Yukarıda ifade edilen yeteneklerin sınıflandırılması ve stratejik yeten yönetiminden detaylı
olarak ifade edilmiĢtir. Burada kazanılan yetenek ve stratejinin belirlenmesi en temel hedef
olması gerektiği karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca bireyin kendisinde var olan yatkınlık noktaları

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-605-60737-2-4

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 214

Karadeniz Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

tespit etmesi de çok önemlidir. Bu tespitin en temel ve baĢarıya götürecek yol da eğitimdir.
Bireyin sektörlerin çok dıĢında farklı birim ve birimler içerisinde olan farklı disiplinler
içerisinde kendisine uygun olan bir alan seçmesi birinci basamaktır. Bu seçilen alan için
gerekli niteliklerin ve eğitimlerin alınması ikinci basamaktır. Devamında seçilen alanda
uzmanlaĢması durumunda tüm değiĢimler içerisinde yeteneklerinin geçerliliğini koruduğunu
görmesi mümkün olacaktır.
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دٚس اٌّشأح ف ٟاٌعصش إٌجٚ ٞٛاٌعصش اٌحذ٠ث
اٌٍّخص:
ضٙذف ٘زٖ جٌذسجعس ئٌ ٝذ١حْ دٚس جٌّشأز ِٕز ػٙذ جٌٕرٛز ئٌ ٝػٙذٔح جٌكحٌ , ٟفمذ ضٕحٌٚص ٘زٖ جٌذسجعس ضؼش٠ف جٌّشأز
فِ ٟف َٛٙجٌّفغشٚ ٓ٠وزٌه فِ ٟف َٛٙجٌمشآْ جٌىشٚ ,ُ٠لذ أؽحس جٌمشآْ جٌىشٌٍّ ُ٠شأز ف ٟوػ١ش ِٓ آ٠حضٗ ٚ ,لذ
عّ١ص عٛسز ف ٟجٌمشآْ جٌىش ُ٠ذغٛسز جٌٕغحء ِّ ,ح ٠ذًٌ رٌه ػٍ ٝأّ٘١س ِٚىحٔس جٌّشأز ف ٟجٌمشآْ  ,فحٌّشأز روشش
ف ٟجٌمشآْ ػٍ ٝػذز فٛس ِطٕٛػس ,فؿحءش جٌّشأز ِشز ذقٛسز جِٚ ,َ٤شز ذقٛسز جٌضٚؾسِٚ ,شز أخشٜ
وشِٙح جٌمشآْ جٌىشٚ ُ٠سفغ ِٓ لذس٘ح ٚؽأٔٙح  ,ذح٦محفس ئٌ ٝذ١حْ دٚس٘ح فٟ
ذقٛسز جٌٍّىسٚ ,ػٍ ٝؾّ١غ جٌقٛس ّ
ؽطِ ٝؿ ح٨ش جٌك١حز  ,وّح ٘ذفص ٘زٖ جٌذسجعس ئٌ ٝذ١حْ جٌ٤فحظ جٌط ٟضطؼٍك ذحٌّشأز ٚذ١حْ ِؼحٔٙ١ح ف ٟجٌمشآْ قغد
ج٠٢حش جٌٛجسدز فٙ١ح  ,فمذ ؾحءش ٌفظس جٌّشأز ذؼذز ف١غ ِخطٍفس وً ِٕٙح ٠كًّ ِؼٕ ٝؾذ٠ذجٚ ,لذ لحِص ٘زٖ
جٌذسجعس أ٠نح ً ٌطر ٓ١آسجء جٌّفغشٚ ٓ٠جٌؼٍّحء ف ٟج٠٢حش جٌط ٟضخـ جٌّشأز ,وّح ضّػٍص ٘زٖ جٌذسجعس ذر١حْ أُ٘
جٌّٕحرؼ جٌؼظّ١س جٌط ٟلحِص ذٙح جٌّشأز ِٕز ػقش جٌٕرٛز ئٌ ٝػقشٔح جٌكحٌ ,ٟفحٌّشأز ضؾىً ٔقف جٌّؿطّغ ٚ ,لذ
ذشص دٚس جٌّشأز ف ٟجٌّؿح٨ش جٌطؼٍ١ّ١س ٚجٌذػ٠ٛس فّح صجٌص جٌّشأز جٌّغٍّس ضطّ١ض ٚضطفٛق ٌطى ْٛرخشجً ػظّ١ح
ٌٍّؿطّغ ٚج ٌٛهٓ ٚ ,أوذش ٘زٖ جٌذسجعس ػٍ ٝذ١حْ دٚس جٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١س ٚجٌّشأز جٌطشو١س ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّغ
ٚجخططّص ٘زٖ جٌذسجعس ذأُ٘ جٌطكذ٠حش جٌط ٟضٛجؾٗ جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠ع
اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ :جٌّشأز ,جٌؼقش جٌٕرّٔ , ٞٛحرؼ ٌٍّشأزِ ,ؿح٨ش جٌك١حز  ,جٌؼقش جٌكذ٠ع.
اٌّمذِخ
جٌكّذ هلل جٌز ٞأوشِٕح ذح٦عٚ َ٩ؾؼً ِشؾؼٕح جٌغٕس ٚجٌمشآْٚ ,أفٍٚ ٝأعٍُ ػٍ ٝع١ذٔح دمحم ع١ذ جٔ٤ر١حء ج٤هٙحس
ٚذؼذ:
ّ
وشَ جٌّشأز ف ٟؾّ١غ جٌذ٠حٔحش جٌغّح٠ٚس ٚ ,لذ ؾؼً ٌٙح ِىحٔس ػظّ١س ف ٟج٨ع , َ٩فمذ
ئْ هللا عركحٔٗ ٚضؼحٌّ ٝ
جقطٍص جٌّشأز ِىحٔس ِشِٛلس ِٕٚضٌس ػحٌ١س ف ٟجٌّؿطّغ ٚ ,لذ عح ٜٚج٨ع َ٩ذ ٓ١جٌّشأز ٚجٌشؾً ف ٟؾّ١غ جٌكمٛق
ّ
وشِٙح ج٦ع َ٩ق ٓ١ؾؼً ٌٙح ّ
ٚقك ج٦ؾحسز ٚجٌر١غ ٚجٌؾشجء ٔٚك ٛرٌهٚ ،وفً
قك جٌطٍّّه،
ػذج قك جٌمٛجِس ,وّح ّ
ِغٍُ روشجً وحْ أَ أٔػ ،ٝوّح ّ
أْ ِٓ
فشك ػٍ ٝو ًّ
ج٦ع َ٩قك جٌّشأز ف ٟجٌطؼٍُ ٚجٌطؼٍ ،ُ١ذً ِٓ جٌؼٍُ ِح ٘ٛ
ٌ
ٍ
وّحي جٌىشجِس جٌّّٕٛقس ٌٍّشأز ف ٟج٦ع ،َ٩أْ ؽشع هللا -ضؼحٌٌٙ -ٝح ِٓ ج٤قىحَ ِح ٠قٙٔٛح ٠ٚكفظٙح ِٓ جٌ٤غٓ
جٌرز٠ثسٚ ،ج٤ػ ٓ١جٌخحتٕسٚ ،ج٠٤ذ ٞجٌط ٟضش٠ذ أْ ضّطذ ئٌ ٝجٌّشأز ذغٛءٍ  ،فأِش٘ح ذحٌكؿحخٚ ،ضؿٕد ج٨خط٩ه
ذحٌشؾحيٚ ،غ١ش رٌه ِّح ٠كفع ػٍٙ١ح ػفّطٙح ،فاْ أورش لن١س وحٔص ٨ٚضضجي ضؼذ جٌّذخً جٚ٤ي ٤ػذجء ج٨عٟ٘ َ٩
لن١س جٌّشأز جٌط ٟأسجد٘ٚح أْ ضٕضع قؿحذٙح ذكؿس قش٠طٙح ف ٟجٌك١حز ٌ ,ىٓ ج٦ع َ٩قفظٙح ٚفحٔٙح ٚ ,أػطح٘ح
ؾّ١غ قمٛلٙح جٌؾشػ١س  ,فح٦ع٠ َ٩ر١ف ٌٍّشأز أْ ضفحسق صٚؾٙح؛ ئْ ظٍّٙحٚ ،ذغ ٝػٍٙ١حٚ ،أعحء ِؼحؽشضٙح ،فٍٙح أْ
ٚئْ ٌٍّشأز ف ٟجٌؾش٠ؼس ج٦ع١ِ٩س ّ
ِؼٚ ٓ١ضفحسلّٗ ،
قك ف ٟجٌّ١شجظ أ٠نحً ،فٍّ٠ ٩ه
ضقطٍف ِغ صٚؾٙح ػٍ ٝؽٟءٍ
ٍ
ٌ
أقذ ٌ أْ ّٕ٠ؼٙح ئ٠حٖٚ ،جٌكحفً ِٓ و ًّ ِح عركّ ،
أْ جٌّشأز جٌّغٍّس ِىشِس ف ٟج٦ع َ٩ف ٟو ًّ أقٛجٌٙحٚ ،عحتش
ٚذش أ٨ٚد٘ح.
ق١حضٙح ،فطؼ١ؼ ف ٟوٕف ٚجٌذٙ٠حٚ ،سػح٠س صٚؾٙحّ ،
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ٌمذ ٘ذف ج٨ع ِٓ َ٩ضؾش٠غ وحفس ٘زٖ جٌكمٛق ٚغ١ش٘ح١ٌ ,إوذ ػٍ ٝف١حٔس قمٛق جٌّشأز ٠ٚذفؼٙح ئٌ ٝجٌم١حَ
ذٛجؾرحضٙح ف٘ ٟزٖ جٌك١حز ٚ ,وزٌه دٚس٘ح جضؿحٖ دٕٙ٠ح ٚذ١طٙح ٚأعشضٙح ِٚؿطّؼٙح.
أعجبة اخز١بس اٌذساعخ:
* جٌّف َٛٙجٌخحهة ٌّقطٍف جٌّشأز ػٕذ ذؼل جٌؾؼٛخ ٚجٌكنحسجش جٌط ٟضخحٌف جٌذ ٓ٠ج٦ع.ِٟ٩
* جٌّٕحفغس جٌغ١ش ػحدٌس ذ ٓ١جٌشؾً ٚجٌّشأز ػٍ ٝجٌٛظ١فس ٚجٌطشل١س ػٕذ ذؼل جٌذٚي.
* ٚؾٛد ِؼ١محش ٚضكذ٠حش ضٛجؾٗ جٌّشأز ِٓ ِّحسعس أٔؾططٙح ٚفؼحٌ١حضٙح ذكش٠س.
* لٍس ذؼل جٌطؾش٠ؼحش ٚجٌمٛجٔ ٓ١جٌخحفس ذحٌكٛجفض جٌّؾؿؼس ٌؼًّ جٌّشأز.
* جٌشد ػٍ ٝأً٘ جٌرذع ٚجٌىفشٚ ,أً٘ جٌكنحسجش جٌغشذ١س ف ٟجٔمحؿ ج٨عٌ َ٩كمٛق جٌّشأز .
*سغرس جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكحٌ ٟػٍ ٝضِٕ ٌٟٛحفد ؾذ٠ذزٚ ,ضشل١س ػٍ١ح ف ٟوحفس ِؿح٨ش جٌك١حز.
ِؾىٍخ اٌذساعخ:
رزشوض ِؾىٍخ اٌذساعخ عٍ ٝاألعئٍخ اٌزبٌ١خ:
* ِب عجت اخزالف ِف َٛٙاٌّشأح عٕذ أً٘ اٌٍغخ ٚاٌّفغش ٓ٠عٓ ِف َٛٙاٌمشآْ؟
* ِح ج٤عرحخ ٚجٌذٚجفغ جٌط ٟؾؼٍص ذؼل جٌذٚي ٚجٌكنحسجش ضٕمـ ِٓ قك جٌّشأز؟
* ِح٘ ٟأذشص جٌطكذ٠حش ٚجٌّؼٛلحش جٌط ٟضٛجؾٗ جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكحٌٟ؟
* ٌّحرج أفركص جٌّشأز ضٙحْ ف ٟذؼل جٌذٚي جٌّغٍّس ف ٟػقشٔح جٌكحٌٟ؟
* ِح٘ ٟجٌظشٚف ٚجٌّإغشجش جٌّك١طس ذحٌّشأز ٚجٌط ٟضّٕؼٙح ِٓ أدجء دٚس٘ح جٌىحًِ ف ٟجٌّؿطّغ؟
* ِح٘ ٟأُ٘ جٌكمٛق ٚجٌٛجؾرحش جٌط٠ ٟؿد أْ ضفؼٍٙح جٌّشأز ف ٟذ١طٙح ِٚؿطّؼٙح؟
أ٘ذاف اٌذساعخ:
رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ إٌِ ٝب :ٍٟ٠
* ضغٍ١و جٌنٛء ػٍِ ٝف َٛٙجٌّشأز ف ٟجٌمشآْ جٌىشٚ ُ٠ذ١حْ ِؼحٔٙ١ح ٚدٌ٨طٙح.
* ذ١حْ ِىحٔس جٌّشأز ف ٟج٦ع َ٩ػرش جٌطحس٠خ ئٌ ٝػقشٔح جٌكحٌ.ٟ
* جٌطأو١ذ ػٍ ٝدٚس جٌّشأز ِٕز ػٙذ جٌٕر ٟئٌ ٝػٙذٔح جٌكحٌ.ٟ
* ذ١حْ دٚس جٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١س ٚجٌطشو١س ف ٟضطٛس جٌّؿطّؼحش.
* روش ػذز ّٔحرؼ ِخطٍفس ٌٍٕغحء فِ ٟخطٍف ِؿح٨ش جٌك١حز.
* ذ١حْ جٌّؼٛلحش جٌط ٟضٛجؾٗ جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠ع.
أّ٘١خ اٌذساعخ:
رأر ٟأّ٘١خ ٘زٖ اٌذساعخ ٌٍٛلٛف عٍ ٝعذح ٔمبغ ٘بِخ :ٟ٘ٚ
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* ضغٍ١و جٌنٛء ػٍِ ٝىحٔس جٌّشأز ٚأّ٘١طٙح ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّؼحش.
* جٌطأو١ذ ػٍ ٝدٚس جٌّشأز جٌفؼحي ف ٟوحفس ِؿح٨ش جٌك١حز جٌّخطٍفس.
* ئذشجص أُ٘ جٌّٕحرؼ جٌؼظّ١س جٌط ٟضطّ١ض ذٙح جٌّشأز جٌّغٍّس
* ذ١حْ ٔظشز جٌّؿطّؼحش ئٌ ٝجٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠ع.
* ئغشجء جٌّىطرس جٌؼٍّ١س ذذسجعس ؾذ٠ذز ٌٍّمحسٔس ذ ٓ١جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌٕرٚ ٞٛجٌؼقش جٌكحٌ.ٟ
ِٕٙح اٌجحث٠ :زّثً ِٕٙح اٌجحث ف ٟا٢ر:ٟ
*ؾّغ ج٠٢حش جٌمشآٔ١س جٌّطؼٍمس ذّٛمٛع جٌركع ٚ ,جٌؼًّ ػٍ ٝضفغ١ش٘ح.
* ذ١حْ ٔظشز جٌمشآْ جٌىشٚ ُ٠جٌغٕس جٌٕر٠ٛس ٌّىحٔس ٚأّ٘١س جٌّشأز .
* روش أسجء جٌؼٍّحء ٚأً٘ جٌطفغ١ش فِ ٟفٌ َٛٙفع جٌّشأز ٚدٌ٨طٙح ف ٟجٌمشآْ جٌىش.ُ٠
*ضغٍ١و ج٤مٛجء ػٍـ ٝآ٠ـحش هللا؛ ٦ذشجص ِىحٔس جٌّشأز جٌكم١م١س ف ٟجٌّؿطّغ ج٦ع ،ِٟ٩جٌط ٟذٕٙ١ح هللا ف ٟوطحذٗ
جٌىش.ُ٠
* ذ١حْ دٚس جٌّشأز ِٕز ػقش جٌٕر ٟئٌ ٝػقشٔح جٌكحٌ ٝف ٟوحفس ِؿح٨ش جٌك١حز جٌّخطٍفس
* ج٨عطذ٨ي ذح٤قحد٠ع جٌٕر٠ٛس جٌط ٟضخذَ جٌركعٚ ,ػض٘ٚح ئٌِ ٝقحدس٘ح ِ ,غ ذ١حْ جٌكىُ ػٍٙ١ح.
*ضفغ١ش ج٠٢حش جٌمشآٔ١س ِٓ خ٩ي وطد جٌطفغ١ش جٌمذّ٠س ٚجٌكذ٠ػسٚ ,ضغٍ١و جٌنٛء ػٍ ٝوطد جٌطفغ١ش ذحٌّأغٛس,
وحٌطرشٚ ٞجذٓ وػ١شٚ ,جذٓ ػ ّ
ط١س ٚغ١شّ٘ح.
*جٌشؾٛع ئٌ ٝجٌّؼحؾُ جٌٍغ٠ٛس ِٓ أؾً جٌٛلٛف ػٍِ ٝؼحٔ ٟجٌّفشدجش جٌغش٠رس.
*ٚمغ جٌّقحدس ٚجٌّشجؾغ جٌّطؼٍمس ذحٌركعٚ ,ضشض١رٙح قغد جٌكشٚف ج٤ذؿذ٠س.
خطخ اٌجحث:
٠طى ْٛجٌركع ِٓ ِمذِسٚ ,غ٩غس ِرحقع ٚخحضّس ٚرٌه ػٍ ٝجٌٕك ٛجٌطحٌ:ٟ
أِب اٌّمذِخ  :ضطنّٓ أّ٘١س جٌركعٚ ،أعرحخ جخط١حسٖٚ ،جٌٙذف ِٓ جٌركعٚ ،جٌذسجعحش جٌغحذمسِٕٙٚ ،ؽ جٌذسجعس،
ٚخططٗ.
ٚأِب اٌّجحث األٚي :رعش٠ف ِصطٍح اٌّشأحِٚ ،ف ِٗٛٙعٕذ اٌّفغشٚ ،ٓ٠اٌزعش٠ف ثبألٌفبظ اٌّزعٍمخ ثٗ .
اٌّطٍت األٚي :ضؼش٠ف جٌّشأز ٌغس ٚجفط٩قحً.اٌّطٍت اٌثبِٔ :ٟف َٛٙجٌّشآز ف ٟجٌمشآْ.
اٌّطٍت اٌثبٌث  :أٌفبظ اٌّشأح ٚدالٌزٙب ِٚعبٔٙ١ب ف ٟاٌمشآْ.
ٚأِب اٌّجحث اٌثبٔ ٟفزعّٓ :اٌّشأح ف ٟاٌعصش إٌجٚ ٞٛاٌعصش اٌحذ٠ث ِٓ خالي ث١بْ ِىبٔزٙب ٚدٚس٘ب ,
٠ٚزىِ ِٓ ْٛطٍج:ٓ١
اٌّطٍت األٚيِ :ىحٔس جٌّشأز ف ٟج٦عَ٩
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اٌّطٍت اٌثبٔ :ٟدٚس جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌٕر. ٞٛ
ٚأِب اٌّجحث اٌثبٌث٠ :زعّٓ اٌّشأح ف ٟاٌعصش اٌحذ٠ث ِٓ خالي روش ّٔبرج ٌٍّشأح اٌّغٍّخ ٚث١بْ أُ٘
اٌزحذ٠بد اٌز ٟرٛاخٗ اٌّشأح ف ٟاٌعصش اٌحذ٠ث ٚ ,ف ٗ١ثالثخ ِطبٌت:
اٌّطٍت األٚي :جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠ع.
اٌّطٍت اٌثبّٔٔ :ٟحرؼ ٌٍّشأز جٌّغٍّس ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠ع .
اٌّطٍت اٌثبٌث :جٌّؼٛلحش ٚجٌطكذ٠حش جٌط ٟضٛجؾٗ جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠ع.
ٚاٌخبرّخ :فططنّٓ أُ٘ جٌٕطحتؽ جٌط ٟضٛفً ئٌٙ١ح جٌرحقع .
.1اٌّجحث األٚي :رعش٠ف ِصطٍح اٌّشأح ِٚ ،ف ِٗٛٙعٕذ اٌّفغشٚ ، ٓ٠اٌزعش٠ف ثبألٌفبظ اٌّزعٍمخ ثٗ .
 .1.1اٌّطٍت األٚيِ :ف َٛٙاٌّشأح ٌغخ ٚاصطالحب.
أٚالً :اٌّشأح ٌغخ
جٌّشأز َ ُِ :إَّٔ ُ
جُْ٠ ٨َ َٚ ,ؿْ َّ ُغِ َ٘ َٚ .ز ِٖ
ع ْجٌ َّ ْش ِء ََّ َُٛ ٘ٚ
فح ٌِ ٌف ََ ٚ
جٌش ُؾ ًُ  .ضَمُٛيَُ٘ :زَج َِ ْش ٌء َ
م ُُّ ْجٌ ِّ ٌُِ ُ١غَسٌ فَِّ ُ٘ َٚ ،ِٗ ١ح َِ ْش َء ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ف ًِ فِ ٟجٌ ُّزَ َّو ِش فَػ َُ ٩
جء فِٟ
جٌش ِ
جٌش ِ
ف جٌ َْ ٛ
ظ ٌغَحشٍ :فَط ُف َّ
( َِ ْشأَزٌ) ََ َِ ( ٚشزٌ) أ ْ٠نًح ذِط َْش ِن جٌ َّْ ٙضَ زِ َٚفَطفِ َّ
جء فَاِرَج أدْخٍَصَ أ ٌِ َ
ُو ًِّ َقح ٍيَ َٚ .
م ُّّ َٙح فُِ ٟو ًِّ َقح ٍيَٚ .ئِػ َْشجذُ َٙح فُِ ٟو ًِّ َقح ٍي ،فَُ َ١ى ُْٛفِ ٟجٌٍُّغَ ِس جٌػَّح ٌِػ َ ِس ُِ ْؼ َشذًح ِِ ْٓ َِىَحَِٔ َ٘ َٚ .ِْٓ ١ز ِٖ ْجِ َشأَز ٌ ذِفَطْفِ
1
جء فُِ ٟو ًِّ َقح ٍي .
جٌش ِ
َّ
حس ْ :ٞ
 ٚج ِْ َش أ َ ز ،ض َأ ْٔ ِ ١ع ج ِشٜء ُ ٠ َٚ ,م َ حيْ َِ :ش أز َٚ ,ل َ ح َي أ َ ذ ُ ٛذىش ذٓ ْ
جٌ ٤ف ف ِ  ٟج ِْ َش أ َز ٚجِشٜء
ج ْ َٔ ٤ر َ ِ
 ٟج ِْ َش أ َضٗ َِ ٟ ِ٘ َٚ ،شأ ض ُٟٗ ِ٘ َٚ ،
أٌف َْ ٚ
ف ً ٚ ,ل َ ح َي ٌٍٚ :ؼشخ ف ِ  ٟجٌ ْ َّ ْش أ َز غ َ َ ٩ظ ٌ ُ غ َحش ُ ٠ ،م َ حيَ ِ٘ :
َ 3
2
ق ِغ ُ ١ش جٌّش أ ز .
 ٟضَ ْ
َِ ش ض ُ ٗ ٚ .لحي جذٓ ِٕظٛس :جٌ ُّ َش ْ ٠ث سِ ِ٘ َ
ٚجٌّشأز ِفشد ٚؾّؼٙح ٔغحء أٔ ٚغٛزٚ ,وزٌه ؾحء ف ٟجٌكذ٠ع جٌٕرَ ٞٛػ ْٓ فنً جٌّشأز جٌقحٌكس ذأٔٙح ِطحع
عٍَّ َُ ،لَحيَ« :جٌذُّ َْٔ١ح َِطَحعٌَ َٚ ،خُْ ١ش َِط َحعِ جٌذُّ َْٔ١ح
جٌشؾً ف ٟجٌذٕ٠ح  ,فؼٓ َػ ْر ِذ هللاِ ذ ِْٓ َػ ّْ ٍش ،ٚأ َ َّْ َس ُ
فٍَّ ٝهللاُ َػٍَ َْ َٚ ِٗ ١
عَ ٛي هللاِ َ
ُ 4
قح ٌِ َكس»
ج ٌْ َّ ْشأَز ُ جٌ َّ
ثبٔ١بً :اٌّشأح اصطالحب ً
لحي جذٓ وػ١ش  :جٌّشأز ٘ ٟجٔ٤ػٔ ٝحلقس جٌظح٘ش ٚجٌرحهٓ ف ٟجٌقٛسز ٚجٌّؼٕٝ

5

ٚلحي جٌغؼذ ٞف ٟضفغ١شٖ :جٌّشأز ٘ ٟجٔ٤ػٔ ٝحلقس فٚ ٟففٙح ٚفِٕ ٟطمٙح ٚذ١حٔٙح

6

٠ٚمٛي جٌؾٕم١ط :ٟجٛٔ٤غس ٔمـ خٍم ٟهر١ؼ.7ٟ

 : 1ص ٓ٠جٌذ ٓ٠جٌكٕفِ ,ٟخطحس جٌقكحـ ,جٌّكمكٛ٠ :عف جٌؾ١خ دمحم ,جٌطرؼس :جٌخحِغس ,جٌذجس جٌّٕٛرؾ١س ،ذ١شٚش – ف١ذج,َ1999، ,
(ؿ ,) 292 :أذ ٛجٌكغٓ ػٍ ٟذٓ ئعّحػ ً١ذٓ ع١ذٖ جٌّشع, ٟجٌّكىُ ٚجٌّك١و ج٤ػظُ ,جٌّكمك :ػرذ جٌكّ١ذ ٕ٘ذج ,ٞٚدجس جٌىطد جٌؼٍّ١س
– ذ١شٚش  ,جٌطرؼس :ج٘ 1421 ،ٌٝٚ٤ـ .)293 /10( َ 2000 -
 2دمحم ذٓ أقّذ ذٓ ج٤ص٘ش ٞجٌٙش ،ٞٚأذِٕ ٛقٛس  ,ضٙز٠د جٌٍغس ,جٌّكمك :دمحم ػٛك ِشػد : ,دجس ئق١حء جٌطشجظ جٌؼشذ – ٟذ١شٚش ,
جٌطرؼس :ج.)205 /15( َ2001 ،ٌٝٚ٤
 3جذٓ ِٕظٛس دمحم ذٓ ِىشَ ذٓ ػٍ ،ٝأذ ٛجٌفنً جٔ٤قحسٌ ,ٞغحْ جٌؼشخ ,جٌطرؼس :جٌػحٌػس ,دجس فحدس – ذ١شٚش٘ 1414,ـ.)156 /1(,
 4فك١ف ِغٍُ ,وطحخ جٌشمحع  ,ذحخ خ١ش ِطحع جٌذٔ١ح جٌّشأز جٌقحٌكس  ,قذ٠ع سلُ( )1090 /2( )1467
 5جذٓ وػ١ش ،ضفغ١ش جٌمشآْ جٌؼظ ،ُ١دجس جٌفىش ،ذ١شٚش٘ٔٗٓٔ،ـ.)126/4(،
 6جٌغؼ ذ ،ٞػرذ جٌشقّٓ ذٓ ٔحفش ،ض١غ١ش جٌىش ُ٠جٌشقّٓ ف ٟضفغ١ش و َ٩جٌّٕحْ ِ،إعغس جٌشعحٌس ،ذ١شٚش.)764/1(،َٕٓٓٓ ،
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ٌٚمذ س ٜٚجٌرغ ٞٛف ٟضؼش٠ف جٌّشأز خرشج ً ف ٗ١فٛسز هش٠فس  ,ق١ع س ٞٚأٔٙح ِ٨ٛز ٌرٕ ٟػرذ جٌّطٍد لذِص ئٌٝ
جٌّذٕ٠س فغأٌٙح جٌٕر ٟملسو هيلع هللا ىلص :أِغٍّس ؾثص؟ لحٌص ،٨ :لحي :أِٙحؾشز؟ لحٌص ،٨ :لحي :فّح ؾحء ذه؟ لحٌص :وٕطُ جً٘٤
ٚجٌؼؾ١شز ٚجٌّٛجٌٚ ٟلذ ر٘رطُ فحقطؿص قحؾس ؽذ٠ذز فمذِص ػٍ١ىُ ٌطؼطٚ ٟٔٛضىغٚ ٟٔٛضكٍّ ٟٔٛفمحي ٌٙحٚ :أٓ٠
ّ
فكع جٌٕر ٟملسو هيلع هللا ىلص ذٕ ٟػرذ جٌّطٍد
أٔص ِٓ ؽرحخ ِىسٚ -وحٔص ِغٕ١س ٔحتكس -فمحٌصِ :ح هٍد ِٕ ٟؽٟء ذؼذ ذذس.
8
ٚذٕ ٟجٌّطٍد فأػط٘ٛح ٚوغ٘ٛح ٚقٍّ٘ٛح .فحغطُٕ قحهد ػٛدضٙح فأػطح٘ح ِرٍغح ِٓ جٌّحي ٚقٍّٙح جٌشعحٌس .
ثبٌثبًِ :ف َٛٙاٌّشأح عٕذ اٌّغٍّ: ٓ١
ٌمذ ؾحء ج٦عٕ١ٌ َ٩قف جٌّشأز ذؼذ أْ وحٔص ِٙحٔس ف ٟجٌؿحٍ٘١س ١ٌٚظ ٌذٙ٠ح أ ٞقمٛقٚ ،ؾحء وطحخ هللا ٌ١إوذ
ػٍ ٝضٍه جٌكمٛق ٠ٚضِ ً٠ح وحْ عحتذج ف ٟجٌؿحٍ٘١س ،فٚ ٩أد ٌٍرٕحش ٨ٚ ،ذغحء ٨ٚ ،ضّ١١ض ذ ٓ١جٌزوش ٚجٔ٤ػٚ ،ٝلذ
أوذ جٌمشآْ جٌىش ُ٠ػٍِ ٝغحٚجز جٌشؾً ذحٌّشأز ِٓ قٓ خ٩ي ج٤ػّحي جٌقحٌكس٠ ،مٛي ضؼحٌ ْٓ َِ ):ٝع َِّ ًَ صَب ٌِ ًحب ِِ ْٓ
9
غ ِٓ َِب وَبُٔٛا َْ ٠ع ٍَُّ) َْٛ
رَو ٍَش أ َ ْ ٚأ ُ ْٔثَُِ َُٛ َ٘ٚ ٝؤْ ٌِِٓ فٍََُٕحْ َِ َُّٕٗ١َ ١ح َ١بحً َغ َِّ ١جخً ٌَََٕدْ ِض َ ُْ ُٙ َّٕ٠أَخْ َش ُ٘ ُْ ِثأَحْ َ
د ِِ ْٓ رَو ٍَش أ َ ْ ٚأ ُ ْٔثَُِ َُٛ َ٘ٚ ٝؤْ ٌِِٓ فَأُِ ٌَٚئهَ َْ ٠ذ ُخٍُ َْٛا ٌْ َدَّٕخَ ََ ٚال
(ْ ٠َ ْٓ َِ ٚع َّ ًْ َِِٓ اٌصَّب ٌِحَب ِ
٠ٚمٛي أ٠عب ً ف ٟآ٠خ أخشَ :ٜ
10
١شا)
ْ ُ٠ظٍَ ُِّ َٔ َْٛم ً
فح٤ػّحي جٌقحٌكس ٨ضشضرو ذؿـٕظ روـش أ ٚأٔػٌٚ ،ٝىٓ ذؼذ ٔٛس ج٦عٚ َ٩مغ جٌٕحط ضمحٌ١ذ لذع٘ٛح ٔٚغر٘ٛح
ٌ٧ع َ٩صٚسج ً ٚدقشؾص جٌٛمغ جٌػمـحفٚ ٟج٨ؾطّحػٌٍّ ٟشأز ٚ ،جعطرمص فِ ٟؼحٍِطٙح ظٍّحش جٌؿحٍ٘١س ج، ٌٝٚ٤
ٚأذص ئػّحي جٌطؼحٌ ُ١ج٦عـ١ِ٩س جٌؿذ٠ذز ,فىحٔص جٌٕطحتؽ أْ ٘رو ِغط ٜٛجٌطشذ١س ِٚحي ِ١ضجْ جِ٤س وٍٙح ِغ جٌطؿ١ٙـً
جٌّطؼّـذ ٌٍّـشأز ٚجٔ٨طمحؿ جٌؾذ٠ذ ٌكمٛلٙح. 11
٠مٛي اثٓ سؽذ  ٛ٘ٚ :أقذ جٌف٩عفس جٌّغٍّ ٓ١ذشإِٔ ٞقف ف ٟجٌّشأز ،أْ جٌّشأز خٍمـص ِػً جٌشؾً ٌغح٠س ئٔغحٔ١س
ٚجقذز "ئْ جٌٕغحء ِٓ ؾٙس أٔٚ ٓٙجٌشؾحي ٔٛع ٚجقذ ف ٟجٌغح٠س جٔ٦غحٔ١س فـأ ٓٙذحٌنشٚسز ٠ؾطشوٓ ٚئ٠حُ٘ فٟ
ج٤فؼحي جٔ٦غحٔ١س ٌٚ ,ىٕٗ ٠إوذ ػٍِ ٝشجػـحز فـحسق ج٨خط٩فـحش جٌؿغذ٠س ،فٕ١رغ ٟأْ ٠طىفً جٌشؾً ذح٤ػّحي جٌطٟ
ضططٍد ؾٙذج ً أورش؛  ْ٤جٌشؾحي أوػش وذج ً ف ٟج٤ػّـحي جٔ٦غحٔ١س ِٓ جٌٕغحء ٠ٚؼًٍ رٌه لحت:" ٩ئ ٨ذّح أٔ ٓٙأمؼف
ِٕ ،ُٙفمذ ٕ٠رغ ٟأْ ٠ىٍفٓ ِـٓ ج٤ػّـحي ذألٍٙح ِؾمسٌٚ ,ىٓ رٌه ّٕ٠ ٨غ ِٓ أْ جٌٕغحء أوػش قزلح ً ف ٟذؼل ج٤ػّحي
" ِٚػً رٌه ِح ؾرٍـص ػٍ ٗ١ذؼل جٌٕغحء ِٓ جٌزوحء ٚقغٓ ج٨عطؼذجد ،فّ٠ ٩طٕغ أْ ٠ىٌ ْٛزٌه ذ ٕٓٙ١قىّ١حش أٚ
فحقرحش س٠حعس.12
 .2.2اٌّطٍت اٌثبِٔ :ٟف َٛٙاٌّشأح ف ٟاٌمشآْ اٌىش.ُ٠
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
د ِِ ْٓ رَو ٍَش أ ْ ٚأ ْٔثُِ َُٛ َ٘ٚ ٝؤْ ٌِِٓ فأٌَٚئِهَ ْ َ٠ذ ُخٍُ َْٛا ٌْ َدَّٕخ ََ ٚال ْ ُ٠ظٍَ َُّْٛ
٠مٛي هللا رعبٌْ َ٠ ْٓ َِ َٚ ( : ٝع َّ ًْ َِِٓ اٌصَّب ٌِحَب ِ
13
ً
َ
َ
َ
َ
غ ِٓ َِب وَبُٔٛا
١شا) ( َِ ْٓ ع َِّ ًَ صَب ٌِ ًحب ِِ ْٓ رَو ٍَش أ َ ْ ٚأ ُ ْٔثَُِ َُٛ َ٘ٚ ٝؤْ ٌِِٓ فٍَُٕحْ َ ََُّٕٗ١ِ١حَ١بحً غِّ١جَخ ٌَََٕ ٚدْ ِض ُْ ُٙ َّٕ َ٠أخْ َش ُ٘ ُْ ثِأحْ َ
َٔ ِم ً
14
ً
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
عِّ١ئ َخ ف َال ُ٠دْ َض ٜإِ َّال ِِثٍََٙب َ ْٓ َِ ٚع َِّ ًَ صَب ٌِ ًحب ِِ ْٓ رو ٍَش أ ْ ٚأ ْٔثُِ َُٛ َ٘ٚ ٝؤْ ٌِِٓ فأٌَٚئِهَ ْ َ٠ذ ُخٍَُْٛ
ْ َ٠ع ٍَُّ ْٓ َِ ( ) َْٛع َِّ ًَ َ
15
ة)
ا ٌْ َدَّٕخَ ْ ُ٠ش َصلُ َْٛفَِٙ١ب ثِغَِْ ١ش ِح َ
غب ٍ
ضؾ١ش ج٠٢حش جٌغحذمس ئٌ ٝجعطٛجء جٌشؾً ٚجٌّشأز فِ ٟكحعرس هللا ٌّٙـحٚ ،ف ٟج٤ػّحي جٌط٠ ٟؿد ػٍ ُٙ١ضأد٠طٙح،
٠ٚشعُ جٌمشآْ فٛسز وشّ٠س ٌٍّشأز ٌ ،زٌه عأروش أذشص ٘زٖ جٌقٛس ِٓ خ٩ي جٌّشأز جٚ ,,َ٤جٌّشأز جٌٍّىس,
ٚجٌّشأز جٌّإِٕس جٌّؿح٘ذز .
أٚالً :اٌّشأح األَ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ً
ْ
َ
غبٔب َح ٍَّزُْٗ أ ُهُِٗ و ُْشً٘ب ََ َٚ ٚ
ؽًْ ٙشا
ظعَزُْٗ و ُْشً٘ب ََ ٚح ٍُّْٗ َٚفِصَبٌُٗ ثالثَ َْٛ
(َّ َٚ ٚ
غبَْ ثِ َٛا ٌِ َذ ْ ِٗ ٠إِحْ َ
الٔ َ
لبي رعبٌَ : ٝ
ص ْٕ١ب ِ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ة أ ِْ ٚص ْعِٕ ٟأ ْْ أ ْ
ََٚ ٞأ ْْ أ ْع َّ ًَ
عٍ ََّ َٚ ٟ
ؽى َُش ِٔ ْع َّز َهَ اٌزِ ٟأٔعَ ّْذَ َ
َحزَّ ٝإِرَا ثٍََ َغ أ َ ُ
ؽ َّذُٖ ََ ٚثٍغ أ ْسثَ ِعَ َٓ١
عٕخ لب َي َس ّ ِ
عٍَٚ ٝا ٌِذ َّ
 7جٌؾٕم١ط ،ٟدمحم ج ٓ١ِ٤ذٓ دمحم ذٓ جٌّخطحس جٌؿىٕ ،ٟأمٛجء جٌر١حْ ف ٟئ٠نحـ جٌمشآْ ذحٌمشآْ ،دجس جٌفىش ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش ،ذ١شٚش،
٘ ، َٔ٩٩شِ .ىطد جٌركٛظ ٚجٌذسجعحش.)103/1(،
 8دسٚصز دمحم ػضش ,جٌطفغ١ش جٌكذ٠ع ,دجس ئق١حء جٌىطد جٌؼشذ١س – جٌمح٘شز ,جٌطرؼس٘ 1383 :ـ.)269 /9( ,
 9عٛسز جٌٕكً.97/
 10عٛسز جٌٕغحء.124/
 11جٌغضجٌ ،ٟدمحم  ،لنح٠ح جٌّشأز ذ ٓ١جٌطمحٌ١ذ جٌشجوذز ٚجٌٛجفذزِ ،ىطرس جٌّقطف( ،ٝؿٖٔ).
 12جذٓ سؽذ ،جٌنشٚس ٞف ٟجٌغ١حعسِ ,خطقش جٌغ١حعس ٤ف٩هِ ,ْٛشوض دسجعحش جٌٛقذز جٌؼشذ١س ،ذ١شٚش،ه.ٔ٩٩١ؿٕ.ٙ
 13عٛسز جٌٕغحء.124/
 14عٛسز جٌٕكً.97/
 15عٛسز غحفش.40/
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غ ٍِ ِّ٠ٚ , 16) َٓ١غرك ٘زٖ ج٠٢س روش ؾضجء جٌّإِٕٓ١
صَب ٌِ ًحب رَ ْشظَبُٖ َٚأ َ ْ
صٍِحْ ٌِ ٟفِ ٟرُ ِ ّسَّ٠زِ ٟإِ ِّٔ ٟرُجْذُ إٌَِ ْ١هَ َٚإِ ِّٔ َِِٓ ٟا ٌْ ُّ ْ
ذحهلل ٚأْ ٌ ُٙجٌؿٕس غُ ٛ٠فـ ٟهللا ػرـحدٖ ذح٦قغحْ ٌٍٛجٌذٚ ،ٓ٠دجتّح ٠أض ٟجٌكع ػٍ ٝقك جٌٛجٌذ ٓ٠ذؼذ جٌٕ ٟٙػٓ
غب ًٔب َٚرِ ٞا ٌْمُ ْش َثٝ
جٌؾشن ذحهلل .لبي رعبٌَٚ ( :ٝإِ ْر أ َ َخ ْزَٔب ِِ١ثَب َ
ق ثَِٕ ٟإِ ْ
َّللاَ َٚثِب ٌْ َٛا ٌِ َذ ِْٓ ٠إِحْ َ
ع َشائَِ ًَ ١ال ر َ ْعجُ ُذ َْٚإِ َّال َّ
اٌضوَبحَ ث ُ َُّ ر َ َ١ْ ٌَّٛز ُ ُْ إِ َّال لَ ٍِ ً
غًٕب َٚأَلُِّٛ ١ا اٌص ََّالحَ َٚآر ُٛا َّ
١ال ِِ ْٕ ُى ُْ َٚأَ ْٔز ُ ُْ ُِ ْع ِشظَُْٛ
بط ُح ْ
َٚا ٌَْ١زَب ََِٚ ٝا ٌْ َّ َ
َٚ ٓ١لٌُُٛٛا ٌٍَِّٕ ِ
غب ِو ِ
17
َٚ ٓ١ا ٌْدَ ِبس رِ ٞا ٌْمُ ْشثَٝ
َّللاَ ََ ٚال رُؾ ِْشوُٛا ثِ ِٗ َ
غبًٔب َٚثِزِ ٞا ٌْمُ ْشثََٚ ٝا ٌَْ١زَب ََِٚ ٝا ٌْ َّ َ
ؽ ْ١ئ ًب َِ ٚثب ٌْ َٛا ٌِ َذ ِْٓ ٠إِحْ َ
) ( َٚا ْعجُذُٚا َّ
غب ِو ِ
ٛسا)( 18لُ ًْ
ت َٚاٌص ِ
ت َٚاث ِْٓ اٌ َّ
َّللاَ َال ِ ُ٠ح ُه
غجَِِ َٚ ًِ ١ب ٍََِىَذْ أَ َّْ ٠بُٔ ُى ُْ إَِّْ َّ
ت َِ ْٓ وَبَْ ُِ ْخزَ ًبال فَ ُخ ً
ت ثِب ٌْ َد ْٕ ِ
َّبح ِ
َبس ا ٌْ ُدُٕ ِ
َٚا ٌْد ِ
ق َٔحْ ُٓ َٔ ْش ُصلُ ُى ُْ
عٍَ ُْ ١ى ُْ أَ َّال رُؾ ِْشوُٛا ثِ ِٗ َ
رَعَبٌَ ْٛا أَرْ ًُ َِب ح ََّش ََ َسثُه ُى ُْ َ
ؽ ْ١ئ ًب َِ ٚثب ٌْ َٛا ٌِ َذِ ِْٓ ٠إحْ َ
غبًٔب ََ ٚال ر َ ْمزٍُُٛا أ َ َْ ٚال َد ُو ُْ ِِ ْٓ إِ ِْ َال ٍ
َّللاُ إِ َّال ثِب ٌْحَكّ ِ رَ ٌِ ُى ُْ َٚصَّب ُو ُْ ثِ ِٗ
َٚإَِّ٠ب ُ٘ ُْ ََ ٚال ر َ ْم َشثُٛا ا ٌْفَ َِ ٛ
ظ اٌَّزِ ٟح ََّش ََ َّ
ؼ َِب َظََ ٙش ِِ َْٕٙب ََِ ٚب ثَ َطَٓ ََ ٚال رَ ْمزٍُُٛا إٌَّ ْف َ
اح َ
ٌَ َعٍَّ ُى ُْ ر َ ْع ِمٍُ٠ٚ 19) َْٛإوذ هللا ضؼحٌ ٝف ٟآ٠س ج٤قمحف ػٍ ٝقك ج َ٤خقٛفح ًٌّ ،ح ضٕحٌٗ ِـٓ جٌّؾـمس ٚجٌؼٕـحء فٟ
غبَْ
جٌكّـً ٚجٌـ٨ٛدز ٚجٌشمحػس ٚ،لذ لشْ هللا ضؼحٌ ٝؽىشٖ ذؾىش جٌٛجٌذ ٓ٠ئر ٠مٛي ف ٟعٛسز ٌمّحَّْ َٚ َٚ ):
ال ْٔ َ
ص َْٕ١ب ْ ِ
عٍَِ َٚ ٍٓ ْ٘ َٚ ٝفصَبٌُُٗ ِف ٟعَب َِ ِْٓ ١أَ ِْ ا ْ
١ش ).20
ِث َٛا ٌِ َذ َْ ِٗ ٠ح ٍََّزُْٗ أ ُ ُهُِٗ ًَْٕ٘ ٚب َ
ؽى ُْش ٌَِٛ ٌِ َٚ ٟا ٌِ َذ ْ٠هَ ِإٌَ َّ ٟا ٌْ َّ ِص ُ
ثبٔ١بً :اٌّشأح اٌٍّىخ
٠زوش ٌٕح جٌمشآْ جٌىش ُ٠لقس ٍِىس عرأ ٠ٚزوش ٌٕح أقٛجٌٙح لرً أْ ضغٍُ ٌشخ جٌؼحٌّٚ ،ٓ١جٌمقس وّـح ٚسدش فٟ
جٌمشآْ ذؼذ أْ سآ٘ح جٌٙذ٘ذ فٍِّ ٟىطٙح٠ ،مٛي ضؼحٌ ٝف ٟعٛسز جًٌّٕ:
غ ُد ُذٌٍِ َْٚؾ َّّْ ِظ ِِ ْٓ
ػ ع َِظَ َٚ )23( ٌُ ١خ ْذرَُٙب َٚلَ ََِْٙ ٛب ْ َ٠
( ِإَِّٔ َٚ ٟخذْدُ ا ِْ َشأَحً ر َ ّْ ٍِ ُى َُٚ ُْ ٙأُٚرِ َ١ذْ ِِ ْٓ ُو ِ ًّ ؽ َْٟءٍ ٌَََٙٚب ع َْش ٌ
ج
َّللاِ ََ ٚص ُُ ُٙ ٌَ ََّٓ٠اٌ َّ
غ ُدذُٚا ِ َّّلِلِ اٌَّزِْ ُ٠ ٞخ ِش ُ
ؾ َْ ١طبُْ أ َ ْع َّبٌَ ُ ُْ ٙفَ َ
غ ِج ًِ ١فَ َُ ُْ ٙال ْٙ َ٠زَ ُذ )24( َْٚأَ َّال ْ َ٠
ص َّذ ُ٘ ُْ ع َِٓ اٌ َّ
َُّ ْٚ
د ِ
 )26( ُ١لَب َي
بٚا ِ
ا ٌْ َخ ْت َء فِ ٟاٌ َّ
َّللاُ َال ِإٌََٗ ِإ َّال ٘ ََُ ٛس ُه
ض َْ َ٠ٚعٍَ ُُ َِب ر ُْخفَُِ َٚ َْٛب ر ُ ْع ٍَُِّٕ )25( َْٛ
د َْ ٚاأل َ ْس ِ
غ َّ َ
ة ا ٌْعَ ْش ِػ ا ٌْعَ ِظ ِ
ع ْٕ َُ ُْ ٙفب ْٔ ُ
عَٕ ْٕ ُ
ظ ْش َِبرَا َْ ٠ش ِخعُ)28( َْٛ
ص َذ ْلذَ أ َ َْ ُو ْٕذَ َِِٓ ا ٌْىَب ِر ِث )27( َٓ١ا ْر َ٘ ْت ِث ِىزَب ِثَ٘ ٟزَا فَأ َ ٌْ ِم ْٗ ِإٌَ ُْ ِْٙ ١ث ُ َُّ رَ ََّ ٛي َ
ظ ُش أ َ َ
َ
.)33( ُ١
عٍَ َّْ ١بَْ َِ ٚإَُّٔٗ ِث ْ
غ ُِ َّ
بة و َِشِ )29( ٌُ ٠إَُّٔٗ ِِ ْٓ ُ
لَبٌَذْ َ٠بأَُ٠هَٙب ا ٌْ َّ ََل ُ ِإِّٔ ٟأ ُ ٌْ ِم َِ ٟإٌَ َِّ ٟوزَ ٌ
اٌشحْ َّ ِٓ َّ
َّللاِ َّ
اٌش ِح ِ
ٚج٠٢حش ذقٛسز ٚجمكس ضكىٌٕ ٟح لقس ٘زٖ جٌٍّىس جٌط ٟوحٔص ضؼرذ جٌؾّظ ِٓ د ْٚهللا ٚلذ وحٔص ِٓ ل َٛوحفشٓ٠
٠ ٌُٚ،زوش هللا عركحٔٗ ٚضؼحٌ ٝػٕٙح أ ٞففس ضذي ػٍ ٝقّحلطٙح أ ٚلٍس ػمٍٙح ،ذً وحٔص ٌر١رس قّٕ١ح ٚففص وطحخ
بة و َِشٚ )ٌُ ٠قىٌٕ ٝـح قىّطٙح فِ ٟؾحٚسضٙح ٌمِٙٛحٚ ،لذ
عٍّ١حْ ذمٌٙٛح وش ):ُ٠لَبٌَذْ َ٠بأَُ٠هَٙب ا ٌْ َّ ََل ُ إِِّٔ ٟأ ُ ٌْ ِم َ ٟإٌَِ َِّ ٟوزَ ٌ
ؽذٍِ ٠ذ َْ ٚاألَ ِْ ُش إٌَِِْ ١ه
آغش لِٙٛح  ُ٘ٚأ ٌٛٚلٛز أْ ٕ٠طظشٚج ِح ضؾ١ش ٚضأِش ذٗ ):لَبٌُٛا َٔحْ ُٓ أُ ٌُٛٚلُ ٍَّ ٛح َٚأَُ ٌُٛٚثأ ْ ٍط َ
فَب ْٔ ُظ ِشَِ ٞبرَا رَأ ْ ُِ ِش ) َٓ٠فرزٌٛج ٌٙح جٌغّغ ٚجٌطحػسٚ ،أخرش٘ٚح ذّـح ػٕذُ٘ ِٓ ج٨عططحػس ٚفٛمٛج ئٌٙ١ح ف ٟرٌه
جِ٤ش ٌطش ٜفِ ٗ١ح ٘ ٛئ ٨سؽذ ٌٙح ٌُٙٚ؛ فىحْ سأٙ٠ـح أضُ ٚأعذ ِٓ سأٚ ،ُٙ٠ػٍّص أْ فحقد ٘زج جٌىطحخ ٨
٠غحٌدّ٠ ٨ٚ ،حٔغ٠ ٨ٚ ،خـحٌف٠ ٨ٚ ،خـحدع ،غُ وحْ سأٙ٠ح ٘ ٛجٌقٛجخ ،قّٕ١ح أ ّوذش أْ جٌٍّٛن ئرج دخٍٛج لش٠س
أفغذ٘ٚح ٚأ٠ذ٘ح هللا ذمَ َٚ ( :ٌٗٛوزَ ٌِهَ ْ َ٠فعٍَُ ٨ٚ ) َْٛضزوش ج٠٢حش أ ٞؽٟء ٕ٠طمـ ِٓ ٘زٖ جٌّشأز وٍّىس ،ئ ٨أٔٙح وحٔص
وحفشز غُ أعـٍّص ِغ عٍّ١حْ هلل سخ جٌؼحٌّ٠ ٌُٚ ،ٓ١زوش جٌمشآْ فٙ١ح ففس ِؾٕ١س أ ٚضمًٍ ِٓ ؽأٔٙح قطٟ٘ٚ ٝ
ذـً
وحفشز،
وحٔص وٕذ ٌغٍّ١حْ ػٍ ٗ١جٌغٚ ،َ٩لذ أ٠ذ٘ح هللا ذم٘ٚ ،ٌٗٛذج٘ح ئٌ ٝعٛجء جٌغـرٚ، ً١لذ روـش جٌـػؼٍرٚ ٟغ١شٖ؛ أْ
ألش٘ٙح ػٍٍِّ ٝىس جٌٚ ّٓ١سد٘ح ئٌٚ ،ٗ١وحْ ٠ضٚس٘ح ف ٟوً ؽٙش ِشز؛ ف١م ُ١ػٕذ٘ح غ٩غس أ٠حَ)
عٍّ١حْ ٌّح ضضٚؾٙح ّ
21

ثبٌثبً :اٌّشأح اٌّدب٘ذح
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ّ
َ
َبِ ًٍ ِِٕ ُى ُْ ِِ ْٓ رو ٍَش أ ْ ٚأٔث ٝثَ ْع ُ
ط فبٌ ِزَ٘ َٓ٠بخ َُشٚا
َبة ٌ َُ ُْ ٙسثُه ُ ُْ ٙأ ِٔ ٟال أ ِظُ ١ع َ
ع ُى ُْ ِِ ْٓ ثَ ْع ٍ
ع َّ ًَ ع ِ
لبي رعبٌ( :ٝفَب ْ
عزَد َ
عِّ١ئ َبرِ َِ َٚ ُْ ٙألُد ِْخٍََّٕ َُ ُْ ٙخَّٕب ٍ
د رَدْ ِش ْٓ ِِ ٞرَحْ زَِٙب
عجَِٚ ٍِٟ ١لَبرٍَُٛا َٚلُ ِزٍُٛا َأل ُ َو ِفّ َشَّْ َ
ع ْٕ َُ ُْ ٙ
َٚأ ُ ْخ ِش ُخٛا ِِ ْٓ ِدِ َ٠بس ِ٘ ُْ َٚأُٚرُٚا فَِ ٟ
22
ة) .
َّللاُ ِع ْٕ َذُٖ ُح ْ
َّللاِ ََّ ٚ
َبس ث َ َٛاثًب ِِ ْٓ ِع ْٕ ِذ َّ
غُٓ اٌث َّ َٛا ِ
ْاأل َ ُْٔ ٙ
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ف٘ ٟزٖ ج٠٢س ئؽحسز ؾٍ١س ٌطغح ٞٚجٔ٤ػِ ٝغ جٌزوش ف ٟج٤ػّحي؛ ئر ٠ ٨ن١غ ػًّ ػحًِ ِٕـ ،ُٙعـٛجء وحْ روشجً أٚ
أٔػ ٝذؼن ِٓ ُٙذؼل ،فحٌز٘ ٓ٠حؾشٚج ِٓ جٌزوٛس ٚجٔ٦حظٚ ،ؾح٘ـذٚج ف ٟعـر ً١هللاٚ ،ػذُ٘ هللا ذطىف١ش جٌغ١ثحش،
ٚدخ ٌُٙٛجٌؿٕحش غٛجذح ًِٓ ػٕذ هللا.
ئرج ٘زٖ ج٠٢س ضإوذ أْ جٌٕغحء ٠ؿح٘ذْ ف ٟعر ً١هللا ٙ٠ٚحؾشْ ف ٟعر ً١هللأ ٨ٚ ،ؿـذ ف ٟرٌـه ئؽـحسز ٌنؼف ٓٙأٚ
ػذَ ِمذسض ٓٙػٍ ٝضكًّ ج٤ر ٜأ ٚأِٔ ٓٙخٍٛلحش ٔحلقحش؛ ذً ٌِ ٓٙػً ِح ٌٍشؾً ِٓ ػظ ُ١جٌؿضجء ٚج٤ؾش
23
ٚجٌّػٛذس  ُ٘ٚ،ف ٟرٌه عٛجء.
ٚجٌّشأز ف٘ ٟزٖ ج٠٢س جِشأز ِإِٕس ضؿح٘ـذ ف ٟعـر ً١هللاٚ ،ضٙـحؾش ف ٟعـر ً١هللاٚ ,ضطكّـً ج٤رٚ ٜجٌّؾمسٚ ،ضمحضً
ٚضمطً ف ٟعر ً١هللا ٨ٚ ،جعطػٕحء ٌٙح قط ٝف ٟجٌمطحي ،غُ ٠طؾذق ذؼن ُٙذأْ جٌّشأز ِخٍـٛق مؼ١ف ٠ٚكمش ِٓ
ؽأٔٙح ذكؿس أٔٙح مؼ١فس  ٨ضمذس ػٍ ٝؽٟء ،أٌ١ظ هللا خحٌمٙح  ٛ٘ٚأقىُ جٌكحوّ٘، ٓ١ح ٕ٘٘ ٟح ِؿح٘ذز ِمحضٍس فٟ
عر ً١هللا.
ساثعبً :اٌّشأح اٌّؤِٕخ
، ٟفِ ٟٙخٍـٛق ِىٍّـف ٠خحهرٗ
٠نشخ هللا ٌٕح ِػ ٩ذحٌّشأز جٌّإِٕس وّخٍٛق ِغطمً  ٨ػ٩لس ٌٗ ذضٚؼ أّ ٌٚ ٚ
جٌمشآْ وّح ٠خحهد جٌشؾًٚ ،ف ٟلقس جِشأز فشػ ْٛخ١ش ِػحي ػٍ ٝجٌّشأز جٌّإِٕس جٌط ٟضمح َٚعـٍطس صٚؾٙح
ٚجعطرذجدٖ ٚهغ١حٔٗ ٚظٍّٗ ،فطىِ ْٛإِٕس ذحهلل ٚضذػ ٛهللا أْ ٠رٌٕٙ ٟح ذ١طح ف ٟجٌؿٕس ٚأْ ٕ٠ؿٙ١ح ِٓ فشػٚ ْٛل،ِٗٛ
فقحسش ِػٌٍّ ٩إِٕ ِٓ ٓ١جٌشؾحي ٚجٌٕغحء ف ٟجٌقرش ٚػذَ جٔ٨م١حد ٌٍظـحٌّٚ ٓ١جّ٠٦ـحْ ذحهلل .لبي رعبٌ:ٝ
ع َّ ٍِ ِٗ
ة اث ِْٓ ٌِِ ٟع ْٕذَنَ ثَ ْ١ز ًب فِ ٟا ٌْ َدَّٕ ِخ َّ ِ َٔٚدِٕ ْٓ ِِ ٟفِ ْشع ََْ َٚ َْٛ
ة َّ
(ٚظ ََش َ
َ
َّللاُ َِث َ ًال ٌٍَِّ ِز َٓ٠آ َُِٕٛا ا ِْ َشأَدَ فِ ْشع َِْ َْٛإ ْر لَبٌَذْ َس ّ ِ
24
َّ ِ َٔٚدِٕ َِِٓ ٟا ٌْمَ ْ َِ ٛاٌ َّظب ٌِ ِّ) َٓ١
 .3.3اٌّطٍت اٌثبٌث :أٌفبظ اٌّشأح ٚدالٌزٙب ِٚعبٔٙ١ب ف ٟاٌمشآْ.
ف٘ ٟزج جٌّطٍد عأضؼشك ٌذسجعس ذؼل ج٠٢حش جٌط ٟروشش ٌفظس جٌّشأز أ ٚجٌ٤فحظ جٌط ٟضطؼٍك ذحٌّشأز ٚدٌ٨طٙح
وٍفظس جٔ٤ػ ٝخحفس  ,أ ٚجٌٕغحء ػحِس ٚ ,عأضرغ ف ٟرٌه ِٕٙؽ جٌطفغ١ش جٌّٛمٛػ ِٓ ٟخ٩ي ػشك وَ٩
جٌّفغش ٓ٠غُ ضكٍِٚ ،ٍٗ١كحٌٚس ذ١حْ جٌشأ ٞجٌقٛجخ ف ٟرٌه ٚ,عأققش ِٕحلؾس ضأ ً٠ٚجٌّفغش٠٣ٌ ٓ٠حش جٌطحٌ١س:
َّللاُ أ َ ْعٍَ ُُ ثِ َّب ََ ٚ
ة إَِِّٔ َٚ ٟ
أ ً٨ٚل ٌٗٛضؼحٌ( : ٝفٍََ َّّب ََ ٚ
ْظ اٌزَّو َُش و َْبأل ُ ْٔثََٚ ٝإِِّٟٔ
ظ ْعزَُٙب أ ُ ْٔثََّ َٚ ٝ
ظعَذْ ََ ١ٌَٚ
ظ َعزَْٙب لَبٌَذْ َس ّ ِ
.25)ُ١
ع َّّ ْ١زَُٙب َِ ْشَٚ َُ َ٠إِِّٔ ٟأ ُ ِع١زُ َ٘ب ِثهَ َٚرُ ِ ّسَّ٠زَ َٙب َِِٓ اٌ َّ
َ
بْ َّ
اٌش ِخ ِ
ؾ َْ ١ط ِ
ً
ً
ٚف ٟضفغ١ش ٘زٖ ج٠٢س ٠زوش جٌطرش :ٞلقس جِشأز ػّشجْ ئر وحٔص ػؿٛصج ػحلشج ضغّ ٝقٕـسٚ ،وحٔص  ٨ضٍذ ،فؿؼٍص
ؽىشج؛ ئْ سصلطٌٕٚ ٟـذج ً أْ أضقذق ذٗ ػٍ ٝذ١ص جٌّمذط ،ف١ىْٛ
ضغرو جٌٕغحء ٨ٚ٤د٘ٓ ،فمحٌص :جٌٍ ُٙئْ ػٍٔ ٟزسج ً ً
26
ِٓ عذٔطٗ ٚخذجٌِٗٚ ,ىٕٙح قٕ١ح ٌٚذش " لحٌص سخ ئٔٚ ٟمـؼطٙح أٔػ ٝأٌٚ ٞذش جٌٕز٠شز أٔػٝ
أِح جٌغّؼحٔ ٟف١مٛي ف ٟل ٌٗٛضؼحٌٚ( :ٝهللا أػٍُ ذّح ٚمؼص ) ذغى ْٛجٌطحء أْ رٌه "ئخرحس ِٓ هللا ضؼـحٌ ٝػٓ
ػٍّٗٚ ,ف ٟلشجءزٚ( :هللا أػٍُ ذّح ٚمؼص( ذنُ جٌطحء ػٍ ٝجٌخرش ٚرٌه ِٓ لٛي جٌّشأز"
أِح لٌٛـٗ ضؼـحٌ١ٌٚ):ٝظ جٌزوش وحٔ٤ػ )ٝفحٌّمقٛد ذٙح" :أْ جٌزوش ألٚ َٛألٌ ٜٛخذِس جٌر١ؼس ِٓ جٔ٤ػٚ ،ٝلً١
27
 ٗٔ٤أذؼـذ ػٓ جٌّٛجٔغ ِٓ جٌؼرحدز ،ذخ٩ف جٔ٤ػّٕ٠ ٝؼٙح جٌك١ل ٚجٌٕفحط
ً
ً
"٠ٚمٛي جٌضِخؾش ٞف ٟضفغ١ش ل ٌٗٛضؼحٌٚ( :ٝهللا أػٍُ ذّـح ٚمـؼص) ئْ رٌـه ضؼظّ١ـح ٌّٛمٛػٙحٚ ،ضؿٌٙ ٩١ٙح
ذمذس ِح ٘ٚد ٌٙح ِِٕٗٚ ،ؼٕحٖ ٚهللا أػٍُ ذحٌؾٟء جٌزٚ ٞمؼصِٚ ،ح ػٍك ذٗ ِٓ ػظحتُ جِٛ٤سٚ ،أْ ٠ؿؼٍٗ ٌٚٚذٖ
آ٠س ٌٍؼحٌّ ٟ٘ٚ ،ٓ١ؾحٍ٘س ذزٌه  ٨ضؼٍُ ِٕٗ ؽ١ثح؛ فٍزٌه ضكغششٚ ,فِ ٟؼٕ ٝل ٌٗٛضؼحٌ١ٌٚ( :ٝظ جٌزوش وحٔ٤ػ)ٝ

 23دمحم جٌّى ٟجٌٕحفش , ٞجٌط١غ١ش ف ٟأقحد٠ع جٌطفغ١ش ,دجس جٌغشخ ج٦ع ،ِٟ٩ذ١شٚش – ٌرٕحْ ,جٌطرؼس :ج٘ 1405 ،ٌٝٚ٤ـ ,َ 1985 -
(.)300 /1
 24عٛسز جٌطكش.11/ُ٠
 25عٛسز آي ػّشجْ.36/
 26جٌطرش ،ٞدمحم ذٓ ؾش٠ش ،ضفغ١ش جٌطرش ، ٞدجس جٌفىش،ذ١شٚش٘ٔٗٓ٘،ـ،ؼٖ،ؿٕ.
 27جٌغّؼحٔ ،ٟدمحم ذٓ ػرذ جٌؿرحس ،ضفغ١ش جٌغّؼحٔ، ٟش٠ .حعش ذٓ ئذشج٘، ُ١غٕ ُ١ذٓ ػرحط ،دجس جٌٛهٓ ,جٌش٠حك ,ه .312/1,1جٔظش :أذٛ
ق١حْ ،دمحم ذٓ ٛ٠عف جٔ٤ذٌغ، ٟضفغ١ش جٌركش جٌّك١و  ،ش .ػحدي ػرذ جٌّٛؾٛد ٚآخش، ْٚدجس جٌىطد جٌؼٍّ١س،ذ١شٚش،ه,2001 ,ٔ،
.457/2

Sayfa | 227

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-60737-2-4

TAM METİN KİTABI

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Karadeniz Zirvesi

٠مٛي جٌضِخؾش :ٞئْ رٌه ِٓ جٌطؼظٌٍّٛ ُ١مٛع ٚجٌشفـغ ِٕٗ ِٚؼٕحٖ ١ٌٚظ جٌزوش جٌز ٞهٍرص وحٔ٤ػ ٝجٌط٘ٚ ٟرص
أ :ٞأْ جٔ٤ػ ٝجٌط٘ٚ ٟرص ٌه ٘ ٟأفنـً ِٓ جٌزوش جٌز ٞضشؾ.28"ٓ١
ف ٟق٠ ٓ١ش ٜجذٓ ػط١س :ئْ جِشأز ػّشجْ ضٍٙفص ٌٛمغ جٌزوش و ٟضٛف ٟذٕزس٘حٙٔ٤ٚ ،ـُ وحٔٛج ٠ ٨كشس ْٚجٔ٦حظ
ٌخذِس جٌىٕحتظ٠ ٨ٚ ،ؿٛص رٌه ػٕذُ٘ٚ ،وحٔص لذ سؾص أْ ٠ىـِ ْٛـح ف ٟذطٕٙح روشج ً ،فٍّح ٚمؼص أٔػ ٝضٍٙفص
ػٍ ٝفٛش جٚ ،ًِ٤أفضػٙح أٔٙح ٔزسش ِح ٠ ٨ؿٛص ٔزسٖٚ ,ل١ٌٚ( :ٌٗٛظ جٌزوش وحٔ٤ػ )ٝضش٠ذ ف ٟجِطٕحع ٔـزسٖ  ,ئر
جٔ٤ػـ ٝضكـ١ل  ٨ٚضقـٍف ٌقـكرس جٌش٘رحْ.29
أِح فخش جٌذ ٓ٠جٌؾحفؼ ٟف١مـٛي  :ئْ ف٘ ٟزٖ ج٠٢س ل:ْ٨ٛ
جٚ٤ي :أْ ِشجد٘ح ضفن ً١جٌٌٛذ جٌزوش ػٍ ٝجٔ٤ػٚ ،ٝعرد ٘زج جٌطفنٚ ِٓ ً١ؾٖٛ؛  ْ٤ف ٟؽشػ٠ ٨ ُٙؿٛص
ضكش٠ش جٌزوٛس د ْٚجٔ٦حظ؛  ْ٤ٚجٌزوش ٠قف أْ ٠غطّش ػٍ ٝخذِس ِٛمغ جٌؼرحدز ٠ ٨ٚقف رٌه ف ٟجٔ٤ػٝ
ٌّىحْ جٌك١ل ٚعحتش ػٛجسك جٌٕغٛجْ؛  ْ٤ٚجٌزوش ٠قٍف ٌمٛضٗ ٚؽذضٗ ٌٍخذِس د ْٚجٔ٤ػـ ٝفأٙح مؼ١فس ٨
ضم ٜٛػٍ ٝجٌخذِسٚ ،أْ جٌزوش ٍ٠ ٨كمٗ ػ١د ف ٟجٌخذِس ٚج٨خـط٩ه ذحٌٕـحط ٌٚـ١ظ
وزٌه جٔ٤ػٚ ،ٝأْ جٌزوش ٍ٠ ٨كمٗ ِٓ جٌطّٙس ػٕذ ج٨خط٩ه ِح ٍ٠كك جٔ٤ػٝ؛ فٙزٖ جٌٛؾـ ٖٛضمطنـ ٟفنً جٌزوش ػٍٝ
جٔ٤ػ ٝف٘ ٟزج جٌّؼٕ.ٝ
ٚجٌمٛي جٌػحٔ :ٟأْ جٌّمقٛد ِٓ ٘زج جٌى َ٩ضشؾ١ف ٘زٖ جٔ٤ػ ٝػٍ ٝجٌزوش؛ وأٔٙح لحٌص جٌزوش ِطٍـٛذ٘ٚ ،ٟزٖ جٔ٤ػٝ
30
ِٛ٘ٛذس هللا
ذّٕ١ح جٌغٛ١ه٠ ٟطفشد ذشأ: ٗ٠ف ٟأْ ػّشجْ لحي ٌضٚؾطٗ :ئْ وحْ جٌز ٞف ٟذطٕه أٔػٚ – ٝجٔ٤ػ ٝػٛسز  -فى١ف
ضقٕؼٓ١؟ فحغطّص ٌزٌه ،فمحٌص ػٕذ رٌه  ( :سخ ئٔٔ ٟزسش ٌه ِح ف ٟذطـِٕ ٟكـشسج ً فطمرً ِٕ ٟئٔه أٔص جٌغّ١غ
جٌؼٍ٠ (ُ١ؼٕ ٟضمرً ِِٕ ٟح ٔزسش ٌه ) فٍّح ٚمؼطٙح لحٌص سخ ئٔٚ ٟمؼطٙح أٔػٚ ٝهللا أػٍُ ذّح ٚمؼص ١ٌٚظ
31
جٌزوش وحٔ٤ػٚ ,ٝجٔ٤ػ ٝػٛسز
ٚذؼذ ػشك آسجء جٌّفغشٔ ٓ٠ؿذ ِٕ٠ ِٓ ُٙغطذي ذٙزٖ ج٠٢س ػٍ ٝلقٛس جٔ٤ػٚ ٝوّحي جٌزوش فمو؛ ٔ٤ـٗ روش
 ٟ٘ٚأٔػٚ ،ٝو َ٩وً ِفغش ِطأغش ذضِٕٗ وّح ٘ٚ ٛجمف ٌذ ٜذؼل جٌّفغش، ٓ٠ئر ضأغش ضفغ١شُ٘ ٌ٠٣س ذح٤ػشجف
ج٨ؾطّحػ١س ٚجٌؼٛجًِ جٌٕفغ١س ٚجٌّمحفذ ج٨ؾطّحػ١س ،د ْٚجٌشؾٛع ئٌ ٝجٌمٛجػذ ٚجٌؾٛج٘ذ جٌٍغ٠ٛس ػٕذ جٌؼشخ.
َبَ َ
. 32 ) )ٓ١
غحٔ١حً :ل ٌٗٛضؼحٌ( : ٝأ َ ََّ َُٕ٠ ْٓ َِ ٚ
ؾأ ُ ِف ٟا ٌْ ِح ٍِْ َ١خ َ َُٛ ٘ٚفِ ٟا ٌْ ِخص ِ
غُْ ١ش ُِجِ ٍ
٠ؿضَ وػ١ش ِٓ جٌّفغش ٓ٠أْ جٌّمقٛد ذٙزٖ ج٠٢س ُ٘ جٔ٦حظٕ٠ ٓٙٔ٤ ،ؾأْ ػٍ ٝجٌطكٍ ٟذحٌضٕ٠س ٌـ١ىٍّٓ جٌٕمـ جٌزٞ
ف ٓٙ١خٍمس ْ٤ٚ ،جٔ٤ػ ٝئرج خحفّص أ ٚضىٍّص ٌُ ضمذس أْ ضر ٓ١قؿطٙح ٌٕمـ ػمٍـٙح ٚلً ِح ضؿذ جِشأز ئ ٨ضفغذ
جٌىٚ َ٩ضخٍو جٌّؼحٔ ٟئر  ٨ضىحد ضر.ٓ١
ئْ أً٘ جٌطأ ً٠ٚجخطٍفٛج ف ٟجٌّمقٛد ذّٓ ٕ٠ؾأ ف ٟجٌكٍ١ـس ِٕ ِٓ ُٙلحي :جٌؿٛجسٚ ٞجٌٕغحءٚ ،لحي ذؼن٠: ُٙؼٕٟ
33
جٌّشأز ٠ٚ ,شؾف جٌطرش ٞأْ جٌّمقٛد ذّٓ ٕ٠ؾأ ف ٟجٌكٍ١س ٘ٓ جٌؿٛجسٚ ٞجٌٕغحء .
أِح جٌؾـٕم١ط ٟف١غـططشد ف ٟج٨عطذ٨ي ذٙزٖ ج٠٢س فِٛ ٟجمغ ِطفشلس ِٓ وطحذٗ أمٛجء جٌر١حْ ف ٟأْ جٌّشأز أخـظ
َبَ
ٚأٔمــ ٚأمـؼف ذحٌخٍمس ئر ٠مٛي"ٚ :لذ أؽحس ؾ ًَّ ٚػ ٩ئٌ ٝرٌه ذم( ٌٗٛأ َ ََّ َُٕ٠ ْٓ َِ ٚ
ؾأ ُ فِ ٟا ٌْ ِح ٍِْ َ١خ َ َُٛ ٘ٚفِ ٟا ٌْ ِخص ِ
َ
 )ٓ١؛  ْ٤هللا أٔىش ػٍ ٝجٌّؾشو ٓ١ف٘ ٟزٖ ج٠٢س جٌىشّ٠س أٔٔ ُٙغرٛج ٌٗ ِح ١ٍ٠ ٨ك ذٗ ِٓ جٌٌٛذِٚ ،غ رٌه
غُْ ١ش ُِ ِج ٍ
ٔغرٛج ٌٗ أخظ جٌٌٛذٚ ٓ٠أٔمقّٙح ٚأمؼفّٙحٌٚ ،زٌه ٕ٠ؾأ ف ٟجٌكٍ١س أ ٞجٌضٕ٠س ِٓ أٔٛجع جٌكٍٚ ٟجٌكٍـً ٌ١ؿـرش
 28جٔظش :جٌضِخؾش ِ ،ٞكّٛد ذٓ ػّش ،ٚجٌىؾحف ػٓ قمحتك جٌطٕضٚ ً٠ػ ْٛ١ج٤لح ً٠ٚفٚ ٟؾ ٖٛجٌطأ ، ً٠ٚش :ػرذ جٌشصجق جٌّٙذ ،ٞدجس
ئق١حء جٌطشجظ جٌؼشذ ،ٟذ١شٚش،ؼٔ،ؿٗ.ٖ٨
 29جٔظش :جذٓ ػط١س ،ػرذ جٌكك ذٓ غحٌد ،جٌّكشس جٌٛؾ١ض ف ٟضفغ١ش جٌىطحخ جٌؼض٠ض ،ش .ػرذ جٌغ َ٩ػرذ جٌؾحف ٟدمحم ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س،
ٌرٕحْٕ٘ٔٗٔ،ـ،هٔ،ؼٔ،ؿٕ٘ٗ  .جٌؿٛص ،ٞػرذ جٌشقّٓ ذٓ ػٍ، ٟصجد جٌّغ١ش ،جٌّىطد ج٦ع،ِٟ٩ذ١شٚش،هٗٓٗٔ
ٖ٘،ـ،ؼٔ،ؿٚ . ٖ١١جٔظش :جٌمشهر ،ٟدمحم ذٓ أقّذ ،جٌؿحِغ ٤قىحَ جٌمشآْ ،دجس جٌؾؼد ،جٌمح٘شز،ؼٗ،ؿ ,ٙ١جٔظش :جٌغشٔحه ،ٟدمحم ذٓ
أقّذ ،جٌطغٌ ً١ٙؼٍ َٛجٌطٕض، ً٠دجس جٌىطحخ جٌؼشذٌ ،ٟرٕحْ  ،َٔ٩٨ٖ،هٗ،ؼٔ،ؿ٘ٓٔ ,جذٓ وػ١ش ،ئعّحػ ً١ذٓ ػّش ،ضفغ١ش جٌمشآْ
جٌؼظ ،ُ١دجس جٌفىش ،ذ١شٚش٘ٔٗٓٔ ،ـ،ؼٔ،ؿ.ٖٙ
 30جٔظش :جٌؾحفؼ ،ٟفخش جٌذ ٓ٠دمحم ذٓ ػّش ،جٌطفغ١ش جٌىر١ش أِ ٚفحض١ف جٌغ١د ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش ،َٕٓٓٓ ،ه ٔ,ؼ  ٨ؿٕٗ.
جٔظش :جٌؾٛوحٔ ،ٟدمحم ذٓ ػ ٍ ٟذٓ دمحم ،فطف جٌمذ٠ش جٌؿحِغ ذ ٓ١فٕ ٟجٌشٚج٠س ٚجٌذسج٠س ِٓ ػٍُ جٌطفغ١ش ،دجس جٌفىش ،ذ١شٚش.335/1 ،
 31جٔظش :جٌغٛ١ه، ٟؾ٩ي جٌذ ،ٓ٠جٌذس جٌّٕػٛس ،دجس جٌفىش ،ذ١شٚش ،َٔ٩٩ٖ ،ؼٕ،ؿ.181
 32عٛسز جٌضخشف.18/
 33جٌطرش،ٞؼٕ٘،ؿ٘.
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ٔمقٗ جٌخٍم١ٌٚ ,ٟظ رٌه فمو ذً ٠ذػُ ل ٌٗٛذذٌ ً١آخش ٠م ٞٛقؿطٗ ف١مٛي" :ذخ٩ف جٌشؾً فـاْ وّحي روٛسضٗ
34
ٚلٛضٙحٚ ,ؾّحٌٙح ٠ىف ٗ١ػٍ ٝجٌكٍ"ٟ
ة). 35
غعُْ َٔ َْٛعدَخً َْ َٔ َٟ ٌِ ٚع َدخٌ َِ ٚ
غ ٌع َٚرِ ْ
غحٌػحً :ل ٌٗٛضؼحٌ ( : ٝإَِّْ َ٘زَا أ َ ِخ ٌَُٗ ٟرِ ْ
اح َذحٌ فَ َمب َي أَ ْو ِف ٍْ َِٕٙ١ب َٚع ََّضِِٔ ٟف ٟا ٌْ ِخ َطب ِ
لذ ٠غطغشخ ذؼنىُ ٌُ روشش ٘زٖ ج٠٢س ف ٟدسجعس ضخـ جٌّشأزِٚ ،ح دخً جٌّشأز ف ٟجٌٕؼؿس؟ ٚرٌـه ْ٤
جٌّفغش٠ ٓ٠إ٠ذ ْٚجٌؼشخ جٌؿحٍ٘ ٓ١١ف ٟئه٩ق ٔؼؿس ٔٚؼحؼ ػٍ ٝجِشأز ٔٚغحء!
(ٚجٌٕؼؿس) ٟ٘ :أٔػ ٝجٌنأْٚ ،ضطٍك ػٍ ٝجٌّشأز ِؿحصجًٌّ ،ح ٘ ٟػٍ ِٓ ٗ١جٌغىٚ ،ْٛجٌنؼف.36
لحي جِ٦حَ جٌر١نح ٞٚف ٟضفغ١ش ٘زٖ ج٠٢س" :ئْ ٘زج أخ "ٟذحٌذ ٓ٠أ ٚذحٌقكرس ٌٗ" .ضغغ ٚضغؼٔ ْٛؼؿس ٔ ٌٟٚؼؿس
ٚجقذز" ٟ٘ :جٔ٤ػ ِٓ ٝجٌنأْٚ ،لذ ٠ىٕ ٝذٙح ػٓ جٌّشأزٚ ،جٌىٕح٠س ٚجٌطّػ ً١فّ١ح ٠غحق ٌٍطؼش٠ل أذٍغ فٟ
38
37
جٌّمقٛدِٚ . ,ؼٍ َٛأٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘حن ٔؼؿسٌٚ ،ىٓ وٕح٠س ػٓ جٌٕغحء لحي جٌؾٛوحٔ ٟف ٟضفغ١شٖ  :أْ َْجٌ َؼ َشخُ
39
حؼ
ض ُ َى َِّٕ ٟػ ِٓ ْجٌ َّ ْشأ َ ِز ذحٌٕؼؿس َٚ ,ض ُ َ
ؾ ِرُّٗ جٌ ِّٕ َ
غح َء ِذحٌ ِّٕ َؼ ِ
 .2اٌّجحث اٌثبٔ :ٟاٌّشأح ف ٟاٌعصش إٌجٚ ٞٛاٌعصش اٌحذ٠ث ٚث١بْ ِىبٔزٙب ٚدٚس٘ب ٠ٚزىِ ِٓ ْٛطٍج:ٓ١
 .1.2اٌّطٍت األٚيِ :ىبٔخ اٌّشأح ف ٟالعالَ
ٌمذ وشَ ج٨ع َ٩جٌّشأز ف ٟؾّ١غ جٌذ٠حٔحش جٌغّح٠ٚس  ,فمذ جقطٍص جٌّشأز ِىحٔس ور١شز ِٕٚضٌس ػظّ١س ف ٟج٨ع, َ٩
ٚلذ ؾحء ج٨ع١ٌ َ٩شفغ ِٓ لذس٘ح ٚؽأٔٙح  ,فمذ وحٔص جٌّشأز لرـً ج٦عـِٙ َ٩ـنِٛس جٌكمٛق ِغٍٛذس جٌىشجِـس,
ِٚـٓ جٌّؼـشٚف أْ جٌؼـشخ فـ ٟجٌؿحٍ٘١ـس وـحْ جٌىػ١ـش ِـٕ٠ ٨ ُٙشقـد ذّـ٩١د جٔ٨ػـ ،ٝذـً وـحْ جٌشؾـً فـٟ
ذؼـل جٌمرحتـً ئرج ٌٚـذش ٌـٗ جٔ٨ػـ ٝػـشجٖ جٌغـُ جٌـؾذ٠ذٚ ،أخـز ٠ؼـحٌؽ جِ٤ـش فـٔ ٟفـغٗ ،أ٠رمٙ١ح ػٍـِ ٝـنل
ِٙٚحٔـس ,أَ ٠طخٍـ ِـٓ ػرػٙـح ٚػحس٘ـح ف١مطٍٙـح أ٠ ٚـذفٕٙح ق١ـس فـ ٟجٌطشجخٚ ،وػ١شجً ِح وحْ ٍ٠ؿــأ ئٌ ٝجٌخ١حس
غ َٛدًّا َ َُٛ ٘ٚو َِظٌُ ١
(ٚإِرَا ثُ ّ
ؾ َِش أ َ َح ُذ ُ٘ ُْ ثِ ْبأل ُ ْٔثََ ٝظ ًَّ َٚخْ ُْ ُِ ُٗٙ
جٌػـحِّٔ ٛ٘ٚ ،ٟح أؽحس ئٌ ٗ١ل ٌٗٛضؼحٌ ٝف ٟعٛسز جٌٕكًَ :
َ
َ
َ
عب َء َِب َ٠حْ ُى ُّ)59( َْٛ
غ ُىُٗ َ
ٛء َِب ثُ ّ
ؾ َِش ثِ ِٗ أَِ ّْ ُ٠
ع ِ
ة أال َ
ُ ْٛأ َْ ُ َ٠ذ ُه
اس َِِٓ ٜا ٌْمَ ُْ ْٓ ِِ َِ ٛ
(َ٠ )58ز َ ََ ٛ
عُٗ فِ ٟاٌز ُه َشا ِ
عٍٍَ ٘ ٝ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
غ ِْ ٛء ََّّ ِ ٚلِلِ اٌ َّث ًُ األ ْعٍ َُٛ َ٘ٚ ٝاٌعَ ِض٠ض اٌ َح ِى))63( ُُ ١
ٌٍَِّ ِزَ َٓ٠ال ُ٠ؤْ ِِِٕ َْٛثبِ ٢خ َش ِح َِث ًُ اٌ َّ
ٌمذ ؾحء جٌمشآْ جٌىشٍ١ٌ ُ٠غ ٟوً جٌؼحدجش جٌغ١ثس جٌط ٟوحٔص عحتذز ف ٟجٌؿحٍ٘١س ,فح٦عٕ٠ َ٩ظش جٌ ٝجٌّشأز ذأٔٙح
ضٍؼد دٚسج أعش٠ح ور١شج ف ٟجٌّؿطّغ  ٟ٘ٚ ,أعحط جٌّؿطّغ عٛجء وحٔص ج َ٤أ ٚج٤خص أ ٚجٌضٚؾس ف ٟٙؽش٠ىس
جٌشؾً ف ٟضكًّ جٌّغإ١ٌٚحش  ,وّح أْ ج٨عِٕ َ٩ف ٌٍّشأز قمٛق وػ١شز لرً ؾّ١غ جٌكنحسجش ٚ ,لذ عح ٜٚجٌمشآْ
ذ ٓ١جٌشؾً ٚجٌّشأز ف ٟؾّ١غ جٌطىحٌ١ف جٌؾشػ١س ٚ ,وزٌه ؾّ١غ جٌكمٛق ِحػذج قك جٌمٛجِس ٘ٚ ,زج ٠ذًٌ ػٍ ٝأْ
ج٦ع َ٩أػطٌٍّ ٝشأز ِىحٔس ػحٌ١س ِٕٚضٌس سف١ؼسٌ ,طرم ٝجٌّشأز ِؼضصز ِىشِس ِٚشفٛػس جٌشأط دجتّح ف ٟظً
قّح٠س ج٨عٌٙ َ٩ح .
 .2 .2اٌّطٍت اٌثبٔ :ٟدٚس اٌّشأح ف ٟاٌعصش إٌجٚ ٞٛف ٗ١عذح ٔمبغ:

 34جٌؾٕم١ط :ٟدمحم ج ٓ١ِ٤ذٓ دمحم جٌّخطحس ذٓ ػرذ جٌمحدس  ,أمٛجء جٌر١حْ ف ٟئ٠نحـ جٌمشآْ ذحٌمشآْ ,دجس جٌفىش ٌٍطرحػس  ٚجٌٕؾش  ٚجٌطٛص٠غ
ذ١شٚش – ٌرٕحْ٘ 1415 ,ـ ِ 1995 -ـ .24/3 ,
 35عٛسز ؿ.23/
 36جٌّحضش٠ذ , ٞدمحم ذٓ دمحم ذٓ ِكّٛد ،أذِٕ ٛقٛس  ,ضأ٩٠ٚش أً٘ جٌغٕس جٌّكمك :دِ .ؿذ ٞذحعٍ , َٛدجس جٌىطد جٌؼٍّ١س  -ذ١شٚشٌ ،رٕحْ,
جٌطرؼس :ج٘ 1426 ،ٌٝٚ٤ـ . )70 /10( َ 2005 -
 37جٌر١نحٔ , ٞٚحفش جٌذ ٓ٠أذ ٛعؼ١ذ ػرذ هللا ذٓ ػّش  ,أٔٛجس جٌطٕضٚ ً٠أعشجس جٌطأ ,ً٠ٚضكم١ك  :دمحم ػرذ جٌشقّٓ جٌّشػؾٍ , ٟدجس ئق١حء
جٌطشجظ جٌؼشذ – ٟذ١شٚش ,جٌطرؼس :ج٘ 1418 - ٌٝٚ٤ـ.)27 /5( ,
ِ 38ؿّغ جٌركٛظ  ,جٌطفغ١ش جٌٛع١و (.)490 /8
 39جٌؾٛوحٔ ,ٟدمحم ذٓ ػٍ ٟذٓ دمحم ذٓ ػرذ هللا ,فطف جٌمذ٠ش ,دجس جذٓ وػ١ش ،دجس جٌىٍُ جٌط١د  -دِؾك ،ذ١شٚش ,جٌطرؼس :ج٘ 1414 - ٌٝٚ٤ـ
.)489 /4( ,
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ٌمذ وحْ ٌٍّشأز ف ٟجٌؼقش جٌٕر ٞٛدٚس فؼّحي فِ ٟخطٍف ِؿح٨ش جٌك١حز  ,وحٌطؼٍٚ ُ١جٌذػٛز ٚوزٌه جٌػمحفس ٚجٌم١حدز
ٚجٌطد ٚغ١ش٘ح ِٓ جٌّؿح٨ش جٌّطٕٛػس؛ ٌزٌه روشش ف٘ ٟزج جٌّطٍد ّٔحرؼ ػظّ١س ٌٍٕغحء ف ٟجٌؼٙذ جٌٕر ٞٛفٟ
ؾّ١غ جٌّؿح٨شِٛ ٝ٘ٚ ,صػس وح٢ض:ٟ
ا .اٌّدبي اٌزعٍ.ّٟ١
ٌمذ عحّ٘ص جٌّشأز ِٕز ػٙذ جٌشعٛي ئٌ ٝػٙذٔح جٌكحٌ ٟفِ ٟؿحي جٌطؼٍ ُ١ذؾىً فؼّحي ,فىحْ دٚس٘ح ِطّ١ض ف ٟضؼٍُ
جٌؼٍ َٛجٌّخطٍفس فمذ وحٔص ضؼٍُ ٚضطؼٍُ ِٓ أؾً ئٔؾحء ؾ ٩١فحٌكح ف ٟجٌّؿطّغ .فح٦ع َ٩قع ػٍ ٝجٌؼٍُِٕ ،ز أٚي
ك).40
ع ُِ َس ِثّهَ ا ٌَّزَِ ٞخٍَ َ
آ٠س ٔضٌص ػٍٔ ٝرٕ١ح جٌىـش ُ٠ػٍ١ـٗ جٌـق٩ز ٚجٌـغ َ٩فـ ٟلٌٛـٗ ضؼحٌ( :ٝا ْل َشأْ ِثب ْ
ٚلذ مشخ جٌمشآْ ٚجٌغٕس أسٚع جٌّٕحرؼ ٚجِ٤ػٍس جٌط ٟضذي ػٍ ٝقد جٌّشأز  ,فمذ وحٔص جٌغ١ذز ػحتؾس سمٟ
هللا ػٕٙح ,خ١ش دٌ ً١ػٍ ٝقرٙح ٌٍؼٍُ  ,ق١ع ضؼذ أوػش جٌٕغحء ػٍّح ً ف ٟػٙذ جٌشعٛي ٚذؼذٖ.
لحي ػشٚز ذٓ جٌضذ١ش ٠قف ػٍُ ػحتؾس ف ٟؽط ٝجٌّؿح٨ش ِ :ح سأ٠ص أقذ أػٍُ ذفمٗ  ٨ٚذطد  ٨ٚذؾؼش ِٓ
ػحتؾسٚ 41وحْ جٌؾؼر٠ ٟزوش٘ح ف١طؼؿـد ِٓ فمٙٙح ٚػٍّٙح ،غـُ ٠مـٛي ِٚح مـٕىُ ذـأدخ جٌٕرـٛز ٚوحْ ػطحء ٠مٛي
وحٔـص ػحتؾس ِٓ أفمٗ جٌٕحط ٚ ،أقغٓ جٌٕحط ،سأ٠ح ً ف ٟجٌؼحِسٚ 42ػذ ّ جذٓ جٌم ُ١ف ٟجػ َ٩جٌّٛلؼ ِٓ 43.ٓ١جٌّىػشٓ٠
ف ٟجٌفط ٜٛػحتؾس ٚ ,جٌّطٛعط ٓ١أَ عٍّس ٚ ,جٌّمٍّ ٓ١فف ٗ١ذٕص َّقٚ ,ٟ١قفقس ذٕص ػّش ٚ ,صٕ٠د ذٕص ؾكؼ ,
ٚأعّحء ذٕص أذ ٟذىش جٌقذ٠كٚ ,أَ ػط١س -سمٛجْ هللا ػٍ.ُٙ١
ة .اٌّدبي اٌذعٞٛ
ٌمذ وحْ ٌٍّشأز دٚس فؼّحي فِ ٟؿحي جٌذػٛز ٚخ١ش ِػحي ػٍ ٝرٌه صٚؾحش جٌٕر ٟملسو هيلع هللا ىلص ,فحٌغ١ذز خذ٠ؿس أٚي ِٓ أعٍّص
ِٓ جٌٕغحءٚ ,أٚي جِشأز فذلصّ ذٕرٛز دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٚعحٔذضٗ ف ٟرٌه ٚ ,عحسش ػٍِٕٙ ٝؿٗ ف ٟجٌذػٛز ج٦ع١ِ٩س ٚ ,وزٌه
جٌغ١ذز ػحتـؾس سمـ ٟهللا ػٕٙح وحٔص فمٙ١ـس ِؿطٙـذز ٠إخـز ػٕٙـح جٌـذٚ ٓ٠جٌمـشآْٚ ،ؽحسوص ف ٟسٚج٠س جٌغٕس
ٚضؼٍّٙ١ح ٌٍٕحط ق١ـع ذٍغ ِـغٕذ٘ح أٌفِٚ ٓ١حتطٚ ٓ١ػؾشز أقحد٠عٚ ،جؽـطشوص ِؼٙح جٌؼذ٠ـذ ِٓ جٌقكحذ١ـحشٚ ،فـٟ
أضرحع جٌـقكحذ١حش ٔرغـص ذٕـص عـ١شٚ ،ٓ٠أَ جٌذسدجء جٌقغش ٜفـ ٟػٍـ َٛجٌـذٚ ،ٓ٠وطـد جٌطـحس٠خ قحفٍـس ذحٌٕـغحء
جٌ٩ضٙٔ ٟنٓ ذـحٌؼٍُ ٚجٌذػٛز فـ ٟظً قنحسز ج٦عـ.44َ٩
 ِٓٚجٌّٕحرؼ جٌؼظّ١س ٌّؾحسوس جٌّشأز فِ ٟؿحي جٌذػٛز أعّحء ذٕص أذ ٟذىش سم ٟهللا ػٕٙح ،فمذ وحٔص ّٔٛرؾح ً
ٌٍّشأز جٌّغٍّس ،جٌط ٟضأخز دٚس٘ح ف ٟجٌذػٛز ،ف ٩ضطأخش ق ٓ١ضطٍد ٨ٚ ،ضطشجؾغ ػٕذِح ضذػ ،ٝضقٕغ جٌطؼحَ ٌم١حدز
جٌذػٛز ٚضٛفٍٗ ذٕفغٙح ،سغُ ؽذز جٌخطش .غُ ضشج٘ح ضطىفً ذكّح٠س ظٙش جٌذػٛزٚ ،جٌكفحظ ػٍ ٝجٌؿرٙس جٌذجخٍ١س،
فطشفل ِمحٌس ؾذ٘ح ػٓ أذٙ١ح ،ذأْ أذح ذىش فؿؼ ُٙذّحٌٗ ٔٚفغٗ ،ػٕذِح أخز ِحٌٗ وٍٗ ف ٟجٌٙؿشزٚ .ضكحفع ػٍٝ
جٌغش٠س ٚجٌىطّحْ ،سغُ جٌطٙذ٠ذ ٚجٌطؼز٠د ،فطمٛي وّح ؾحء ػٕذ جٌز٘رٌّ" :ٟح خشؼ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٚأذ ٛذىش سمٟ
هللا ػٕٗ أضحٔح ٔفش ِٓ لش٠ؼ ف ُٙ١أذ ٛؾ ًٙذٓ ٘ؾحَ فٛلفٛج ػٍ ٝذحخ أذ ٟذىش فخشؾص ئٌ ُٙ١فمحٌٛج :أ ٓ٠أذٛن ٠ح
ذٕص أذ ٟذىش؟ لحٌص لٍص ٨ :أدسٚ ٞهللا أ ٓ٠أذ ،ٟلحٌص :فشفغ أذ ٛؾ٠ ًٙذٖٚ ،وحْ فحقؾح ً خر١ػح ً ،فٍطُ خذٌ ٞطّس
هشـ ِٕٙح لشه.45"ٟ

 40عٛسز جٌؼٍك.1/
 41جذٓ قؿش :ج٨فحذس ف ٟضّ١١ض جٌقكحذس ،دجس جٌفىش جٌؼشذ ،ٟجٌمح٘شز ،ؼ ٗ،ؿ.ٖٙ.
 42جذٓ قؿش :ج٨فحذس ف ٟضّ١١ض جٌقكحذس ،دجس جٌفىش جٌؼشذ ،ٟجٌمح٘شز ،ؼ ٗ،ؿ.ٖٙ.
 43جذٓ جٌم ُ١جٌؿٛص٠س :دمحم ذٓ أذ ٟذىش أػ َ٩جٌّٛلؼ ٓ١ػٓ سخ جٌؼحٌّ ،ٓ١ضكم١ك :دمحم ػرذجٌكّ١ذ ،جٌّىطرس جٌّقش٠س ،ذ١شٚش،
ؼٔ،ؿ.ٕٔ.
 44جٌز٘ر ٟؽّظ جٌذ ٓ٠أذ ٛػرذ هللا دمحم ذٓ أقّذ  ,ع١ش أػ َ٩جٌٕر٩ء ,جٌّكمك ِ :ؿّٛػس ِٓ جٌّكمم ٓ١ذاؽشجف جٌؾ١خ ؽؼ١د ج٤سٔحؤٚه,
جٌٕحؽش ِ :إعغس جٌشعحٌس ,جٌطرؼس  :جٌػحٌػس  ,هرؼس جٌشعحٌس ٘ 1405 ،ـ .)139 /2( .َ 1985 /
 45أذٔ ٛؼ ُ١أقّذ ذٓ ػرذ هللا ج٤فرٙحٔ , ٟقٍ١س ج١ٌٚ٤حء ٚهرمحش ج٤فف١حء ,جٌغؼحدز  -ذؿٛجس ِكحفظس ِقش٘1394 ،ـ /2(,َ1974 -
 .)56أذ ٛذىش دمحم ذٓ ػرذ هللا ذٓ ئذشج٘ ُ١جٌؾحفؼ ٟجٌفٛجتذ ,قممٗ :قٍّ ٟوحًِ أعؼذ ػرذ جٌٙحد ,ٞدجس جذٓ جٌؿٛص - ٞجٌغؼٛد٠س  /جٌش٠حك ,
جٌطرؼس :ج٘1417 ،ٌٝٚ٤ـ .)832 /2(َ1997 -
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أ ٞفطحز ٘زٖ؟ جٌط ٟضقٕغ جٌطؼحَ ،فطٛفٍٗ ف ٟظشٚف إِٔ١س خط١شز ،غُ ضكغٓ وطّحْ جِ٤ش ،ف ٩ضكذظ ذٗ أقذج
قط ٝألشخ جٌّمشذ ٨ٚ ،ٓ١قط ٝػٕذ ضٙذ٠ذجش جٌرحهًٚ ،فكؾٗٚ ،جػطذجءٖ ِٓٚ .خ٩ي ٘زٖ جٌؾخق١س جٌفذجت١س،
أعطط١غ جٌمٛي :ئْ ِٓ ٠طُ جخط١حس٘ح ٌّػً ٘زٖ جٌّّٙحشٕ٠ ،رغ ٟأْ ضطّطغ ذحٌقفحش جٌطحٌ١س :لٛز جّ٠٦حْٚ :وزٌه سإٔ٠ح
فٕ١غ أعّحء ِغ ؾذ٘حٚ ،جٌؿشأز :ئ٠قحي جٌطؼحَ أغٕحء جٌركع جٌّىػف ػٓ ل١حدز جٌذػٛزٚ ،جٌغش٠س :فٍُ ضٕطك ذكشف
ٚجقذ ػٓ ِىحْ جٌٕر ٟملسو هيلع هللا ىلص ٚفحقرٗ ٨ٚ ،ػٓ ٚؾٙطّٙح.
ج .اٌّدبي اٌثمبف. ٟ
وحْ ٌٍّشأز جٌّغٍّس ف ٟجٌّذٕ٠س أغشج ً ور١شج ً ف ٟجٌك١ـحز جٌػمحف١س لذس هحلطٙح فؼشف ػٕٙح ج٨ػطٕحء ذحٌخو ٚجٌمشجءز
ٚجٌىطحذس ٚوحْ ِٓ أٚجتً ِٓ ػشفٓ ذحٌىطحذس ف ٟرٌـه جٌؼٙذ ٚذشػٓ فٙ١ح ئٌ ٝقذ ؾؼً جٌشعـٛي ٠أِش٘ـح أْ ضؼٍُ
جٌىطحذـس ٌضٚؾطـٗ قفقس ذٕـص ػّش جذـٓ جٌخطـحخ ضكغ ٓ١جٌخو ٚضض ٓ١٠جٌىطحذس ٘ ٟأَ عـٍّ١حْ ٘ٚـ ٟجٌؾفحء ذٕـص
ػرذ هللا ذٓ ؽـّظ جٌؼذ٠ٚس جٌط ٟضؼذ فٛسز ِؾشفس ٌٍّشأز جٌّطؼٍّس جٌمحستس جٌىحضرس جٌط ٟض ٌٝٛػٕح٠طٙح ٌطؼٍٔ ُ١غحء
46
جٌّإِٕ ٓ١جٌمشجءز ٚجٌىطحذس ضرطغ ٟذزٌه ج٢ؾش ٚجٌػٛجخ جٌؼظ ِٓ ُ١هللا
د .اٌّدبي اٌطج. ٟ
جِطٕٙص جٌّشأز جٌّغٍّس ف ٟرٌه جٌؼٙذ ِٕٙس جٌطد ِٚذجٚجز جٌؿشقٚ ٝجوطغرٓ رٌه ِٓ عحقس جٌؿٙحد٠ ،ذجٓ٠ٚ
جٌؿشق ٝذحٌؼ٩ؼ ٚجٌغم١ح ٚج٦هؼحَٚ ،جٌؾٛج٘ذ جٌطحس٠خ١س وػ١شز ػٍِ ٝؾحسوس جٌّشأز ف ٟجٌغضٚجش ،فٔ ٩ؼٍُ غضٚز
ِٓ جٌغضٚجش ٌُ ضخشؼ جٌٕغحء فٙ١ح ٌٍططر١د ٚجٌطّش٠ل ،فؼٓ ٠ض٠ذ ذٓ ٘شِض أْ ٔؿذز ذٓ ػحِش جٌكشٚس ٞأٔٗ وطد
ئٌ ٝجذٓ ػرحط ٠غأٌٗ ػٓ خّظ خقحي :أِح ذؼذ ،فأخرشٔ ً٘ ٟوحْ سعٛي هللا فٍٚ ٝعٍُ ٠غض ٚذحٌٕغحء؟  ً٘ٚوحْ
٠نشخ ٌ ٓٙعّٙحً؟  ً٘ٚو حْ ٠مطً جٌقر١حْ؟  ..ئٌٙٔ ٝح٠س ل ٌٗٛفىطد ئٌ ٗ١جذٓ ػرحط :لذ وحْ ٠غض ٚذ ٓٙف١ذجٓ٠ٚ
47
جٌؿشق٠ٚ ،ٝكز ِٓ ٓ٠جٌغّٕ١سٚ ،أِح ذغ ُٙفٍُ ٠نشخ ٌ ٚ ،ٓٙأْ سعٛي هللا ٌُ ٠ىٓ ٠مطً جٌقر١حْ
ٖ .اٌّدبي اٌم١بد.ٞ
ٌمذ مشذص جٌّشأز أسٚع جِ٤ػٍس فِ ٟؿحي جٌم١حدز عٛجء ذشأٙ٠ح أ ٚؾٙذ٘ح ٚوحْ خ١ش ِػحي ػٍ ٝرٌه خذ٠ؿس سمٟ
هللا ػٕٙح ,ف ك ٓ١قحفش جٌّؾشو ْٛسعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٚجٌّغٍّٚ ٓ١آي هحٌد ٚغ١شُ٘ ِٓ ألحسخ جٌشعٛي فٍ ٝهللا ػٍٗ١
ٚعٍُ ف ٟؽؼد أذ ٟهحٌد ،ذؼذ أْ ضكحٌفٛج فّ١ح ذ ُٕٙ١أ٠ ٨ر١ؼٛج ٌٍّغٍّٚ ٓ١ألحسخ جٌشعٛي ؽ١ثح٠ ٨ٚ ،ؾطشٚج ُِٕٙ
ؽ١ثح٠ ٨ٚ ،ضٚؾ٠ ٨ٚ ُ٘ٛطضٚؾٛج ِٕٚ ،ُٙأْ ضمطغ وً جٌؼ٩لحش ذٚ ُٕٙ١ذ ..48ُٕٙ١ضٕؿف خذ٠ؿس ف ٟلطغ جٌكقحس،
ٚضشعً ذؿّحي ِكٍّس هؼحِح ً ٚؽشجذح ً ٌٍشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ِ ِٓٚؼٗٚٚ ،جمف ِٓ خ٩ي جٌغ١حق أْ خذ٠ؿس وحْ ٌٙح ِٓ
جٌكّح٠س ِح ٌُ ٠ىٓ ٌغ١ش٘ح ِٓ جٌشؾحي ٚجٌٕغحءٚ ,وحْ جٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص دجتُ ج٨عطؾحسز ٌٙح فّ١ح ٠خقٗ ِٓ أِٛس ،قطٝ
وًٍ هللا ضؼحٌ ٝؾٙحد٘ح ٚل١حدضٙح ذّح أػذ ٌٙح ف ٟجٌؿٕس ِٓ جٌّٕضٌس جٌؼظّ١س ،ذً ٕ٠ضي ؾرش ً٠ػٍ ٗ١جٌغ٠ َ٩رٍغ
ضمذ٠شج ٌم١حدضٙحٚ ,ػٍّٙح
جٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص أْ هللا ضؼحٌ٠ ٝمشب خذ٠ؿس جٌغ٠ٚ ،َ٩رؾش٘ح ذر١ص ف ٟجٌؿٕسٚ ،وف ٝذزٌه
ً
ٚؾٙحد٘ح.
 .ٚاٌّدبي اٌدٙبد.ٞ
ٌمذ وحٔص جٌّشأز ضخشؼ ئٌ ٝجٌؿٙحد ِغ سعٛي هللا ٌٚىٕٙح  ٨ضرحؽش جٌمطحيٌٚ ،ىٓ ضؼًّ ف ٟجٌخطٛه جٌخٍف١سٛ٘ٚ -
ِٓ جٌؿٙحد ذحٌّؼٕ ٝجٌؼحَ ٌٍؿٙحد –  ٌُٚضىٍف جٌّشأز ذّرحؽشز جٌمطحي ئ ٨ئرج دجُ٘ جٌؼذ ٚجٌر٩د ٔٚضي ذٙح ,فح٦عَ٩
عّف ٌٍّشأز أْ ضؾٙذ جٌّؼحسن ٌطذج ٞٚجٌؿشقٚ ٝضغم ٟجٌؼطؾٚ ،ٝضؼذ جٌطؼحَٚ ،ج٤دٚجش ٌٍّؿح٘ذ ,ٓ٠فمذ ٚسد ػٓ
ػط١س جٔ٤قحس٠س ق١ع ضمٛي (:غضٚش ِغ سعٛي هللا عرغ غضٚجش أخٍف ُٙف ٟسقحٌ ،ُٙفأفٕغ جٌطؼحَ ٚأدجٞٚ
49
جٌؿشقٚ ،ٝأل َٛػٍ ٝجٌّشم(ٝ

 46جذٓ ػرذ جٌرش.423/4 :
 47فك١ف ِغٍُ :وطحخ جٌؿٙحد ٚجٌغ١ش ،ذحخ جٌٕغحء جٌغحص٠حش ٠شمف ٌ٠ ٨ٚ ٓٙغٚ ُٙجٌٕ ٟٙػٓ لطً فر١حْ جً٘ جٌكشخ ،قذ٠ع سلُ
 ,1312ؿ.787
 48أذ ٛػّش ،دمحم ذٓ قّذ جٌق٠ٛحٔ ,ٟجٌغ١شز جٌٕر٠ٛس وّح ؾحءش ف ٟج٤قحد٠ع جٌقك١كسِ ,ىطرس جٌؼر١ىحْ ,جٌطرؼس :ج٘ 1424 ،ٌٝٚ٤ـ -
.)169 /1( ,َ 2004
 49فك١ف ِغٍُ :وطحخ جٌؿٙحد ،ذحخ غض ٚجٌٕغحء ِغ جٌشؾحي ،قذ٠ع سلُ  ,1812ؿ.788
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٘ٚزٖ ٔغ١رس ذٕص وؼد أَ ػّحسز ٌُ ضطٛجْ ف ٟعحػحش جٌؾذز ػٓ قًّ جٌغ٩ـ ٚخٛك غّحس جٌكشخ ئٌ ٝؾحٔد
سعٛي هللا ٚفكرطٗٚ ,جٌط ٟخشؾص ٌطغم ٟجٌّغٍّ ٓ١ف ٟغضٚز أقذ ،فٍّح ٌكمص جٌٙضّ٠س جٌٕىشجء ذحٌّغٍّ ٓ١سِص
ِح ذ١ذ٘ح ٚأخزش ع١فح ً ٚخحمص غّحس جٌكشخ ق ٓ١جؽطذش مشجٚز جٌمطحي ضذجفغ ػٓ جٌٕرٚ ، ٟؾشقص ف٘ٛرص
ق١حضٙح ٌٍّٛش؛ ٌطرم ٝق١حز جٌشعٛي ػٍ ٗ١أفنً جٌق٩ز ٚجٌغٚ ،َ٩جعطؼزذص جٌّٛش ف ٟئقمحق جٌكك ٚئص٘حق
جٌرحهًٚ ،دػح ٌٙح جٌشعٛي ٌٚضٚؾٙح ٌٚٚذ٘ح ٚلحي ػٕٙح لِ( :ٌٗٛح جٌطفص ٕ١ّ٠ح ً  ٨ٚؽّح َٛ٠ ً٨أقذ ئٚ ٨أٔح جسج٘ح
50
ضمحضً د)ٟٔٚ
ْ .اٌّدبي اٌغ١بعٚ ٟاالخزّبعٚ ٟااللزصبد.ٞ
ٌمذ ؽحسوص جٌّشأز ف ٟجٌّؿحي جٌغ١حع ٟف ٟجٌؼٙذ جٌٕرٚ ,ٞٛوحْ ٌٙح ٚؾٛد ِإغش فِ ٟؿش٠حش ج٤قذجظٚ ,جعططحػص
أْ ضؼط ٝدسٚعح ً ف ٟرٌه قط ٝأفركص لذٚز ٌٍٕغحء ف ٟرٌه جٌؼقشٚ ,وحٔص جٌغ١ذز خذ٠ؿس ٘ ٟأٚي جِشأز جػطٕمص
ج٨عٚ , َ٩وحٔص ػٍ ٝدسؾس ػحٌ١س ِٓ جٌٛػ ٟجٌغ١حعٚ ,ٟلحٌـص وٍّحضٙـح جٌّؾٛٙسز" :و ،٩أذؾش ،ف ٛهللا٠ ٨ .خض٠ه
هللا جذذجً ،ئٔه ٌطقً جٌشقُٚ ،ضـقذق جٌكذ٠عٚ ،ضكّـً جٌىـًٚ ،ضىـغد جٌّؼذٚ ،َٚضمش ٞجٌن١فٚ ،ضؼ ٓ١ػٍٝ
ٔٛجتد جٌككٚ51وزٌه أِٙـحش جٌّإِٕ ٓ١جٌغ١ذز ػحتـؾس ٚأَ قر١رـس جٌ٩ضـ ٟجقغٕٓ جٌشأٚ ٞجٌّؾٛسزٚ ،أَ عـٍّس ’
جٌطــ ٟضّ١ــضش ذفقحقس جٌؼمً ٚعذجد جٌشأ ٞقـ ٓ١جعطـؾحس٘ح جٌشعـٛي قّٕ١ح جخطٍـف ِـغ جٌـقكحذس ٚخحٌف ٖٛفـٟ
أِشٖ جٌـز ٞأِشُ٘ ِـٓ جٌٕكـش ٚجٌٙـذٚ ٞجٌكٍـك ٚج٦قـ٩ي .فأؽحسش ػٍ١ـٗ أْ ٠خشؼ ٘ـ٠ ٨ٚ ٛىٍـُ أقذ ٠ٚـقٕغ
رٌـه ذٕفغٗ أ ،ً٨ٚفٍّح فؼً٠ ٌُ ،طشددٚج ٚلحِٛج ئٌ٘ ٝذ ُٙ٠فٕكش ٚ ٖٚأخز ذؼن٠ ُٙكٍك ٌرؼل قط ٝوحدٚج ٍ٠طكّْٛ
52
ِٓ ؽذز جٌضقحَ
وّح ؽحسوص جٌّشأز ف ٟجٌّؿحي ج٨ؾطّحػ ,ٟفٍُ ٕ٠ىش أقذ ِىحٔس جٌّشأز ف ٟجٌّؿطّغٚ ،أّ٘١س جٌذٚس جٌز ٞضم َٛذٗ،
ف ٟٙضّػً ٔقف جٌّؿطّغ ٚأوػشٚ ،ضغحُ٘ ف ٟجٌؼذ٠ذ ِٓ جٔ٤ؾطس ٚجٌفؼحٌ١حش ذقٛس ِخطٍفس ِٓٚ ,أُ٘ ِح ١ّ٠ض
جٌّشأز ف ٟجٌّؿحي ج٨ؾطّحػ ٟدٚس٘ح جٌؼظ ُ١ف ٟج٤عشز ف ٟٙجٚ َ٤جٌّشذّ١س جٌط ٟضم َٛذطشذ١س ٚضٕؾثس ج٤هفحي ػٍٝ
ِرحدب جٌك١حز ج٨ؾطّحػ١س ٚجٌؼحدجش جٌغٍّ١سٚ ،ضّٕ١س هحلحضٚ ،ُٙص٠حدز جٌٛػٌ ٟذ ُٙ٠ف ٟو ًّ ِٓ جِٛ٤س جٌذ١ٕ٠س،
ٚجٌفىش٠س ،جٌط ِٓ ٟؽأٔٙح ضشع١خ جٌمٚ ُ١جٌغٍٛو١حش جٌقك١كسٚ ,وزٌه ِغحٔذضٙح ٌضٚؾٙح ف ٟجٌقؼحخ ٚخ١ش دًٌ١
جٌغ١ذز خذ٠ؿس سم ٟهللا ػٕٙح جٌط  ٟعحٔذش سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف ٟوً أِٛس ق١حضٗ ,فمذ ػشفص جٌّشأز ِٕز ػٙذ جٌٕرٛز
ذطكًّ جٌّغإ١ٌٚس جٌىحٍِس ِٓ أؾً ضط٠ٛش جٌّؿطّغ ,فمذ وحٔص ضخقـ ؾضءج ً ِٓ ٚلطٙح ٌٍّؾحسوس ف ٟج٤ػّحي
جٌخ١ش٠س ,فحٌّشأز ضغطط١غ أْ ضط ٌّٝ ٛئدجسز جٌىػ١ش ِٓ جٌّإعغحش ٚجٌ١ٙثحش جٌشعّ١س جٌط ٟضُؼٕ ٝذحِٛ٤س ج٤عش٠س،
ٚج٨ؾطّحػ١سٚ ،جٌكمٛل١سٚ ,خ١ش دٌ ً١ػٍ ٝرٌه ِح لحِص ذٗ جٌغ١ذز ػحتؾس سم ٟهللا ػٕٙح ذأْ ؾؼٍص جٌّغؿذ
ِإعغس ضؼٍ١ّ١س ٔحؾكس ٌطؼٍ ُ١جٌٕغحء دسٚط جٌفمٗ ٚجٌطفغ١ش ٌطى ْٛجٌّشأز عررح ً ٌٕؿحـ ج٤عشز خحفس ٚجٌّؿطّغ
ػحِس.53
ٚوزٌه وحْ ٌٍّشأز دٚس ور١ش ف ٟجٌّؿحي ج٨لطقحدٚ ٞخحفس فِ ٟؿحي جٌطؿحسز ,ق١ـع ٔؿـذ أَ جٌّـإِٕ ٓ١جٌغ١ذز
خذ٠ؿس ذٕص خٍ٠ٛذ جٌط ٟوحٔص رجش ؽشف ِٚحي ،فمذ وحٔص ٌٙـح ضؿـحسز ضرؼـع ذٙـح ٌٍـؾحَ ،ضغطأؾش جٌشؾـحي ِـٓ
ِحٌٙـح ٚلـذ ػشمـص ػٍـ ٝجٌٕرـ ٟػٍ١ـٗ جٌـق٩ز ٚجٌـغ َ٩أْ ٠خـشؼ فـِ ٟحٌٙـح ٌُ ذٍغٙح ِـٓ فـذق قذ٠ػـٗ ٚػظـُ
أِحٔطـٗ ٚوـشَ أخ٩لـٗ ٚلرـً سعـٛي هللا ػٍ١ـٗ ٚجٌـق٩ز ٚجٌـغٚ َ٩خشؼ جٌ ٝعٛق ذقشٚ ٜذحع عـٍؼطٗ جٌطـٟ
خـشؼ ذٙـحٚ ،جؽـطش ٜغ١ش٘ـح ٚسذكـص مـؼف ِـح وحٔـص ضـشذف .فأسذكـص خذ٠ؿـس – جٌٕرـ ٟمـؼف ِـح وـحْ

 50جذٓ عؼذ :دمحم ذٓ عؼذ ذٓ ِٕ١غ جٌٙحؽّ ٟجٌرقش ,ٞجٌطرمحش جٌىرش ،ٜضكم١ك :دمحم ػرذجٌمحدس ػطح ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش ،جٌّؿٍذ
جٌػحِٓ ،ؿ .305جذٓ قؿش :ج٨فحذس ف ٟضّ١١ض جٌقكحذس.479/4 ،
 51فك١ف ِغٍُ :ذحخ ذذء جٌٛق ٟجٌ ٝسعٛي هللا  ,قذ٠ع سلُ (ٓ ,)ٔٙؿ.١٩
 52جذٓ قؿش :ج٨فحذس ف ٟضّ١١ض جٌقكحذس.459/4 ،
ذطقشف.
 53ػذٔحْ جٌطشؽس  ،دٌٍ١ه ئٌ ٝجٌّشأز ،جٌش٠حك ،جٌغؼٛد٠س :جٌؼر١ىحْ ( ,)2010ففكس .51
ّ
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ػٕـذٖ ٠ـشذف لرـً صٚجؾٗ ِٕٙـح
55
ٚضر١غ ٚضؾطش.ٞ

54
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ٚوزٌه أَ جٌّإِٕ ٓ١جٌغ١ذز صٕ٠د ذٕص ؾكؼ وحٔص ضم َٛذرؼل جٌقٕحػحش

 .ٞاٌّدبي اٌضساعٚ ٟاٌصٕبعٟ
أعّٙص جٌّشأز ف ٟدػُ جٌٕؾحه جٌضسجػٚ ,ٟجٌز ٞوحْ ٠كطً ق١ضج ً ور١شج ً ِٓ مّٓ جٔ٤ؾطس ج٨لطقحد٠س ج٤خشٜ
و ْٛجٌّؿطّغ جٌّذٔ٠ ٟؼذ ِؿطّؼح ً صسجػ١ح ً ِٕز لر ً١ج٨ع َ٩وّح وحٔص جٌّشأز ػٔٛح ً ٤عشضٙح ٌ١ظ فمو دجخً جٌّٕضي
ذً ٚخحسؾٗ أ٠نح ً ِٓ خ٩ي ل١حِٙح ذرؼل جٌٕؾحهحش جٌضسجػ١س جرج جقطحؾص ٌزٌه ,فٙزٖ أعّحء ذٕص أذ ٟذىش وحٔص
ػٔٛح ً ٌضٚؾٙح ضإجصسٖ ػٍ ٝؽطف جٌؼ١ؼ ٚلـغٛز جٌك١حز لحِص ذىػ١ش ِٓ ج٨ػّحي دجخً جٌّٕضي ٚخحسؾس .فؼٓ ٘ؾحَ
ذٓ ػشٚز ػٓ أذ ٗ١ػٓ أعّحء ذٕـص أذ ٟذىش لحٌص" :ضضٚؾٕ ٟجٌضذ١ش ِٚحٌٗ ف ٟج٤سك ِحي ٍِّٛ ٨ٚن  ٨ٚؽٟء
غ١ش فشعٗ .لحٌـص :فىٕـص أػٍف فشعٗ ٚأوفِ ٗ١إٔٚطٗ ٚأعٛعٗ ٚأدق جٌٕ ٜٛجٌٕحمكس ٚأػٍفـٗ ٚأعم ٗ١جٌّحء ٚأخشص
غشذٗ ٚأػؿٓ  ٌُٚأوٓ أقغٓ أخرض فىحْ خرض ؾحسجش ٌ ِٓ ٟجٔ٤قحس ٚوٓ ٔغٛز فذق لحٌصٚ( :وٕص أٔمً جٌٕٜٛ
56
ِٓ أسك جٌضذ١ش جٌط ٟألطؼٗ سعـٛي هللا ػٍ ٝسأع٘ٚ ٟـ ٟػٍ ٝغٍػ ٟفشعخ "
وّح ذشصش جٌّشأز ف ٟجٌٕؾحه جٌقٕحػ ٟجٌـز ٞسفغ ج٨ع ِٓ َ٩ؽأٔٗٚ ،وحْ ٌٙح دٚسجً ذحسصجً ف ٟسفـذ أٚؾٗ ٔؾحهحضٗ
جٌّخطٍفس فىحْ ِٕ ٓٙجٌٕغحؾحش ٚجٌغّضج٨ش ٚجٌذذحغحشٚ ،وحٔـص أِٙحش جٌّإِٕ -ٓ١سم ٟهللا ػٕ -ٓٙجٌمذٚز ف٘ ٟزج
جٌّؿحي فمذ وحٔص صٕ٠ـد ذٕص ؾكؼ دجذغس ِح٘شز وحٔص ضؼًّ فـ ٟجٌذذحغس فـ ٟذ١طٙح ٚضم َٛذأفحق ِح ٠أضٙ١ح ِٓ
ٚجسدجش جٌذذحغس ضٍه ف ٟأػّحي جٌرش ٚجٌقذلس ,57.فّ١ــح ػٍّص فكحذ١حش جخش٠حش –سم ٟهللا ػــٕ -ٓٙفــ٘ ٟزٖ
جٌكشفــس أِػحي :أعّحء ذٕص ػّ١ظ جٌط ٟوحْ ٌٙح خرشٖ ف ٟدذـغ جٌؿٍـٛد ،أرج دذغص فٍ١ٌ ٟس أسذؼ ٓ١أ٘حذح ً ِٓ أدَ
ذح٦محفس ئٌـ ٝل١حِٙـح ذح٤ػرحء جٌّٕضٌ١س.58
 .3اٌّجحث اٌثبٌث :اٌّشأح ف ٟاٌعصش اٌحذ٠ث ّٔ ٚبرج ٌٍّشأح اٌّغٍّخ  ٚأُ٘ اٌزحذ٠بد اٌز ٟرٛاخٗ اٌّشأح فٟ
اٌعصش اٌحذ٠ث ٚف ٗ١ثالثخ ِطبٌت:
 .1.3اٌّطٍت األٚي :اٌّشأح ف ٟاٌعصش اٌحذ٠ث.
ؾحء جٌؼقش جٌكذ٠ع ٚأخشؼ جٌّشأز ِٓ ٚقً جٌفمش ٚجٌظٍُ ,فمذ قظ١ص جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكحٌ ٟػٍ ٝقعٍ ٚف١ش
ِٓ جٌكمٛق ٚجٌكش٠حشٚ ،لذ أفركص لن١س جٌّشأز أقذ أُ٘ جٌمنح٠ح جٌط ٟضؾغً جٌؼحٌُ ,فمذ أػذش جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌذٚي
ِؼح١٠شج مّٓ جضفحل١حضٙح جٌؼحٌّ١س،
عح ٌطكنُّش جٌذٌٚس ،ذً ٚؾؼٍص ٌٙح
لٛجٔ ٓ١ضؾًّ قش٠س جٌّشأز ٚقمٛلٙح ٌطىِ ْٛم١ح ً
ً
59
فٍُ ضؼذ جٌّشأز ضؼحٔ ٟوّح ف ٟجٌغحذك ِٓ جٌطّ١١ض ٚجٌكشِحْ ٚجٌؼٕف ٚ ,ذزٌه جقطٍص جٌّشأز ف ٟجٌّؿطّؼحش
ً
ِشجوضج رجش أّ٘١س ور١شز ،وّح ٚأغرطص لذسضٙح ٚؾذجسضٙح فِ ٟخطٍف جٌّؿح٨ش جٌغ١حع١س ،ج٨ؾطّحػ١س،
جٌّؼحفشز
ج٨لطقحد٠س ،جٌطؼٍ١ّ١س ،ف ٟٙج ْ٢ضؾغً جٌؼذ٠ذ ِٓ ج٤دٚجس وشت١غس دٌٚس ٚست١غس ٚصسجء ٔٚحتد ٚلحم١س ٚػحٌّس
ٚهر١رس ِٚؼٍّس ،ذح٦محفس ئٌ ٝدٚس٘ح جٌٙحَ ذأْ ضى ْٛأ ًِح ضٕؾة ً
ؾٚ ٩١جػذًج ٠غ ُٙف ٟذٕحء جٌّؿطّغ ٚضط٠ٛشٖ ٔكٛ
ج٤فنً.
 .2.3اٌّطٍت اٌثبّٔٔ :ٟبرج ٌٍّشأح اٌّغٍّخ ف ٟاٌعصش اٌحذ٠ث ٚف:ٗ١
أ :ً٨ٚدٚس جٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١س ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّغ .
ئْ ج٨قط٩ي ج٦عشجت ٍٟ١فشك ػٍ ٝجٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١س ِٕـز ػحَ  َ1948أْ ضؼـ١ؼ ق١حز ِخطٍفس ػٓ ذم١س جٌٕغحء فٟ
٘زج جٌؼحٌُ١ٌٚ ،ظ ِٓ جٌّرحٌغـس جٌمٛي ئْ جٌطأغ١شجش جٌغٍر١س ٌ٩قط٩ي هحٌص وً ؾٛجٔد ق١حز جٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١س،
 54جذٓ عؼذ ,جٌطرمحش جٌىرش ،ٜؿ ,12جذٓ ج٨غ١ش ,أعذ جٌغحذس فِ ٟؼشفس جٌقكحذس.80/7
 55جذٓ ػرذ جٌرش :أذ ٛػّش ٛ٠عف ذٓ دمحم ذٓ ػرذ هللا جٌمشهر ,ٟج٨عط١ؼحخ فِ ٟؼشفس ج٨فكحخ ،ضكم١ك ػٍ ٟدمحم ِؼٛكٚ ،ػحدي جقّذ
ػرذ جٌّٛؾٛد ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش.407/406/4 ،
 56جذٓ عؼذ ,جٌطرمحش جٌىرش ,ٜؿ.197
 57جذٓ عؼذ ,جٌطرمحش جٌىرش ,ٜؿ.86
 58جذٓ عؼذ ,جٌطرمحش جٌىرش.220/8 ,ٜ
ذطقشف.
 59جػحدي ذٓ قغٓ جٌكّذ ،جٌّشأز ذ ٓ١ج٦عٚ َ٩جٌؼقشجٔ١س (جٌطرؼس ج ،)ٌٝٚ٤ففكس .7
ّ
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جٌؾخق١س ٚج٨ؾطّحػ١ـس ٚج٨لطقحد٠س ٚجٌغ١حع١سِّ ،ح ؾؼً ق١حز ٘زٖ جٌّشأز ّٔٛرؾح ً فش٠ذج ً ِخطٍفًح ػٓ عٛجّٖٛٔ ،ر ًؾح
أؽذ فؼٛذس ٚأوػش لغحٚز ،ئ ٨أْ ضٍه جٌظشٚف وٍٙح ٌـُ ضىـغش ػضّ٠ـس جٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١سٌٚ ،ـُ ضـطّىٓ ِٓ جًٌٕ١
ِٓ فّٛد٘ح ،ذـً ػٍ ٝجٌؼىظ؛ فمـذ خشؾـص ِـٓ سقُ ضٍـه ج َ٨٢جِـشأز غ١ـش ذم١ـس جٌٕـغحء ،جِشأز عطشش
ذّٛجلفٙح جٌّؾشلس ٚفرش٘ح جٌؿّ ً١أػظُ جٌؼرش ٚجٌرط٨ٛش؛ ٌ١فـٛق دٚس جٌّشأز ذزٌه ٔغرس جٌٕقف جٌط ٟضـؾىٍٙح
فـ ٟجٌّؿطّغ جٌفٍغطٌٚ ،ٟٕ١طىِ ْٛغثٌٛس ػٓ ذٕحء ِؿطّغ ذأوٍّٗ ذشؾحٌٗ ٔٚغحتٗ ,فمذ وحْ ٌٍّشأز جٌفٍغط١ٕ١س دٚسجً
ور١شجً ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّغ جٌفٍغطٚ ٟٕ١غ١شٖ ِٓ جٌّؿطّؼحش ج٤خش ٜف ٟؽطِ ٝؿح٨ضٗ ,ففِ ٟؿحي جٌطؼٍ ُ١وحٔص
جٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١س ّٔٛرؾح ً لّ١ح ً ٌٍّؿطّغ ق١ع قحصش جٌّؼٍّس جٌفٍغط١ٕ١س قٕحْ قحِذ جٌكشٚخ ،ػٍ ٝؾحتضز أفنً
ِؼٍُ ف ٟجٌؼحٌُ ٚجٌط ٟأجهٍمطٙح ِإعغس فح٠شو ٟؾّ١ظ جٌط ٟضخطـ ذطط٠ٛش جٌطؼٍ ُ١ف ٟدٚسضٙح جٌػحٔ١س ٌؼحَ ,َ2016
أ ِّح ػٍ ٝجٌقؼ١ذ ج٨وحدٔ ّٟ٠حٌص جٌفٍغط١ٕ١س صٕ٠س ِٕ١ش ذشوحش ِٓ جٌمذط ػٍ ٝؽٙحدز جٌذوطٛسجٖ ف ٟضخقـ
جٌطغحِف ِٓ ؾحِؼس فش٠ذس٠ه ؽٍ١ش ف ٟؾٕ١ح جٌّ ٤حٔ١س جٌؼش٠مسٚ ,ضؼطرش صٕ٠س ذشوحش أٚي ذحقػس ِٓ فٍغطٚ ٓ١جٌذٚي
60
جٌؼشذ١س جٌط ٟضكقً ػٍ ٝجٌذوطٛسجٖ  ,وّح ضفٛلص ػشذ١ح ً ٚفٍغط١ٕ١ح ً ف٘ ٟزج جٌطخقـ
وّح ؽحسوص جٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١س ف ٟجٌؼًّ جٌططٛػٚ ٟجٌؼًّ جٌٕمحذٚ ،ٟف ٟجٌّؿحي ج٦غحغٚ ،ٟجٌقكٚ ،ٟجٌػمحف،ٟ
ٚجٌطّٕ ٞٛفٕٙحن جٌؼذ٠ذ ِـٓ جٌّإعغحش ج١ٍ٘٤ـس جٌٕغحت١سٕ٘ٚ ،حن جٌىػ١ش ِٓ جٌؿّؼ١حش ج١ٍ٘٤س جٌط ٟضـؾحسن جٌّشأز
فـ ٟئدجسضٙح ٚػن٠ٛطٙح ذؿحٔـد جٌشؾـً  ,فحٌؼذ٠ذ ِـٓ جٌؿّؼ١حش ج١ٍ٘٤ـس ضخقـ فٙ١ـح لغ ًّح ٔغحتً١ح  ,وّح ٚعـؿٍص
ٔطـحتؽ جٔ٨طخحذـحش فٛص جٌٕغحء جٌّشؽـكحش ف ٟجٔ٨طخحذحش ذٕغرس ِشضفؼـس ِـٓ أفـٛجش جٌٕـحخر , ٓ١فمذ فـحصش "
 "17جِشأز ِٓ ِمحػـذ جٌّؿٍـظ جٌطـؾش٠ؼ ٟف ٟفٍغط٘ٚ ,ٓ١زج ٠ذي ػٍ ٝدٚس جٌّشأز ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّغ ف ٟجٌّؿحي
61
جٌغ١حع.ٟ
وّح ذشػص جٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١س فِ ٟؿحي جٌذػٛز ٚجٌؿٙحد ٚ ,جٌط ٟوحْ ػٍ ٝسأعٙح جٌمحتذز جٌؼظّ١س ِش ُ٠دمحم ٛ٠عف
فشقحش ٟ٘ٚ ,دجػ١س ئع١ِ٩سِٚ ،شذ١سِٚ ،ؿح٘ذز،
ِك١غٓٚ ,جٌؾ١ٙشز ذخٕغحء 62فٍغط ٓ١أ ٚأَ ٔنحي
ٚع١حع١س فٍغط١ٕ١سٔٚ ،حترس ف ٟجٌّؿٍظ جٌطؾش٠ؼ ٟػٓ وطٍس جٌطغ١١ش ٚج٦ف٩ـ .63وّح لذِص غ٩غس ِٓ أذٕحتٙح
ؽٙذجء ف ٟفٍغط ,ٓ١ق١ع لحٌص ػٕٙح ٚ :ص٠شز ؽإ ْٚجٌّشأز ٚجٌٕحتد ف ٟجٌّؿٍظ جٌطؾش٠ؼ ٟؾٍّ١س جٌؾٕط)ٟأَ
ٔنحي فشقحش وحٔص ذّػحذس جٌمذٚز ف ٟجٌقرش ٚجٌؼطحء ٚجٌطنك١س ٌىً جٌٕغحء عٛجء ف ٟجٌمطحع أ ٚخحسؾٗ وّح وحٔص
فحقرس ِإعغ س جٌّذسعس جٌؿٙحد٠س جٌط ٟضخشؼ ِٓ ذ ٓ١ؾٕرحضٙح جٌّؿح٘ذ ٓ٠ج٤ذطحي ,فىحٔص ضرع ف ُٙ١سٚـ جٌؿٙحد
ٚجٌّمحِٚس ٚجٌمٛزٌ ٚ ,مذ مشذص خٕغحء فٍغطِ ٓ١ػ ُ٩ف ٟغشط غمحفس جٌّمحِٚس ػٕذِح دفؼص ذفٍزز أورحد٘ح ٚػٍ ٝأْ
جٌٛهٓ ػم١ذز ٚػٍ ٝجٔ٦غحْ أْ ٠نك ٝذأػض ِح ٍّ٠ه ِٓ أؾٍٗٚ ,لذ وحٔص ضٛدع أذٕحتٙح لرً جعطؾٙحدُ٘ ٚ ,ضشفغ
ِؼٕ٠ٛحضٚ ,ُٙضمذَ ٌ ُٙجٌذػُ جٌٕفغٚ ٟجٌّؼٕٚ , ٞٛوحْ ِٓ أُ٘ ِم٨ٛضٙح جٌؾ١ٙشز(ِٓ ٠كد هللا ٚجٌٛهٓ ف٠ ٩طٛجٔٝ
ػٓ ضمذ ُ٠أذٕحتٗ فذجء ٌٗٚ ،ج َ٤جٌط ٟضكد ٌٚذ٘ح ضطٍد ٌٗ جٌٕؿحز ف ٟجٌذٔ١ح ٚج٢خشز ٚضذفؼٗ ٌٍؿٙحد  ٨ٚضؿضع ػٕذ
فٛصٖ ذٙح ,فحذٕ ٟجٌؾ١ٙذ ٘ ٛجٌز ٞع١ؾفغ ٌ ٟذؾٙحدضٗ ,فّٓ وحٔص ضكد ٌٚذ٘ح فٍطؼطٗ أغٍِ ٝح ضغطط١غٚ ,أغٍِ ٝح
ّ٠ىٓ أْ ضمذِٗ ٘ ٛجٌؿٕس) 64وّح عّ١ص ِذسعس ف ٟفٍغط ٓ١ذحعّٙح؛ ٘ٚزج ضّؿ١ذج ً ٌٙح ٌى ٟضىٔ ْٛرشجعح ًػٍِ ٝش
ج٤ؾ١حي ٚجٌؼقٛسٚ ,ضىّٛٔ ْٛرؾح ً سجتؼح ً ٌؿّ١غ ٔغحء جٌؼحٌُ.
ثبٔ١بً :دٚس اٌّشأح اٌزشو١خ ف ٟرط٠ٛش اٌّدزّع.
ػنٛج أعحعً١ح ٘ٚح ًِح ؾذًج ف ٟأِ ٞؿطّغّ٠ ٨ٚ ،ىٓ جٌطغحم ٟػٓ جٌذٚس جٌّ ُٙجٌط ٟضم َٛذٗ ،فحٌّشأز لرً
ضُؼذ جٌّشأز
ً
وً ؽٟء ٘ ٟج ٟ٘ٚ َ٤جٌط ٟضُٕؿد ٚضشذٚ ٟضٕؾة ج٤ؾ١حي جٌط ٟػٍ ٝعٛجػذ٘ح عطُرٕ ٝجٚ ،ُِ٤جٌّشأز ٘ ٟجٌمحدسز

https://www.shasha.ps/news/257896.html 60
ِ 61إِٕس فحٌف جٌشلدِ ,ؼٛلحش ِّحسعس جٌّشأز ٌٍغٍٛن جٌم١حد ٞفِ ٟإعغحش جٌطؼٍ ُ١جٌؼحٌ ٟذّكحفظحش غضز ٚعرً جٌطغٍد ػٍٙ١ح  ,عحٌس
ِحؾغط١ش ئؽشجف  :فإجد ػٍ ٟجٌؼحؾض ,جٌؿحِؼس ج٦ع١ِ٩س ذغضز  , َ 2009ؿ.20
 62أهٍك ػٍٙ١ح خٕغحء فٍغطٌ ٛ٘ ،ٓ١مد ضؿغذ ِٓ ع١ش جٌطحس٠خٌٍ ،قكحذ١س جٌخٕغحء ،جِشأز ػشذ١س ,لذِص أذٕحء٘ح ف ٟعرٔ ً١ؾش
سعحٌس ج٦ع ،َ٩غُ ػمذش جٌؾؼش ف ٟفشجل ُٙفشقس ذحعطؾٙحدُ٘ٔ ,ذ ُ٠عحتذ ؽشجخ ,ؽٛج٘ذ جٌخٕغحء ف ٟوطد جٌطشجظ جٌؼشذ ,ٟسعحٌس
ِحؾغط١ش ,ئؽشجف  :ػرذ جٌشؤٚف خشٛ٠ػ  ,ؾحِؼس جٌمذط جٌّفطٛقس  –2019 ,ؿ(.)13
 63ف ٟجٌزوش ٜجٌ ٌٝٚ٤شقٍٙ١ح ..عطٛس ػٓ خٕغحء فٍغط ٓ١أَ ٔنحي فشقحش 2016 ,ػٍِٛ ٝلغ ٚج ٞذحن ِؾ.ٓ١
64خٕغحء فٍغط ٓ١ف ٟففكحش جٌطحس٠خ ٚ -وحٌس جٌشأ 2020 , ٞػٍِٛ ٝلغ ٚج ٞذحن ِؾ.ٓ١
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ػٕقشج ٘ح ًِح أع ُٙف ٟذٕحء فٟ
ػٍ ٝجٌؼًّ خحسؼ جٌّٕضي ٚدجخٍٗ ،ق١ع ئْ جٌطؿحسخ جٌك١حض١س أغرطص أْ جٌّشأز
ً
جٌّؿطّغٌٙٚ ،ح لذسز ػٍ ٝضكًّ جٌّغإ١ٌٚحش جٌط ٟضُؼط ٝئٌٙ١ح عٛجء وحْ ػٍ ٝفؼ١ذ جٌؼًّ أ ٚػٍ ٝفؼ١ذ جٌّٕضي.
ئْ جٌّشأز جٌطشو١س ػحفشش أٔظّس ِخطٍفس ٚضؼح٠ؾص ِغ ض١حسجش ِخطٍفس ٚ,لذ ؽحسوص فِ ٟؿح٨ش ِخطٍفس وحْ ِٓ
أّ٘ٙح جٌّؿحي جٌغ١حع, ٟوّح وحْ ٌٙح دٚسج ً ور١شج ً ف ٟضمذَ ٚقنحسز جٌذٌٚس جٌطشو١سٚ ,لذ ذشص دٚس جٌّشأز جٌطشو١س
ِٕز ػٙذ جٌذٌٚس جٌؼػّحٔ١س ,فمذ ؽحسوص جٌّشأز ف ٟئدجسز أِٛس جٌذٌٚس ٚ ,ضؼذ ٚجٌذز عٍّ١حْ جٌمحٔ ٟٔٛأٚي جِشأز ضشو١س
ضكًّ ٌمد جٌغٍطحٔس جٌٛجٌذز ِٓ ٟ٘ٚ ,أؽٙش جٌٕغحء جٌؼػّحٔ١حش جٌ٩ض ٟؽحسوٓ ف ٟئدجسز أِٛس جٌذٌٚس.65
وّح وحٔص جٌّشأز جٌطشو١س ّٔٛرؾح ً سجتؼح ً ف ٟجٌّؿطّغٚ ,وحْ ِٓ أُ٘ جٌٕغحء جٌرحسصجش جٌط٠ ٟنشخ ذ ٓٙجٌّػً فٟ
جٌمذٚز جٌغ١ذز ؽؼٍس ٛ٠وغً ؽٍٕ١ش ٚ ,جٌغ١ذز إِٔ١س أسد ٚغحْ صٚؾس جٌشت١ظ جٌطشو ٟسؾد ه١د أسد ٚغحْ,
ٚعأروش ٔرزز ِخطقشز ٌىً ِّٕٙحِ ,غ ذ١حْ دٚسّ٘ح ف ٟجٌّؿطّغ جٌطشوٚ ,ٟو١ف١س ضأغ١ش ٘زج جٌّؿطّغ ذغٍٛوٓٙ
ٚأخ٩ل.ٓٙ
أٚالً :ؽعٍخ ٛ٠وغً ؽٍٕ١ش
٘ ٟؽؼٍس ٛ٠وغً ؽٍٕ١شٚ ,ذحٌٍغس جٌطشو١س)ٌٚ ( Şule Yüksel Şenlerذش فٟ
ِح ٛ٠ػحَ  1938فِ ٟذٕ٠س ل١قشٚ ٞضٛف١ص ف 29 ٟأغغطظ  . 2019وحضرس ضشو١س ِٓ أذشص سِٛص جٌذفحع
ػٓ جٌكؿحخ ف ٟضشو١ح .قحصش ؽؼٍس ٛ٠وغً ػٍ ٝؽٙشز ٚجعؼس ِٓ خ٩ي ِمح٨ضٙح ِ ٚإضّشجضٙح ف ٟػحَ. 1960
أٔؾأش ؽٛ٠ ٌٟٛوغً ففكس ٌٍّشأز ف ٟؾش٠ذز قش٠س جٌطؼر١ش ٚ ،ؾش٠ذز ج٨عطم٩ي جٌؿذ٠ذ  ٚؾش٠ذز جٌقرحـ ٚوحٔص
ضىطد ِمح٨ش ذحٌؼّٛد ف١أػٛجَ  1967 – 1971ف ٟفك١فس جٌٚ. َٛ١وحٔص جٌّإٌفس جٌشت١غس ٌّؿٍس " ضٛل١ص جٌؾفك .
ٚلذ أٌفص جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌىطد ٚجٌشٚج٠حش ٚجٌط ٟوحْ ِٓ أُ٘ ِٛمٛػحضٙح  ,جٌّشأز جٌٚ َٛ١ف ٟج٦عٚ ,َ٩وحٔص ِٓ أوػش
جٌّذجفؼحش ػٓ جٌّشأز خحفس ف ٟلن١س جٌكؿحخ ,وّح أٌفص وطرح ِطٕٛػس ِٚخطٍفس ف ٟؽط ٝجٌّؿح٨ش جٌؼٍّ١س٘ٚ ,زج
٠ذي ػٍ ٝؽذز قرٙح ٌٍؼٍُ ٚ ,وزٌه غمحفطٙح جٌٛجعؼس ٚجدسجوٙح ١ّ٘٤س جٌّشأز ٚدٚس٘ح ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّغ ٚجٌطأغ١ش
ج٠٦ؿحذ ٟجٌّٕؼىظ ػٍ ,ٗ١وّح ؽحسوص ف ٟجٌّإضّشجش ٚجٌٕذٚجش ػٍ ٝجِطذجد ذ٩د جٔ٤حمٛيٚ ،لذ ضّ١ضش ذحٌكٕىس
ٚجٌزوحء ٚجٌؾؿحػس ف ٟجٌذفحع ػٓ ِظح٘ش جٌطذ ٓ٠ف ٟجٌّؿطّغ جٌطشو ٟجٌّغٍُ ,ذح٦محفس ئٌ ٝجٌّكحمشجش ٚجٌٕذٚجش
ٚجٌذسٚط جٌمّّ١س جٌط ٟأغشش ذٙح ٛ٠وغحي ق١حز وػ١ش ِٓ ٓ٠أذٕحء ضشو١ح ٚذٕحضٙحٚ ،ػٚ٩ز ػٍِ ٝح وحْ ٠ؿٛد ذٗ لٍّٙح
جٌٛجػ ٟفِ ٟخطٍف جٌقكف ٚجٌّؿ٩ش ،ضشوص ؽؼٍس ؽ٩ٕ١س ِؿّٛػس ِٓ جٌىطد جٌمّّ١س ٚجٌشٚج٠حش جٌّإغشز ،ق١ع
ضكٌٛص سٚج٠طٙح (صلحق جٌغ 1970 )َ٩ئٌ ٝف ٍُ١عّٕ١حت ٟذؼٕٛجْ ِٓٚ ، Birleşen Yollarغُ ٌّغٍغً ضٍفضٟٔٛ٠
٠كًّ جعُ جٌشٚج٠س ٔفغٙحٚ ،ضُ ذ١غ آ٨ف جٌٕغخ ِٓ جٌشٚج٠س جٌّىطٛذس .66
ٚذؼذ ٚفحضٙح قضٔص ذ٩د جٌؼحٌُ ػحِسٚ ,ضشو١ح خحفس ػٍ٘ ٝزٖ جٌّشأز جٌؼظّ١س ٚ ،ػٍ ٝسأع ُٙجٌشت١ظ جٌطشوٟ
سؾد ه١د أسد ٚغحْ لحت ٩ػرش ضغش٠ذز ػٍ ٝقغحذٗ ف ٟض٠ٛطش “ضٍم١ص آعفح ً ٔرأ ٚفحز جٌىحضرس ؽٛ٠ ٌٟٛوغً ؽٍٕ١ش،
جٌط ٟوشعص ق١حضٙح ٌٛػ ٟجٌؾرحخٚ ”.لحي ست١ظ ذٍذ٠س ئعطٕرٛي ذٓ ػٍٍ٠ ٟذسَ “ؽؼشش ذكضْ ؽذ٠ذ ٌٛفحز
جٌقكف١س ؽٛ٠ ٌٟٛوغً ؽٍٕ١ش ،جٌط ٟوشعص ق١حضٙح ٌٍم ُ١جٌّذجفؼس ػٕٙح”ٚ ,وطد ِغطؾحس جٌشت١ظ جٌطشو ٟسؾد
ه١د أسد ٚغحْ جٌرشٚف١غٛس ٠حع ٓ١أوطحِٛ ٞدػح ً جٌشجقٍس “وشعص ؽٛ٠ ٌٟٛوغً ؽٍٕ١ش ق١حضٙح ٌٍذفحع ػٓ
ج٦عٚ ،َ٩جٌؿّٛٙس٠س جٌطشو١س جٌّغٍّس٘ٚ ”.زج ٠ذي ػٍ ٝأّ٘١س ٘زٖ جٌّشأز ف ٟجٌّؿطّغ ٚضأغ١ش٘ح ج٠٨ؿحذ ٟػٍٝ
ج٨خش.ٓ٠
ثبٔ١بً :إِٔ١خ خٌٛجشاْ أسد ٚغبْ
 ٟ٘ٚصٚؾس جٌشت١ظ جٌطشو ٟسؾد ه١د جسد ٚغحْ ٚجٌط ٟذذأش لقس صٚجؾّٙح ٚرٌه ػٕذِح ر٘رص جٌغ١ذز إِٔ١س
ذقكرس جٌىحضرس ج٨ع١ِ٩س ؽؼٍس ٛ٠وغٍٕش ئٌ ٝجؾطّحع قضخ جٌغِ٩س ٚسأش جٌغ١ذ أس دٚغحْ ٚضضٚؾٛج ذؼذ رٌه ,
ٚجعطّشش جٌك١حز ذّٕٙ١ح قطٚ ٝفٌ ٌٗٛغذز جٌكىُ ِؾ ّىٍ ٓ١غٕحت١ح ئع١ِ٩ح ؾّ , ٩١فمذ وحٔص جٌغ١ذز إِٔ١س هٛجي فطشز
http:www.noonpost.com. 65
 66جٔظشِ :ؿٍس ِ ُ١فذسش  30أغغطظ ِٓ ػحَ  .@MeemMagazine ,2019سجؾغ .https://ar.unionpedia.org/i
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صٚجؾّٙح ضغؼ ٝجٌٔ ٝؿحـ صٚؾٙح ٚ ,ضغحٔذٖ ٚضمف ِؼٗ ف ٟوً أِٛسٖ .ق١ع لحٌص ف ٟئقذ ٜجٌكٛجسجش ِح ِٓ
جِشأز ئ ٚ ٨ضش٠ذ أْ ضطضٚؼ ٚضقرف أِح ,ئ ٨إٔٔ ٟذح٦محفس ئٌ ٝرٌه وٕص أسغد ف ٟأْ أعحٔذ صٚؾ ٟف ٟدػٛضٗ
67
ٚسعحٌطٗ ٚ ,وٕص أدػ ٛهللا أْ أضضٚؼ ؽخـ لٍرٗ ِطؼٍك ذذػٛضٗ ِٚطّغه ذشعحٌطٗ.
ٌمذ وحْ ٌٙزٖ جٌّشأز دٚسج ً ػظّ١ح ً فِ ٟغحٔذز صٚؾٙح فؼٕذ دخٛي جٌغ١ذ أسدٚغحْ جٌغؿٓ وحٔص صٚؾطٗ ضذ٠ش أػّحٌٗ
ذّفشد٘ح فىحٔص ٔؼُ جٌضٚؾس جٌّؼٕ١س 68وّح وحْ ٌٙح دٚس ور١ش ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّغ جٌطشو ٟذؾىً ور١ش فمذ ؽحسوص
جٌغ١ذز إِٔ١س ذحٌىػ١ش ِٓ جٌٕؾحهحش جٌّخطٍفس ٚ ,جٌط ٟوحْ ٌٙح جغشج ً ور١شج ً ف ٟضطٛس جٌّؿطّغ روشضٙح ػٍ ٝجٌٕكٛ
جٌطحٌ:ٟ








ف ٟجٌطشذ١س ٚجٌطؼٍ: ُ١أهٍمص إِٔ١س أسدٚغحْ ذحٌطؼحِ ْٚغ ٚصجسز جٌطشذ١س جٌٛهٕ١س قٍّس ور١شز ػٍ ٝجٌقؼ١ذ
جٌٛهٕ ِٓ ٟأؾً جٌطقذٌّ ٞؾىٍس ِٕغ جٌرٕحش ِٓ جٌطؼٍٚ ُ١جٌط ٟوحٔص ؾشقح ً دجِ١ح ً ف ٟذؼل ِٕحهك ضشو١حٚ .ضُ
ؾٍد ػؾشجش آ٨ف جٌرٕحش ئٌ ٝجٌّذجسط ذفنً ٘زٖ جٌكٍّس جٌط ٟضكممص ضكص ؽؼحس " ٘١ح ذٕحش ئٌٝ
جٌّذسعس"ٚ .ضٛجفً ف ٟذرزي ؾٛٙد ِٓ أؾً ِض٠ذ ج٨عطٕحسز ذحٌطؼٍٚ ُ١فطف آفحق ِغطمرٍ١س ػٍ ٝقذ ضؼر١ش٘ح،
ٚرٌه ضكص ؽؼحس " جِٙ٤حش ٚجٌرٕحش وٍٕح ف ٟجٌّذسعس"ٚ .ضكحٚي ِٓ خ٩ي ٘زٖ جٌكٍّس ئ٠ؿحد قً ٌّؾىٍس
جِٙ٤حش ج١ِ٤حش جٌٍٛجض٠ ٌُ ٟغؼف ٓٙجٌكع ف ٟضؼٍُ جٌمشجءز ٚجٌىطحذس.
فِ ٟكحسذس جٌّخذسجش ٌ :فطص جٌغ١ذز أسدٚغحْ جٔ٨طرحٖ ئٌ ٝمشٚسز ٔؾش جٌٛػ ٟج٨ؾطّحػِٚ ٟىحفكس فؼحٌس
ئصجء ظح٘شز ج٦دِحْ ٚلحِص ذذػُ ؾّ١غ جٌكّ٩ش جٌّطؼٍمس ذّىحفكس جٌّخذسجش.
ً
ً
ٌٙح ئعٙحِحش ور١شز ف ٟضكم١ك ِؾشٚع ج٤عشز جٌؾم١مس جٌطٔ ٟحٌص ج٘طّحِح ً ذحٌغح ً ٚضأ١٠ذج ؾّح٘١ش٠ح ف ٟضشو١ح.
ف ٟدػّٙح ٌذٚس جٌّشأز :ضذػُ وحفس جٌؿٛٙد ٌطّى ٓ١جٌّشأز ِٓ ٌؼد دٚس فؼحي ف ٟػحٌُ ج٤ػّحي ٦ٚػذجد ِإضّشجش
د١ٌٚس ضكص ػٕٛجْ " جٌّشأز ف ٟػحٌُ ج٤ػّحي "ٚ ،رٌه ذحٌطؼحِ ْٚغ صٚؾحش لحدز دٚي جٌّٕطمسٚ .جقطنٕص
ػحَ  2006لّس ذّذٕ٠س ئعطٕرٛي ٚؾٙص ِٓ خٌٙ٩ح ٔذجء ٌ١ظ ئٌٔ ٝغحء ضشو١ح فكغد ذً ئٌٔ ٝغحء جٌؼحٌُ ذشِطٗ
ق١ع لحٌص  " :ئْ ٌذ ٞلٕحػس ذأْ جٌذٚس جٌشت١غ ٟف ٟذٕحء جٌّؿطّؼحش ٚسفغ لّٕ١ح جٌّؾطشوس ٠مغ ػٍ ٝػحضك جٌّشأز.
٠ٚؿد ػٍ ٝجٌّشأز أْ ضى ْٛسجتذز ف ٟجٌكفحظ ػٍ ٝجٌم ُ١جٔ٦غحٔ١س ِٓ جٔذغحس٘ح ف ٟؾّ١غ جِ٤حوٓ ٚج٤ػّحي "ٚ .ئٌٝ
ؾحٔد ؾٛٙد إِٔ١س أسدٚغحْ ف ٟمُ جٌّشأز ئٌ ٝػحٌُ ج٤ػّحي فاْ ؾٛٙد٘ح ٌنُ جٌّشأز ئٌ ٝجٌك١حز جٌغ١حع ٌُ ٟضىٓ
ف ٟج٦هحس جٌكضذ ٟفمو ذً وحٔص ٌٙح أفذجؤ٘ح ٌذ ٜجٌشأ ٞجٌؼحَ جٌطشو.ٟ
ِٛلفٙح ِٓ فٍغطٚ: ٓ١لفص ذؾذز مذ جٔطٙحوحش قمٛق جٔ٦غحْ ٌُٚ ،ضغىص ػٓ جٌٛمغ جٌّأعٞٛ
غّ١ذز إِٔ١س
ف ٟغضز فؼمذش جؾطّحع فِ ٟذٕ٠س ئعطٕرٛي جٌطشو١س ذكنٛس ِؿّٛػس ِٓ جٌٕغحء .ضكذّغص جٌ ّ
أسدٚغحْ ف ٟوٍّطٙح جٌط ٟذػّص ػٍ ٝجٌطٍ١فض ْٛ٠جٌطشوِ ٟرحؽشز لحتٍس:
"آًِ جْ ٠ى ْٛجؾطّحػٕح ٘زج أدجز مغو مذّ ئعشجت ً١و ٟضٛلف ٘ؿّحضٙح فٛسج ً ػٍ ٝغضز ".وّح ٚضكذغص ػٓ
"جٌذسجِح جٌ٩ئٔغحٔ١س" ف ٟغضزٚ ،قػّص جٌّؿطّغ جٌذ ٌٟٚػٍٚ ٝمغ ٔٙح٠س ٌّح أعّطٗ ذـ "ِؼحٔحز جٌٕغحء ٚج٤هفحي"
ف ٟفٍغط٘. ٓ١زج ٚلذ جؾطّغ و ًّ جٌّؾحسوحش لر ً١ج٨ؾطّحع ذّّػٍِّٕ ٟظّحش جٌّغحػذجش جٔ٦غحٔ١س جٌؼحٍِس ف ٟغضز.
ٚلذ وحٔص دجتّس ج٘٨طّحَ ذأً٘ غضز ٚأهفحٌٙحٚ .وحٔص ذزٌه ِطشؾّس ٌّؾحػش ِ ٓ١٠٩جِٙ٤حش جٌٍٛجض٠ ٟطأٌّٓ فٟ
ؾّ١غ أسؾحء جٌؼحٌُ ذٙزج جٌٛمغ جٌّأعح ٞٚق١ع أغحسش ٘زٖ جٌّؾىٍس ػٍ ٝجٌقؼ١ذ جٌؼحٌّ ،ٟوّح أٔٙح وحٔص عررح فٟ
ئه٩ق قٍّس ور١شز ٌٍّغحػذجش جٔ٦غحٔ١س.



ِٛلفٙح ِٓ جٔ٨نّحَ ئٌ ٝج٨ضكحد جٚ٨سذ : ٟػرشش إِٔ١س أسدٚغحْ فِٕ ٟحعرحش ػذ٠ذز ػٓ سأٙ٠ح ذأْ جٔ٨نّحَ
ئٌ ٝج٨ضكحد جٚ٤سٚذ ٟأِش ٌِ٨ ُٙطكحق ضشو١ح ذشود جٌكنحسجش جٌّطمذِس ٚؾؼً جٌؾؼد ٠ؼ١ؼ ف ٟذٍذ ٕ٠ؼُ ذىحفس
جِ٦ىحٔحش جٌكذ٠ػس ِؾ١شز ئٌ ٝأْ جٌّشأز جٌطشو١س ضذػُ ٘زٖ جٌّشقٍس ذشٚقٙح جٌطؿذ٠ذٚ ٞجٌطكذ٠ػٚ ٟعطٕحمً
ذطنك١حضٙح ف ٟهش٠ك جٔ٨نّحَ ئٌ ٝج٨ضكحد جٚ٤سٚذ ٟوّح فؼٍص رٌه ف ٟجٌطحس٠خٚ .لحِص إِٔ١س جسدٚغحْ ِٟٛ٠
 30ٚ 29أذش 2010 ً٠ذض٠حسز ئٌ ٝذشٚوغ ً١سفمس  200جِشأز ضشو١س ؽ١ٙشز ف ٟػحٌُ
ج٤ػّحي ٚجٌفٕٚ ْٛجٌّٛمس ٚجٌؼٍٚ َٛج٤دخ ضكص ؽؼحس " جٌّشأز جٌطشو١س فِ ٟشقٍس جٔ٨نّحَ ئٌ ٝج٨ضكحد
67

أمير بن دمحم المدري ,ثالثون سبب لنجاح أر دوغان  ,مكتبة النور ,مكتبة فكرية ,ص02
68
نفس المرجع السابق.
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جٚ٤سٚذٚ". ٟوحٔص ٘زٖ جٌض٠حسز ضؼىظ ذٛمٛـ ِذ ٜج٘طّحَ ٚدػّٙح ٌؼن٠ٛس ضشو١ح ق١ع أوذش ف ٟجٌرشٌّحْ
جٚ٤سٚذ ٟخ٩ي جٌض٠حسز ػٍ ٝج٦عٙحِحش جٌط ٟعطم َٛذٙح جٌّشأز جٌطشو١س فِ ٟشقٍس جٌؼن٠ٛس ٚدجخً جٌٍٛذ ٟجٌٕغحتٟ
جٚ٤سٚذ .ٟوّح ؽحسوص فٔ ٟذٚز جٔؼمذش ف ٟذشٚوغً قٛي جٌٍٛذ ٟجٌٕغحت ٟجٌطشو ٟجٚ٤سٚذٚ ٟجؾطّؼص ذؼذ رٌه
ف ٟلحػس ذح٨ط ف٩١غحِ ٞغ ٔغحء جٌؿحٌ١س جٌطشو١س ذرشٚوغ.69ً١
ٚف ٟرٌه وٍٗ ئؽحسز ػٍ ٝذ١حْ دٚس جٌّشأز جٌّ ُٙف ٟضّٕ١س جٌّؿطّغ ،ق١ع لذِص جٌغ١ذز إِٔ١س أسدٚغحْ ِٓ خ٩ي
٘زٖ جٌٕؾحهحش ذطمذ ُ٠جٌذػُ جٌٕفغٚ ٟج٨ؾطّحػٚ ,ٟضٛف١ش جٌطؼٍ ُ١فِ ٟؿحي جٌطغز٠س ٚجٌقكس ِٚك ٛج١ِ٤س ٚغ١شٖ
جٌىػ١ش٘ٚ ,زج وٍٗ ٠ػرص ٌٍؼحٌُ ذأْ جٌّشأز ضغطكك ِؾحسوس جٌشؾً ف ٟذٕحء جٌّؿطّغ ٚضط٠ٛشٖ٠ٚ ،ؼٛد عرد رٌه
ئٌ ٝجٌٕؿحقحش جٌؼذ٠ذز جٌط ٟقممطٙح جٌٕغحء فِ ٟخطٍف ِؿح٨ش جٌؼًّ.
 .3.3اٌّطٍت اٌثبٌث :اٌّعٛلبد ٚاٌزحذ٠بد اٌز ٟرٛاخٗ اٌّشأح ف ٟاٌعصش اٌحذ٠ث.
ٌمذ ضؼشمص جٌّشأز جٌّغٍّس ف ٟجٔٚ٢س ج٤خ١شز ئٌِ ٝؿّٛػس ِٓ جٌطكذ٠حش ٚجٌّؼٛلحش جٌط ٟضؼطً دٚس٘ح فٟ
جٌّؿطّغ ٚ ,عأروش أُ٘ ٘زٖ جٌطكذ٠حش ػٍ ٝجٌٕك ٛجٌطحٌ:ٟ
 -1فمذاْ اٌ٠ٛٙخ:
ّ
ئْ جٌٕحظش ف ٟقحي جٌّشأز جٌّغٍّس – خحفس – ِشذ١س ج٤ؾ١حي ٚققٓ جٌفنٍ١س ٠شٚػٗ "فمذجْ جٌّشأز جٌّغٍّس
ٌ٠ٛٙطٙح ج٦ع١ِ٩س ٚضّ١١ض ؽخق١طٙحٚ ،عكد لذس ور١ش ِٓ جٔطّحتٙح ٌذٕٙ٠ح"  .قط ٝمّش جٌفحسق ف ٟج٘٨طّحِحش
ٚجٌّّحسعحش ف ٟوػ١ش ِٓ ذ٩د جٌّغٍّ ٓ١ذ ٓ١جٌّشأز جٌّغٍّس ٚجٌّشأز جٌغشذ١س  ٌٛٚ .أسدٔح أْ ٔؼمذ ِمحسٔس ذٓ١
جٌّ ِ٩ف جٌرحسصز ٌؾخق١س جٌّشأز جٌّغٍّس ف ٟمٛء جٌنٛجذو جٌؾشػ١سٚ ،ذِ ٓ١ح آي ئٌ ٗ١قحي جٌّشأز جٌّغٍّس فٟ
وػ١ش ِٓ ذ٩د جٌّغٌٍّٙ ٓ١حٌٕح جٌفشق ٚذؼذ جٌؾمس ذ ٓ١جٌّػحي ٚجٌٛجلغ ,فؾؼحس جٌّشأز جٌّغٍّس جٌظح٘ش ٘ ٛجٌكؿحخ
(١َ ٌْ ٚن ِْشذَْٓ ِذ ُخ ُّ ِش٘ َِّٓ َػٍَُ ٝؾِ ُٛ١ذ ِ٘ٚ .70)َّٓ ٙزج أِش ِٓ هللا ٌٕغحء
ذحٌقفس جٌط ٟقذد٘ح جٌؾشع٠ ،مٛي هللا ضؼحٌَ :ٝ
جٌّإِٕ ٓ١أْ ٍ٠م ٓ١ذحٌخّحس ئٌمحء ِكىّح ً ػٍ ٝجٌّٛجمغ جٌّىؾٛفس؛  ٟ٘ٚجٌشأط ٚجٌٛؾٗ ٚجٌؼٕك ٚجٌٕكش ٚجٌقذس،
خ٩فح ً ٌّح وحْ ػٍٔ ٗ١غحء جٌؿحٍ٘١س ِٓ عذي جٌخّحس ِٓ ٚسجتٙح ٚضىؾف ِح ٘ ٛلذجِٙح.
٠قٛش ِح ػٍٙ١ح ِٓ قٍ ٝفطؼٍُ صٕ٠طحٖ ذزٌه ف١ىْٛ
ٙٔٚح٘ح ضؼحٌٌ - ٝىّحي ج٨عططحس  -ػٓ جٌنشخ ذح٤سؾً قط٨ ٝ
ّ
72
71
(٠َ ٨ٚن ِْشذَْٓ ِذأ َ ْس ُؾ ٍِ ِْ ُ١ٌِ َّٓ ٙؼٍَ َُ َِح ُْ ٠خفِِ ْٓ ِِ َٓ١صَٕ٠طِ ِٙٔٚ . )ّٓ ٙح٘ح هللا ضؼحٌ ٝػٓ جٌطرشؼ
عررح ً ٌٍفطٕس ذٙح  .لحي ضؼحٌَ :ٝ
73
( ٨ٚضَ َر َّشؾْ َٓ ض َ َر ُّش َؼ ْجٌ َؿح ِ٘ ٍِِ َّ١س ْج.)ٌَُٝٚ٤
فمحي عركحَٔٗ :
 -2اٌغض ٚاٌفىش:ٞ
ّ
ذؼل أذٕحء جٌّغٍّ٘ٚ ،ٓ١زج ٔط١ؿس ٌٍغض ٚجٌّرىش ٌر٩د
ئْ ِّح ٠إعف ٌٗ أْ وػ١شج ً ِٓ جٌذػٛجش فحس ٠كًّ ٌٛجء٘ح
ُ
ُ
ؽشخ جٌ٨ٛء ٌٍغشخ ٚلٚ ّٗ١أّٔحه ق١حضٗ،
جٌّغٍّٚ ،ٓ١جٌز ٞعؼِٕ ٝز جٌرذج٠س ئٌ ٝضخش٠ؽ ؾ ً١ذؼ١ذ ػٓ جٌذ ،ٓ٠لذ أ
َ
ٚرٌه ػٓ هش٠ك جٌّذجسط ج٤ؾٕر١س (جٌطٕق١ش٠س) جٌط ٟضفطف ف ٟذ٩د جٌّغٍّ .ٓ١ق١ع ؾحء ف ٟضمش٠ش ئقذ ٜجٌٍؿحْ
جٌطحذؼس ٌٍّإضّش جٌطرؾ١ش ٞجٌز ٞػمذ ػحَ " :َ1910ئْ ِؼح٘ذ جٌطؼٍ ُ١جٌػحٔ٠ٛس جٌط ٟأعغٙح جٚ٤سٚذ ْٛ١وحْ ٌٙح
ضأغ١شج ً ػٍ ٝقً جٌّغأٌس جٌؾشل١س ٠شؾف ػٍ ٝضأغ١ش جٌؼًّ جٌّؾطشن جٌز ٞلحِص ذٗ دٚي أٚسٚذح وٍٙح".
ٚف٘ ٟزٖ جٌّذجسط ضخشؾص أؾ١حي ِٓ أذٕحء جٌّغٍّ ٓ١أ ٚذح٤قشِ ِٓ ٜطؼٍِّٚ ُٙ١ػمفِ ُٙ١طأغشز ذنشخ ٘زج جٌغضٚ
جٌّٕظُِ ،ططٍؼس ئٌ ٝج٤فك جٌغشذ ٟضغطٍ ّٗٙجٌشؽذ ٚضش ٜف ٗ١جٌّٕٛرؼ ٚجٌّػً ج٤ػٍٚ ،ٝضطؾشخ ف ُٙٔ ٟأّٔحه ق١حضٗ
عٍٛوح ً ٚفىشجً ،ذ ٩فكـ ٨ٚ ،ذق١شز ٨ٚ ،سأ ٞعذ٠ذ" .
ٚئرج أمفٕح ئٌ ٝرٌه جٌرؼػحش جٌط ٟوحٔص ضطمحهش ػٍ ٝجٌذٚي جٚ٤سٚذ١س ِٓ أذٕحء جٌّغٍّ ٓ١جٌز٠ ٓ٠غطىٍّ ْٛضؼٍُّٙ١
جٌ ؼحٌ ،ٟوحٔص ٘زٖ ٔٙح٠س جٌّطحف ف ٟج٦ؾٙحص ػٍ ٝذمح٠ح ج٦ع َ٩فٔ ٟفٛعٚ ُٙهرحع جٌؾشق ٚػحدجضٗ ،ق١ع ٨
 69جٔظش :ستحعس جٌؿّٛٙس٠س جٌطشو١س  -جٌغ١شز جٌزجض١س ٕ١ِ٤س أسدٚغحْ ٔ.غخس ِكفٛظس  2018 ٛ١ٔٛ٠ 05ػٍِٛ ٝلغ ٚج ٞذحن ِؾ.ٓ١
 70عٛسز جٌٕٛس.31/
 71جٌؾٕم١ط , ٟأمٛجء جٌر١حْ ف ٟئ٠نحـ جٌمشآْ ذحٌمشآْ (.)250 /6
 72عٛسز جٌٕٛس.31/
 73عٛسز ج٤قضجخ.33/
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٠شؾؼ ْٛف ٟجٌغحٌد ئٚ ٨لذ ضأغشٚج ذٛؾٙس جٌغشخ ٚفٍغفطٗٚ ،ذزٌه أفركٛج سف١ذج ً ف ٟقغحخ أػذجء ج٦عَ٩
ذحٌغٍٛن ٚجٌطشذ١س ٚجٌؼحدجش جٌؿذ٠ذز.74
ٌٚمذ وحْ ٌٙزج جٌغض ِٓ ٚج٢غحس جٌغ١ثس ػٍ ٝجٌّشأز ٚجٌط ٟضذػ ٛجٌ ٝضكش٠ش جٌّشأز أ ٚأذٕحتٙح ِٓ خ٩ي صػضػطُٙ
(ْ ٚجٌ ِفطَْٕسُ أَ ْورَ ُش َِِٓ ْجٌمَطْ ًِ).75
ػٓ د٘ٚ ُٕٙ٠زج ِح ٌُ ٠غططؼٗ جٌغض ٚجٌؼغىش ٞػٍِ ٝذ ٜلش ْٚػذ٠ذزٚ .لحي عركحَٔٗ :
ِٚؼٕ ٝجٌفطٕس ف ٟج٠٢س ػٍِ ٝح ٔمً جٌمشهر ٟػٓ جٌؿّٛٙس" :فطٕس جٌّغٍّ ٓ١ػٓ د ُٕٙ٠قطٍٙ٠ ٝىٛج"ٚ" .وحْ
جٌّؾشو٠ ْٛفطٕ ْٛجٌّغٍّ ٓ١ػٓ د ُٕٙ٠ذاٌمحء جٌؾرٙحش ٚذّح ػٍُ ِٓ ج٠٦زجء ٚجٌطؼز٠د" ٌٙٚ .زج ػمّد ضؼحٌ ٝػٍٝ
(٠َ ٨ٚضَ جٌَُْٛ
٘زج ذمحػذز ضّػً لحٔٔٛح ً ِٓ لٛجٔ ٓ١جٌقشجع ذ ٓ١ج٦عٚ َ٩جٌؿحٍ٘١س ػٍِ ٝش جٌؼقٛس فمحي ضؼحٌَ :ٝ
ُ٠مَح ِضٍُُ َٔ ٛى ُْ َقطَُّ ٠َ ٝشدُُّ ٚو ُْ َػ ْٓ دُِ ِٕ ٠ى ُْ ِئ ِْ ج ْعط َ َ
طحػُٛج)ٚ .76جٌمطحي جٌّزوٛس ٕ٘ح ػحَ ٠شجد ذٗ ِح ٚلغ فؼ ِٓ ً٩أعحٌ١د
جٌّؾشو ٓ١فِ ٟكحٌٚس فذ جٌّغٍّ ٓ١ػٓ د ُٕٙ٠ذحٌطؼز٠د ٚج٠٦زجء أ ٚجٌطن١١ك ػٍ ُٙ١ف ٟأسصجل ُٙأ ٚضؾش٠ذُ٘ فٟ
جٌر٩د أ ٚمشذ ُٙذحٌؾرٙحش ٚأٔٛجع جٌطؾى١هِٚ ،ح ِ٘ ٛكمّك جٌٛلٛع ف ٟجٌغذ جٌمش٠د ِٓ جٌكشخ جٌّغٍكس جٌط ٟؽٕٙح
جٌّؾشو ْٛػٍ ٝجٌّغٍّ ٓ١ذؼذ ٔضٚي ج٠٢حش ،غُ ِح ٠ؾحذٗ رٌه ٠ٚؾحوٍٗ ئٌ َٛ٠ ٝجٌم١حِس  ,فٙزٖ جٌطكذ٠حش جٌطُ٠ ٟؿحذٗ
ذٙح جٌّغٍّ ْٛف٘ ٟزج جٌؼقش هشف ِٓ جٌّؼشوس جٌط ٟضشوص آغحس ف ٟذ٩د جٌّغٍّ.77ٓ١
ٔ -3ظشح اٌّدزّع إٌ ٝاٌّشأح
ٌمذ جٔمغّص ٔظشز جٌّؿطّغ ئٌ ٝجٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠ع ئٌِٛ ٝلف:ٓ١
ٌ
فش٠ك ٠ش ٜأْ جٌّشأز فِ ٟؿطّؼٕح لذ أدذشش ٌٚٚصٚ ،رجذص ٚجٔكشفصٚ ،عمطص ٚجٔطٙص ٨ٚ ،أًِ ف ٟئف٩قٙح ,
ٌ
ٚفش٠ك آخش ٠ش ٜأْ جٌّشأز لذ أٔؿضش ٚأذذػص ٚأٔطؿصٚ ,وحٔص عررح ً ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّغ ذؾىً فؼّحي ٚق,ّٞٛ١
ٚلذ ٚجؾٙص جٌّشأز جٌّغٍّس ف ٟجٌؼقش جٌكحٌ ٟضكذ٠حش ور١شز ذغرد ٔظشز ذؼل جٌّؿطّؼحش جٌغشذ١س ٌٙح ذؾىً
خحهة  ,ق١ع ٠ش ٜذؼل جٌغشذّ ٓ١١
أْ قؿحخ جٌّشأز ٚػذَ جخط٩هٙح ذحٌشؾحي ٠ؼٛد ئٌ ٝػذَ غمس جٌشؾً ذـحٌّشأز
ٚخٛفٗ ِٕٙح ،جِ٤ش جٌز ٞؾؼٍ٠ ُٙش ْٚأْ جٌّشأز ِظٍِٛس لذ ظٍّٙح جٌشؾً ػٕذِح فـشك ػٍٙ١ح جٌكؿحخ ٚقشِٙح
ِٓ ئٔغحٔ١طٙح٠ٚ ,ؼطرشِ ْٚكحفظس جٌّشأز ػٍ ٝقؾّطٙح ِػٌٍ ً٩شؾؼ١س ٚجٌطخٍفٌٚ .ىٓ جٌغشخ ٠طٕحع ٝلقذجً أْ
جٌشؾً ٌ١ظ ٘ ٛجٌز ٞفـشك جٌكؿـحخ ػٍـ ٝجٌّشأز ،فطشفغ جٌّشأز لن١طٙح مذٌٖ ،ططخٍـ ِٓ جٌظٍُ جٌز ٞأٚلؼٗ
ػٍٙ١حٚ ،ئّٔح هللا عركحٔٗ أِش٘ح ذٗ فٔٛح ً ٌؼفطٙح ٚوشجِطٙح ٚأْ جٌطرشؼ ٚجٌغفٛس ٚج٨خط٩ه ذحٌشؾحي ٘ ٛجٌز٠ ٞىـْٛ
78
دجفؼح ً ٌغ١شز جٌشؾً ػٍٙ١ح فطٕؼذَ جٌػمس ذٕٙ١ح ٚذٕٗ١
 -4العالَ
وحْ ٌ٧ػ َ٩جٌؼشذ ٟدٚس ف ٟضفؾ ٟظح٘شز جٌغفٛس ف ٟجٌّؿطّؼحش ج٦ع١ِ٩س ق١ع ضغحُ٘ أؾٙضز ج٦ػ َ٩وٍٙح
ٌٍذػح٠س ٚج٦ػ٥ٌ ْ٩ص٠حء جٌغشذ١سٚ ،وحفس أدٚجش جٌطؿّٚ ً١جٌضٕ٠سٚ ،ضـ ّشٚؼ ٌّقحٔغ أدٚجش جٌطؿّ ً١ف ٟجٌخحسؼ
ٚجٌذجخًٚ ،دٚس ج٤ص٠حء جٌّٕطؿس ٌىـً ؾذ٠ـذ فـ ٟػـحٌُ جٌّٛمسٚ ،جٌّشأز ضطٍمف وً ٘زج ذؾغفٚ ،ضٕفك وً ِح ٌذٙ٠ح
ٌطرذ ٚؾٍّ١س ؾزجذـس أِـحَ أػـ ٓ١جٌٕحظش ٓ٠ػٕذ خشٚؾٙح ِٓ جٌر١ص ٌّؾح٘ذز جٌكف٩شٌٚ ،كنٛس جٌّٕطذ٠حشٚ ،جٌز٘حخ
ئٌ ٝأِـحوٓ ػٍّٙح ٟ٘ٚ ،ضٙذف أْ ٠شج٘ح جٌٕحط ِشضذ٠س ج٤ص٠حء جٌكذ٠ػسٚ ،أٔٙح جِـشأز ِطمذِـس ِطكـنشزٚ ،سذّح
٠ى ْٛرٌه ػٍ ٝقغحخ ذ١طٙح ٚأ٨ٚد٘ح أ ٚصٚؾٙح ذً ٚػٍ ٝقغحخ وشجِطٙح. 79
ئٕٔح ٔ٩قع ف ٟػقشٔح جٌكحٌ ٟلٛز فحػٍ١س جٌطأغ١ش ج٨ػ ِٟ٩أوػش ِٓ غ١شٖ ،فحٌطكذ ٞج٦ػ ِٟ٩أل ِٓ ٜٛجٌطكذٞ
ج٨لطقحد ٚ , ٞج٨ؾطّحػٚ , ٟئْ ِٓ أفؼد جٌطكذ٠حش جٌط ٟضٛجؾٗ جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠ع ِح ضرػٗ ٚعحتً
ج٦ػ َ٩جٌغشذ١س ف ٟقمٙح  ,فّػ : ً٩جٌؼٍّحٕٔ٠ ْٛ١طظش ْٚلرً ٘زٖ جٌغٕٛجش جٌطٔ ٟؼ١ؾٙح أْ ضغٓ جٌمٛجٔ ٓ١جٌط ٟضٕضع
 74عؼذ جٌرش٠ه ,جٌّشأز جٌّغٍّس ٚجٌطكذ٠حش جٌّؼحفشز ذ ٓ١قذ٠ع جٌمشآْ ٚجٌٛجلغ (.)3 -1
 75عٛسز جٌرمشز.217/
 76عٛسز جٌرمشز.217/
 77ضفغ١ش جٌمشهر)46 /3( ٟ
 78لنح٠ح جٌّشأز جٌّغٍّس ٚجٌغض ٚجٌفىش ,ٞففحء ػ ٟٔٛقغ ٓ١ػحؽٛس ,سعحٌس ِحؾغط١ش  ,وٍ١س جٌؼم١ذز ,ئؽشجف فحٌف قغ ٓ١جٌشلد,
.2005ؿ.94
 79لنح٠ح جٌّشأز جٌّغٍّس ٚجٌغض ٚجٌفىش ,ٞففحء ػ ٟٔٛقغ ٓ١ػحؽٛس.ؿ.269
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ٚضخٍغ ٠٨ٚس جٌشؾً ػٓ جٌّشأزٚ ،وحٔٛج ٕ٠طظش ْٚأْ ضقشع جٌٕظُ جٌط ٨ ٟضؿؼً ٌٍّشأز ِىحٔح ً ضكص ع١طشز جٌشؾً
أ ٚلٛجِطٗٚ ،وحٔٛج ٕ٠طظش ْٚأْ ٠ىٌٙ ْٛح ِح ضش٠ذٖ ٚضؾطِّ ٗ١ٙح ٚفً ئٌ ٗ١جٌغشخ ِٓ أٌٛجْ جٌفغحد ٚجٔ٨كشجف،
ٚئر ذ٠ ُٙفحؾث ْٛأٔ ُٙقط٘ ٝزٖ جٌغحػس ٠ ٨ؿذ ْٚأٔظّس ضكّ ،ُٙ١فىً عؼ ُٙ١ئّٔح ٘ٔ ٛؾح ٌ
ه ٚجؾطٙحدٌ ٚجفك غفٍس أٚ
ؽٛٙز أ ٚمؼفح ً ِٓ ج٤خ١حس أ ٚذؼل ج٤ذشجس.80
ئْ جٌّشأز جٌّغٍّس ٕ٠رغ ٟأْ ضشضفغ ئٌِ ٝغط ٜٛدٕٙ٠ح ٚأخ٩لٙح ف ٟظً ٘زٖ جٌطكذ٠حش جٌط ٟضٛجؾٙٙح ؛ ٌطشفغ ئٌٗ١
أذٕحء٘حٌٚ ،طكًّ جٌؿ ً١ػٍ ٝرٌهٚ ,ػٕذتز ضى ْٛلذ جسضفؼص ئٌِ ٝغط ٜٛئٔغحٔ١طٙحٕ٠ٚ ,رغ ٟأْ ض١ٙة ٔفغٙح ٤دجء
ٚظ١فطٙح ٚسعحٌطٙح ج٨ؾطّحػ١س جٌٕرٍ١س ذّح ٠ؿؼً ِٕٙح جِشأز فحٌكس ٌطى ٓ٠ٛج٤عشز ٚج٦ؽشجف ػٍ ٝؽإ ْٚجٌر١ص
ٚج٨ٚ٤د ٚ ,ضشذ١طٚ ُٙضٕؾثط ُٙجٌطٕؾثس جٌط١رس جٌقحٌكسٚ ،ف ٟذع جٌخ١ش ٚجٌفنٍ١س ف ٟجٌّؿطّغ جٌز ٞضؼ١ؼ ف.ٗ١
اٌخبرّخ:
ضر٘ ِٓ ٓ١زٖ جٌذسجعس جٌّف َٛٙجٌكم١مٌٍّ ٟشأز ف ٟجٌمشآْ جٌىشٚ ,ُ٠وزٌه ؾّ١غ ج٤دٚجس جٌز ٞلحِص ذٙح ِٕز ػٙذ
جٌٕرٛز ٚ ,روش ذؼل جٌّٕحرؼ ٌٍّشأز جٌّغٍّس ف ٟؽطِٕ ٝحق ٟجٌك١حزٔ ٛ٘ٚ ،طحؼ ضؼحٌ ُ١دٌٚس جٌٕرٛز جٌط ٟقحفظص
ػٍٙ١ح ٚسفؼص ِٕضٌطٙح ٚوشِطٙحٚ ,لذ خشؾص ِذسعس جٌٕرٛز ٔغحء ِؼٍّحش ٌرٕحش ؾٕغٙح ف ٌُ ٟٙضغفً ٔق١رٙح ِٓ
جٌؼٍٚ َٛجٌّؼحسف ٚج٤خز ذىً ِح ٘ٔ ٛحفغ ِٚف١ذ ،ف ٟٙضطؼٍُ ٚضؼٍُ ٨ٚ ،ضنٓ ذؼٍّٙح ػٍ ٝأقذ ،فىحْ ِٕٓٙ
جٌّكذغحش ٚجٌفمٙ١حش ٚجٌّفغشجشٚ ،جٌمحتّحش ػٍ ٝضؼٍ ُ١جٌىطحذس ٚجٌمشجءزٚ ،جٌؾحػشجش ج٤دذ١حش رٚجش جٌفقحقس
ٚجٌر٩غس ،وّح ذشص دٚس جٌّشأز جٌغ١حع ٟفحػ ً٩ف ٟجٌذػٛز ٌ٧عٔٚ َ٩قشز ٔرٚ ٗ١جػ٩ء وٍّطٗٚ ،جذذجء أسجتٓٙ
ِٛٚجلف ٓٙفِ ٟؿش٠حش ج٨قذجظ جٌّطؼٍمس ذحٌكىُ ٚج٨دجسز قٕ١زجن ،وّح عحّ٘ص ج٠نح ً وّؿح٘ذز ف ٟقشوس جٌفطٛـ
ف ٟجٌرش ٚجٌركش ٚمشذص جٌّػً ج٨ػٍ ٝف ٟجٌطنك١س ٚجٌفذجء ٌشفغ سج٠س جٌطٛق١ذ ،وّح لحِص ذذٚس٘ح وّّشمس
ٚهر١رس ضغؼف جٌؿشقٚ ،ٝضغم ٟجٌؼطؾٚ ٝضذج ٞٚجٌّشمٚ ،ٝؽحسوص ف ٟجٌك١حز ج٨لطقحد٠س فطحؾشش ٚصسػص
ٚفٕؼص ِطكؾّس فِ ٟظٙش٘ح ٚعٍٛوٙح ،وّح غرص ِٓ خ٩ي جٌذسجعس جْ ضٍه جٌّشأز وحٔص ػقد جٌّؿطّغ ٚذٕحتٗ،
ِٓ خ٩ي ِؾحسوطٙح ف ٟجٌك١حز ج٨ؾطّحػ١س ذقٛسز ج٠ؿحذ١س فحػٍس ضإدٚ ٞجؾرٙح فِٛ ٟجلغ جٌكحؾسِ ،غطشز أػّحٌٙح
ذأقشف ِٓ ٔٛس ٌطىِ ْٛفخشز ٌٍّؿطّغ جٌٕغحت ٟج٨عٚ ،ِٟ٩لذٚز ٔٚرشجعح ً ٠نٟء جٌطش٠ك ٌٍّشأز ف ٟوً صِحْ
ِٚىحِْٚ ,حصجٌص جٌّشأز جٌّغٍّس ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠ع ضغ١ش ػٍِٕٙ ٝؿ١س جٌقكحذ١حش ف ٟؾّ١غ ؾٛجٔد جٌك١حز.
وّح أوذش ٘زٖ جٌذسجعس ػٍ ٝذ١حْ دٚس جٌّشأز جٌفٍغط١ٕ١سِٚ ,ؾحسوطٙح ف ٟجٌّؿحي جٌغ١حعٚ ٟج٨ؾطّحػٚ ٟذ١حْ
دٚس٘ح ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّغ ِٓ خ٩ي روش أذشص جِ٤ػٍس ػٍ ٝرٌه.
ٚأذشصش ٘زٖ جٌذسجعس أُ٘ ّٔحرؼ ٌٍٕغحء جٌطشو١حش ,وحٌغ١ذز ؽؼٍس ٛ٠وغًٚ ,جٌغ١ذز إِٔ١س أس دٚغحْٚ ,جٌط ٟوحْ
ٌ ٓٙجٌذٚس جٌرحسص ٚجٌّإغش ف ٟضط٠ٛش جٌّؿطّغ.
ٚف ٝخطحَ ٘زٖ جٌذسجعس ضُ روش أذشص جٌّؼٛلحش ٚجٌطكذ٠حش جٌط ٟضٛجؾٗ جٌّشأز ف ٟجٌؼقش جٌكذ٠عٚ ,جٌؼًّ ػٍٝ
ِٛجؾٙطٙح.
اٌّصبدس ٚاٌّشاخع
جذٓ جٌم ُ١جٌؿٛص٠س :دمحم ذٓ أذ ٟذىش أػ َ٩جٌّٛلؼ ٓ١ػٓ سخ جٌؼحٌّ ،ٓ١ضكم١ك :دمحم ػرذجٌكّ١ذ ،جٌّىطرس جٌّقش٠س،
ذ١شٚش.
جذٓ سؽذ ،جٌنشٚس ٞف ٟجٌغ١حعسِ ,خطقش جٌغ١حعس ٤ف٩هِ ,ْٛشوض دسجعحش جٌٛقذز جٌؼشذ١س ،ذ١شٚش .َ1997
جذٓ عؼذ :دمحم ذٓ عؼذ ذٓ ِٕ١غ جٌٙحؽّ ٟجٌرقش ,ٞجٌطرمحش جٌىرش ،ٜضكم١ك :دمحم ػرذجٌمحدس ػطح ،دجس جٌىطد
جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش.
جذٓ ػرذ جٌرش :أذ ٛػّش ٛ٠عف ذٓ دمحم ذٓ ػرذ هللا جٌمشهر ,ٟج٨عط١ؼحخ فِ ٟؼشفس ج٨فكحخ ،ضكم١ك ػٍ ٟدمحم
ِؼٛكٚ ،ػحدي جقّذ ػرذ جٌّٛؾٛد ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش.

80
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جذٓ ػط١س ،ػرذ جٌكك ذٓ غحٌد ،جٌّكشس جٌٛؾ١ض ف ٟضفغ١ش جٌىطحخ جٌؼض٠ض ،ش .ػرذ جٌغ َ٩ػرذ جٌؾحف ٟدمحم ،دجس
جٌىطد جٌؼٍّ١سٌ ،رٕحْٕ٘ٔٗٔ،ـ.
جذٓ وػ١ش ,أذ ٛجٌفذجء ئعّحػ ً١ذٓ ػّش ذٓ وػ١ش جٌرقش ,ٞضفغ١ش جٌمشآْ جٌؼظ ,ُ١جٌّكمك :دمحم قغ ٓ١ؽّظ جٌذ,ٓ٠
دجس جٌفىش ،ذ١شٚش٘ٔٗٓٔ،ـ.
جذٓ ِٕظٛس دمحم ذٓ ِىشَ ذٓ ػٍ ،ٝأذ ٛجٌفنً جٔ٤قحسٌ ,ٞغحْ جٌؼشخ ,جٌطرؼس :جٌػحٌػس ,دجس فحدس –
ذ١شٚش٘ 1414,ـ.
أذ ٛئذشج٘ ،ُ١دمحم ئٌ١حط ػرذ جٌشقّٓ جٌفحٌٛرز ,جٌّٛعٛػس ف ٟفك١ف جٌغ١شز جٌٕر٠ٛس ,جٌٕحؽشِ :طحذغ جٌقفح – ِىس,
جٌطرؼس :ج٘ 1423 ،ٌٝٚ٤ـ.
أذ ٛجٌكغٓ ػٍ ٟذٓ ئعّحػ ً١ذٓ ع١ذٖ جٌّشع, ٟجٌّكىُ ٚجٌّك١و ج٤ػظُ ,جٌّكمك :ػرذ جٌكّ١ذ ٕ٘ذج ,ٞٚدجس جٌىطد
جٌؼٍّ١س – ذ١شٚش  ,جٌطرؼس :ج٘ 1421 ،ٌٝٚ٤ـ . َ 2000 -
أذ ٛجٌكغِ ٓ١غٍُ ذٓ جٌكؿحؼ جٌمؾ١ش ٞجٌٕ١غحذٛس ,ٞجٌّغٕذ جٌقك١ف جٌّخطقش ذٕمً جٌؼذي ػٓ جٌؼذي ئٌ ٝسعٛي
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,جٌّكمك ِ :ؿّٛػس ِٓ جٌّكمم ,ٓ١جٌٕحؽش دجس جٌؿ – ً١ذ١شٚش.
أذ ٛجٌفذجء ئعّحػ ً١ذٓ ػّش ذٓ وػ١ش جٌمشؽ ٟجٌرقش ٞجٌذِؾم ,ٟجٌرذج٠س ٚجٌٕٙح٠سِ ,ىطرس جٌّؼحسف ،ذ١شٚش.
أذ ٛجٌفنً أقّذ ذٓ ػٍ ٟذٓ دمحم ذٓ أقّذ ذٓ قؿش جٌؼغم , ٟٔ٩ج٦فحذس ف ٟضّ١١ض جٌقكحذس ,ضكم١ك :ػحدي أقّذ
ػرذ جٌّٛؾٛد ٚػٍ ٝدمحم ِؼٛك  ,دجس جٌفىش جٌؼشذ ،ٟجٌمح٘شز.
أذ ٛجٌمحعُ ،دمحم ذٓ أقّذ ذٓ دمحم  ,جذٓ ؾض ٞجٌىٍر ٟجٌغشٔحه ,ٟجٌطغٌ ً١ٙؼٍ َٛجٌطٕض ,ً٠جٌّكمك :جٌذوطٛس ػرذ هللا
جٌخحٌذ ,ٞدجس جٌىطحخ جٌؼشذٌ ،ٟرٕحْ .َ1983،
أذ ٛذىش دمحم ذٓ ػرذ هللا ذٓ ئذشج٘ ُ١جٌؾحفؼ ٟجٌفٛجتذ ,قممٗ :قٍّ ٟوحًِ أعؼذ ػرذ جٌٙحد ,ٞدجس جذٓ جٌؿٛص- ٞ
جٌغؼٛد٠س  /جٌش٠حك  ,جٌطرؼس :ج٘1417 ،ٌٝٚ٤ـ .َ1997 -
أذ ٛق١حْ ،دمحم ذٓ ٛ٠عف جٔ٤ذٌغ، ٟضفغ١ش جٌركش جٌّك١و  ،ش .ػحدي ػرذ جٌّٛؾٛد ٚآخش، ْٚدجس جٌىطد جٌؼٍّ١س،
ذ١شٚش،ه.2001 ,ٔ،
أذ ٛص٠ذ ؽٍر :ٟضحس٠خ جٌكنحسز ج٨ع ِٟ٩ز ٚجٌفىش ج٨عِ ،ِٟ٩ىطرس ٘ٚرس ،ه ٖ٘ 1383 ,ـ َ 1964-
أذ ٛػّش ٛ٠عف ذٓ ػرذ هللا ذٓ دمحم ذٓ ػرذ جٌرش ذٓ ػحفُ جٌّٕش ٞجٌمشهر, ٟج٨عط١ؼحخ فِ ٟؼشفس ج٨فكحخ،
ضكم١ك ػٍ ٟدمحم ِؼٛكٚ ،ػحدي جقّذ ػرذ جٌّٛؾٛد ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذ١شٚش.
أذ ٛػّش ،دمحم ذٓ قّذ جٌق٠ٛحٔ ,ٟجٌغ١شز جٌٕر٠ٛس وّح ؾحءش ف ٟج٤قحد٠ع جٌقك١كسِ ,ىطرس جٌؼر١ىحْ ,جٌطرؼس:
ج٘ 1424 ،ٌٝٚ٤ـ .َ 2004 -
أذٔ ٛؼ ُ١أقّذ ذٓ ػرذ هللا ج٤فرٙحٔ , ٟقٍ١س ج١ٌٚ٤حء ٚهرمحش ج٤فف١حء ,جٌغؼحدز  -ذؿٛجس ِكحفظس ِقش،
٘1394ـ .َ1974 -
أقّذ ذٓ فحسط ذٓ صوش٠حء جٌمض ٟٕ٠ٚجٌشجصِ ,ٞمح١٠ظ جٌٍغس  ,ضكم١ك :ص٘١ش ػرذ جٌّكغٓ عٍطحْ ,جٌطرؼس جٌػحٔ١س ,
ِإعغس جٌشعحٌس – ذ١شٚش.
أقّذ ذٓ دمحم ذٓ ػٍ ٟجٌف ِٟٛ١غُ جٌكّ ،ٞٛأذ ٛجٌؼرحط  ,جٌّقرحـ جٌّٕ١ش ف ٟغش٠د جٌؾشـ جٌىر١ش جٌّىطرس جٌؼٍّ١س
ّ
جٌشصجق جٌكغ ٟٕ١أذ ٛجٌف١ل جٌٍّمد ذّشضن ٝجٌضذ١ذ ,ٞضحؼ جٌؼشٚط ,جٌّكمكِ :ؿّٛػس
– ذ١شٚش ِ .ك ّّذ ذٓ ػرذ
ِٓ جٌّكمم (,ٓ١دجس جٌٙذج٠س).
جٌر ٟٙذٓ ٔؿح ذٓ ئذشج٘ ُ١جٌخ ,ٌٟٛج٨عٚ َ٩لنح٠ح جٌّشأز جٌّؼحفشز ,جٌطرؼس جٌشجذؼس ,جٌّىطرس ج١ِٕ٤س ,دجس جٌفٍه،
جٌى٠ٛص. َ1984 , ,
جٌر١نحٔ , ٞٚحفش جٌذ ٓ٠أذ ٛعؼ١ذ ػرذ هللا ذٓ ػّش  ,أٔٛجس جٌطٕضٚ ً٠أعشجس جٌطأ ,ً٠ٚضكم١ك  :دمحم ػرذ جٌشقّٓ
جٌّشػؾٍ , ٟدجس ئق١حء جٌطشجظ جٌؼشذ – ٟذ١شٚش ,جٌطرؼس :ج٘ 1418 - ٌٝٚ٤ـ.
جٌط١شِ ،قطف ٝػّش  ،أعظ جٌركع ج٨ؾطّحػ ,ٟجٌطرؼس ج ٌٝٚ٤ػذد جٌّؿٍذجش ِ , 1ؼٙذ جّٔ٦حء جٌؼشذ.َ1989 ,ٟ
جٌؿٛص ,ٞؾّحي جٌذ ٓ٠أذ ٛجٌفشؼ ػرذ جٌشقّٓ ذٓ ػٍ ,ٟصجد جٌّغ١ش ف ٟػٍُ جٌطفغ١ش ,جٌّكمك :ػرذ جٌشصجق جٌّٙذ,ٞ
جٌطرؼس :ج :,ٌٝٚ٤دجس جٌىطحخ جٌؼشذ – ٟذ١شٚش٘ 1422 -ـ.
دسٚصز دمحم ػضش ,جٌطفغ١ش جٌكذ٠ع ,دجس ئق١حء جٌىطد جٌؼشذ١س – جٌمح٘شز ,جٌطرؼس٘ 1383 :ـ.
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جٌز٘ر ٟؽّظ جٌذ ٓ٠أذ ٛػرذ هللا دمحم ذٓ أقّذ  ,ع١ش أػ َ٩جٌٕر٩ء ,جٌّكمك ِ :ؿّٛػس ِٓ جٌّكمم ٓ١ذاؽشجف جٌؾ١خ
ؽؼ١د ج٤سٔحؤٚهِ ,إعغس جٌشعحٌس ,جٌطرؼس  :جٌػحٌػس  ,هرؼس جٌشعحٌس ٘ 1405 ،ـ .َ 1985 /
ستحعس جٌؿّٛٙس٠س جٌطشو١س  -جٌغ١شز جٌزجض١س ٕ١ِ٤س أسدٚغحْ ٔ.غخس ِكفٛظس  2018 ٛ١ٔٛ٠ 05ػٍِٛ ٝلغ ٚج ٞذحن
ِؾ.ٓ١
جٌضِخؾشِ ،ٞكّٛد ذٓ ػّش ،ٚجٌىؾحف ػٓ قمحتك جٌطٕضٚ ً٠ػ ْٛ١ج٤لح ً٠ٚفٚ ٟؾ ٖٛجٌطأ ، ً٠ٚش :ػرذ جٌشصجق
جٌّٙذ ،ٞدجس ئق١حء جٌطشجظ جٌؼشذ ،ٟذ١شٚش.
أِ١ش ذٓ دمحم جٌّذس ,ٞغ٩غ ْٛعرد ٌٕؿحـ أس دٚغحْ ِ ,ىطرس جٌٕٛسِ ,ىطرس فىش٠س.
ص ٓ٠جٌذ ٓ٠جٌكٕفِ ,ٟخطحس جٌقكحـ ,جٌّكمكٛ٠ :عف جٌؾ١خ دمحم ,جٌطرؼس :جٌخحِغس ,جٌذجس جٌّٕٛرؾ١س ،ذ١شٚش –
ف١ذج,َ1999، ,
عؼذ جٌرش٠ه ,جٌّشأز جٌّغٍّس ٚجٌطكذ٠حش جٌّؼحفشز ذ ٓ١قذ٠ع جٌمشآْ ٚجٌٛجلغِٛ ,لغ ئع٠ٚ َ٩د.
جٌغؼذ ،ٞػرذ جٌشقّٓ ذٓ ٔحفش ،ض١غ١ش جٌىش ُ٠جٌشقّٓ ف ٟضفغ١ش و َ٩جٌّٕحْ ِ ،إعغس جٌشعحٌس  ،ذ١شٚش،
َٕٓٓٓ.
جٌغّؼحٔ ،ٟدمحم ذٓ ػرذ جٌؿرحس ،ضفغ١ش جٌغّؼحٔ، ٟش٠ .حعش ذٓ ئذشج٘، ُ١غٕ ُ١ذٓ ػرحط ،دجس جٌٛهٓ ,جٌش٠حك.
جٌغٛ١ه, ٟػرذ جٌشقّٓ ذٓ أذ ٟذىش ،ؾ٩ي جٌذ ٓ٠جٌغٛ١ه ,ٟجٌذس جٌّٕػٛس ,جٌٕحؽش :دجس جٌفىش – ذ١شٚش.1993 ,
جٌؾحفؼ ،ٟفخش جٌذ ٓ٠دمحم ذٓ ػّش ،جٌطفغ١ش جٌىر١ش أِ ٚفحض١ف جٌغ١د ،دجس جٌىطد جٌؼٍّ١س  ،ذ١شٚش.َٕٓٓٓ ،
جٌؾٕم١ط :ٟدمحم ج ٓ١ِ٤ذٓ دمحم جٌّخطحس ذٓ ػرذ جٌمحدس ,أمٛجء جٌر١حْ ف ٟئ٠نحـ جٌمشآْ ذحٌمشآْ ,دجس جٌفىش ٌٍطرحػس
 ٚجٌٕؾش  ٚجٌطٛص٠غ ذ١شٚش – ٌرٕحْ٘ 1415 ,ـ .َ1995 -
جٌؾٛوحٔ ,ٟدمحم ذٓ ػٍ ٟذٓ دمحم ذٓ ػرذ هللا ,فطف جٌمذ٠ش ,دجس جذٓ وػ١ش ،دجس جٌىٍُ جٌط١د  -دِؾك ،ذ١شٚش,
جٌطرؼس :ج٘ 1414 - ٌٝٚ٤ـ .
ففحء ػ ٟٔٛقغ ٓ١ػحؽٛس ,لنح٠ح جٌّشأز جٌّغٍّس ٚجٌغض ٚجٌفىش ,ٞسعحٌس ِحؾغط١ش  ,وٍ١س جٌؼم١ذز ,ئؽشجف فحٌف
قغ ٓ١جٌشلد.َ2005 ,
جٌطرش ,ٞدمحم ذٓ ؾش٠ش ذٓ ٠ض٠ذ ذٓ وػ١ش ذٓ غحٌد ج ،ٍِٟ٢أذ ٛؾؼفش جٌطرش , ٞؾحِغ جٌر١حْ ف ٟضأ ً٠ٚجٌمشآْ ,
جٌّكمك :أقّذ دمحم ؽحوش ،,دجس جٌفىش ،ذ١شٚش٘1405،ـ.
ػحدي ذٓ قغٓ جٌكّذ ،جٌّشأز ذ ٓ١ج٦عٚ َ٩جٌؼقشجٔ١س  ,جٌطرؼس ج ,ٌٝٚ٤جٌٍّّىس جٌؼشذ١س جٌغؼٛد٠س ِ ,إعغس جٌذسس
جٌغٕ١س ٘ 1433 ,ـ.
ػذٔحْ جٌطشؽس ،دٌٍ١ه ئٌ ٝجٌّشأز ،جٌش٠حك ،جٌغؼٛد٠سِ :ىطرس جٌؼر١ىحْ  -جٌش٠حك, 2004 -
جٌرخحس , ٞدمحم ذٓ ئعّحػ ً١أذ ٛػرذهللا جٌرخحس ٞجٌؿؼف , ٟفك١ف جٌرخحس ,ٞجٌّكمك :دمحم ص٘١ش ذٓ
ٔحفش جٌٕحفش ,جٌطرؼس :ج ,ٌٝٚ٤دجس هٛق جٌٕؿحز ٘1422 ,ـ.
ػٍ ٟعؼ١ذ جٌغحِذ ,ٞدٌ ً١جٌّشأز جٌّغٍّسِ ،طحذغ جمٛجء جٌّٕطذ٘1428 ،ٜـ.َ2007/
جٌغضجٌ ،ٟدمحم  ،لنح٠ح جٌّشأز ذ ٓ١جٌطمحٌ١ذ جٌشجوذز ٚجٌٛجفذز ,،دجس جٌؾشٚقِ ,ىطرس جٌّقطف.َ2006 ,ٝ
فإجد ػرذ جٌىش , ُ٠لنح٠ح جٌّشأز ف ٟجٌّإضّشجش جٌـذ١ٌٚس دسجعس ٔمذ٠س ف ٟمٛء ج٦ع ،َ٩سعحٌس دوطٛسجٖ ،ؾحِؼس
جِ٦حَ دمحم ذٓ عؼٛد ج٦ع١ِ٩س ،جٌش٠حك ،جٌغؼٛد٠س.
جٌمشهر , ٟأذ ٛػرذ هللا دمحم ذ ٓ أقّذ ؽّظ جٌذ , ٓ٠جٌؿحِغ ٤قىحَ جٌمشآْ ضكم١ك :أقّذ جٌرشدٚ ٟٔٚئذشج٘ ُ١أهف١ؼ,
دجس جٌىطد جٌّقش٠س – جٌمح٘شز٘1384 ,ـ .َ 1964 -
جٌّحضش٠ذ , ٞدمحم ذٓ دمحم ذٓ ِكّٛد ،أذِٕ ٛقٛس  ,ضأ٩٠ٚش أً٘ جٌغٕس جٌّكمك :دِ .ؿذ ٞذحعٍ , َٛدجس جٌىطد
جٌؼٍّ١س  -ذ١شٚشٌ ،رٕحْ ,جٌطرؼس :ج٘ 1426 ،ٌٝٚ٤ـ . َ 2005 -
ِؿّٛػس ِٓ جٌؼٍّحء ذاؽشجف ِؿّغ جٌركٛظ ج٦ع١ِ٩س ذح٤ص٘ش ,جٌطفغ١ش جٌٛع١و ٌٍمشآْ جٌىش ,ُ٠جٌ١ٙثس جٌؼحِس
ٌؾث ْٛجٌّطحذغ ج١ِ٤ش٠س ,جٌطرؼس :ج٘ 1414( - ،ٌٝٚ٤ـ =  ,)َ 1993دجس جٌؿ – ً١ذ١شٚش.
دمحم جٌّى ٟجٌٕحفش ,ٞجٌط١غ١ش ف ٟأقحد٠ع جٌطفغ١ش ,دجس جٌغشخ ج٦ع ،ِٟ٩ذ١شٚش – ٌرٕحْ ,جٌطرؼس :ج1405 ،ٌٝٚ٤
٘ـ . 1985 -
دمحم ذٓ أقّذ ذٓ ج٤ص٘ش ٞجٌٙش ،ٞٚأذِٕ ٛقٛس  ,ضٙز٠د جٌٍغس ,جٌّكمك :دمحم ػٛك ِشػد : ,دجس ئق١حء جٌطشجظ
جٌؼشذ – ٟذ١شٚش  ,جٌطرؼس :ج. َ2001 ،ٌٝٚ٤
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ِإِٕس فحٌف جٌشلدِ ,ؼٛلحش ِّحسعس جٌّشأز ٌٍغٍٛن جٌم١حد ٞفِ ٟإعغحش جٌطؼٍ ُ١جٌؼحٌ ٟذّكحفظحش غضز ٚعرً
جٌطغٍد ػٍٙ١ح  ,عحٌس ِحؾغط١ش ئؽشجف  :فإجد ػٍ ٟجٌؼحؾض ,جٌؿحِؼس ج٦ع١ِ٩س ذغضز .َ 2009
ٔذ ُ٠عحتذ ؽشجخ ,ؽٛج٘ذ جٌخٕغحء ف ٟوطد جٌطشجظ جٌؼشذ ,ٟسعحٌس ِحؾغط١ش ,ئؽشجف  :ػرذ جٌشؤٚف خشٛ٠ػ ,
ؾحِؼس جٌمذط جٌّفطٛقس .2019 ,
٘ٚر ٟعٍّ١حْ غحٚؾ ٟجٌ٤رحٔ , ٟجٌّشأز جٌّغٍّس ،جٌطرؼس ج ,ٌٝٚ٤دجس جٌمٍُ ،دِؾك -عٛس٠ح.َ1975 ,
اٌّٛالع االٌىزش١ٔٚخ:
ِؿٍس ِ ُ١فذسش  30أغغطظ ِٓ ػحَ .@MeemMagazine ,2019
https://ar.unionpedia.org/i
https://www.shasha.ps/news/257896.html
http:www.noonpost.com.

Sayfa | 242

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-60737-2-4

TAM METİN KİTABI

