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EDİTÖRDEN 

Kıymetli okurlarımız, 

Toplum Bilimleri Dergisi, 2020 yılının Haziran sayısıyla siz okurlarıyla buluşmanın heyecanını 
ve gururunu yaşamaktadır. Bu sayımızda sosyal bilimlerin farklı alanlarından oluşan 15 araştırma 
makalesi ve bir kitap tanıtımı olmak üzere toplam 16 akademik çalışmayla karşınızdayız. 2006 yılından 
itibaren siz akademisyenlere hizmet gayesi taşıyan dergimiz ilk günkü heyecanıyla azmini sürdürmeye 
devam etmektedir. Aylar boyu süren yoğun bir şekilde ve fedekârca yürütülen çalışmaların karşılığı 
hiç şüphesiz siz değerli okurlarımızın takdir ve beğenileri olacaktır. 28. sayımızın paydaşları olan tüm 
yazarlarımıza, değerlendirme süresince eleştiri ve önerileriyle katkı sağlayan tüm hakemlerimize ve 
yayın kurulumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere…  

 

             Editörler 

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU  

             Dr. Hüsamettin KARATAŞ 
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Şirketler İçin Hisse Halka Arz Süreci: Örnek Uygulamalar 

Öz: Sermaye piyasalarına dayalı bir ekonomide refah tabana yayılmakta, küçük birikimler ekonomiye 
katılmakta ve girişimcilik ruhu ile üretkenlik artmaktadır. Sermaye piyasalarının en önemli finansal aracı ise 
hisse senedi halka arzıdır. Hisse halka arzı, tüketicileri ekonomik kalkınmaya hem sermaye hem de bilgi 
anlamında dahil ederken banka finansmanında dar boğazda olan şirketler için yeni bir finansman aracı 
ortaya çıkarmaktadır. Çalışmamızda sermaye piyasaları profesyonelleri ve sanayi firmaları yöneticileri ile 
halka arza yönelik en çok merak edilen sorular ortaya konmuş ve cevapları aranmıştır. Gerçek halka arz 
uygulamalarının fiyat tespit raporları incelenerek son dönemde gelişen fiyatlama yaklaşımları ve halka 
arzların başarıları gösterilmeye çalışılmıştır. Sonuçlara göre şirketler ve profesyoneller için halka arzın en 
önemli faydaları elde edilen hisse senedi likiditesi, ucuz finansman ve stratejik ortak temine ön ayak 
olmasıdır. Şirketlerin halka arzdan kaçınmalarının en önemli nedenleri ise gizlilik seviyesinin azalması ve 
artan denetim olarak ortaya çıkmaktadır. Sermaye piyasalarına dayalı bir ekonomiye geçiş yapmak isteyen 
ilgili otoritelerin hangi noktalara gereksinim duyulacağına yönelik bilgileri sağlama açısından da çalışmamız 
sonuçlar üretmektedir. Halka arz süreçlerinin uygulamasına yönelik önemli bir literatüre sahip olmayan 
akademik dünya için çalışmamız bir başlangıç olarak değerlendirilmekte ve halka arzların sürecine yönelik 
çalışmaların artması ile sektördeki yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyelerini artırması beklenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasaları, Halka Arz, Şirket Değerleme, Piyasa Çarpanları, Borsa İstanbul 
 
JEL Sınıflandırması: C58, D53, E42, G11 

     Equity Public Offering Process for Companies: Case Studies 

Abstract: In an economy based on capital markets, prosperity spreads to the bottom, small savings 
join the economy and productivity rises with the entrepreneurial spirit. The most important financial 
instrument of the capital markets is equity public offering. Equity public offering includes consumers in 
economic development, both in terms of capital and information, while introducing new financing channels 
for companies in bottleneck in bank financing. In our study, the most curious questions about public offering 
are presented with capital market professionals and managers of industrial companies and their answers are 
sought. By examining the price determination reports of real public offering practices, the recent pricing 
approaches and the successes of public offerings are tried to be shown. According to the results, the most 
important benefits of public offering for companies and professionals are the rising liquidity of stock, getting 
cheap financing and connecting strategic partners. The most important reasons for companies to avoid 
public offering are the decrease in the level of confidentiality and increased control. Our study also produces 
results in terms of providing information on which points of the relevant authorities will need to switch to an 
economy based on capital markets. Our study for the academic world, which does not have a significant 
literature on the implementation of public offering processes, is considered as a beginning and it is expected 
that investors in the sector will increase their financial literacy levels with the increase in the studies on the 
process of public offering. 

 
Keywords: Capital Markets, Public Offering, Company Valuation, Market Multipliers, Borsa Istanbul 
 
JEL Codes: C58, D53, E42, G11 
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GİRİŞ  

Son yıllarda sermaye piyasalarına yönelik algının pozitife dönmesiyle Türkiye’de sermaye 
piyasalarının derinleşmesine yönelik çalışmalarda artış görülmektedir. Bankacılığa dayalı bir ekonominin 
tüketim ekonomisini tetiklemesi ve bankalardan elde edilen finansmanda sınıra ulaşılması sermaye 
piyasalarına dayalı bir ekonomiyi ön plana çıkarmaktadır. 

Halkın küçük birikimlerini ekonomiye katmak ve sermayenin tabana yayılmasını sağlamak da sermaye 
piyasalarının derinleşmesi ile sağlanabilmektedir. Türkiye’nin son 10 yılda önemli bir ekonomik büyüme 
yaşamasına rağmen artan refahı halkın hissedebilmesi için ekonomik büyümenin yoğunlaştığı şirketlere 
küçük paylarla da olsa ortak olması gerekmektedir. Bu durumu sağlayan tek finansal enstruman sermaye 
piyasalarıdır. 

Sermaye piyasalarının en önemli enstrumanı ise hisse senedi halka arzıdır. Halka arz süreci 
yatırımcılara yapılan genel bir çağrı sonrasında yapılan satış olarak tanımlanmaktadır (Bekçi vd., 2010:34). 
Halka arz sürecinde yapılan satışlar anonim şirketlerinin hisse senedi, tahvil ve kira sertifikası araçları, 
gayrimenkul sertifikalarından oluşmaktadır. Halka arzı en çok yapılan araç ise hisse senedidir. Halka yapılan 
çağrıya ek olarak sadece nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasası enstrümanları da bulunmaktadır. 
Girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payları söz konusu araçları sembolize 
etmektedir. 

Hisse senedinin halka arzına yönelik sanayi firmalarımızın birçok bilmediği nokta olduğu 
gözlemlenmiştir. Çalışmamızda sanayi ve hizmet firmalarından 20’si ziyaret edilmiş ve şirket yöneticilerinin 
hisse halka arzına yönelik merak ettiği noktalar belirlenmiştir. Aracı kurum ve portföy yönetim 
şirketlerinden 10 sektör profesyoneli ziyaret edilmiş ve sanayi firmalarının merak ettiği sorular anketle 
cevaplanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamız adım adım halka arz sürecini tanımlamakla birlikte sanayi firmalarınca sıkça sorulan 
soruları sektör profesyonelleri ile cevaplamaya çalışmaktadır. Ayrıca 2013 yılındaki halka arzların fiyat 
tespit raporları ve bağımsız denetimleri incelenerek fiyatlama metodolojileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Daha sonra başarılı ve başarısız bir halka arzın örneği çalışmada verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız halka 
arz gerçekleştirmek isteyen şirkey yöneticileri, yatırımcılar, resmi otorire ve akademisyenler için sektördeki 
problemleri tespit etmekte ve çözüm önerileri sunmaktadır. 

Çalışmamızın ilk kısmında literatüre bir bakış gerçekleştirilirken ikinci bölümde metodoloji ve 
inceleme kaynakları özetlenmiştir. Üçüncü bölümde halka arz süreçleri özetlenirken halka arzların 
performansı ve fiyatlama metodolojileri gerçek örnekler üzerinden incelenmeye çalışmıştır. Son bölümde ise 
sonuçlar yorumlanmıştır. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Gelişmekte olan ülkelerde şirketlerin karşılaştığı en önemli problemlerden biri finansman ihtiyacının 
karşılanmasıdır. Bankalardan kullanılan krediler sorunun çözümünün bir tarafı olurken özellikle uzun vadeli 
projelerde bankalar finansmana yanaşmamaktadırlar. Ayrıca kredi kullandırırken bankaların talep ettikleri 
ipotek, rehin ve teminatlar şirketler için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında banka 
yolu ile temin edilemeyen finansman için en önemli bir diğer yol sermaye piyasalarında hisse ya da 



 Şirketler İçin Hisse Halka Arz Süreci: Örnek Uygulamalar 

 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 28, Haziran 2020, s.1-14 

3 

borçlanma araçları ihraçlarıdır. Özellikle hisse halka arzları yolu ile yapılan bedelli sermaye artırımları 
şirketlerin finansman anlamında ellerini rahatlatmaktadır. Hisse halka arzlarının şirketlerin büyümeleri için 
gerekli olan finansman temininde oldukça önemli olması akademik çevrelerde konu ile ilgili çok sayıda 
incelemenin yapılmasını ve makalelerin yayınlanmasını sağlamıştır. 

Halka arzlar yatırımcıların bir anonim şirketin paylarına yönelik genel bir çağrı olarak 
tanımlanmaktadır (Bekçi vd., 2010: 34). Halka arz, kurucu ortağın şirketin kuruluşundan beri sarf ettiği 
eforunu değere dönüştürmesi için önemli bir araçtır. Şirketlerde her yıl ortalamada artırılan sermayenin 
yaklaşık üçte biri halka arz metodu ile karşılanmaktadır (Zingales, 1995: 425). 

Halka arzlarda mevcut payların satışı olabileceği gibi karma yaklaşımda hem ortak satışı hem de 
şirkete nakit girişi olan sermaye artışı gerçekleştirilebilmektedir (Bekçi vd., 2010: 35). 

Halka açılan bir firmayı halka kapalı bir firmadan ayıran en temel özellik, şirketin işlem gördüğü 
sürece yatırımcılara bilgi verme yükümlülüğüdür (Karaa ve Akakçe, 2017: 377). Literatürdeki bazı 
çalışmalarda halka açık firma ile halka kapalı firma arasında 3 temel farklılık olduğu vurgulanmaktadır. 
Bunlardan ilki, halka açık firmada ortak sayısının halka kapalı firmaya göre fazla olmasıdır. İkinci önemli 
farklılık, değerli bir projeye yatırım yapılacağı zaman halka açık bir firmada ortakları ikna etmenin daha zor 
olması olarak tanımlanmaktadır. Son fark ise halka açık firmanın hisse senetlerinin tüm yatırımcılara açık 
bir şekilde işlem görüyor olmasıdır (Chemmanur ve Fulghieri, 1999: 250-251). 

Halka arzın getirdiği ilave yükümlülüklere ek olarak faydaları literatürde önemli oranda 
tartışılmaktadır. Ritter (1987)’e göre aracılık ve kayıt maliyetleri; Jensen ve Meckling (1976)’e göre kamuyu 
aydınlatma maliyetleri ve ajan problemi halka arzın temel dezavantajları arasında yer almaktadır. Halk 
arzların birçok faydası literatürde tanımlanmakla birlikte Türk firmaları için halka arz, sermayenin önemli 
oranda kuvvetlendirilerek bankalar nezdinde pazarlık gücünü artımak olarak algılanmaktadır (Karaa ve 
Akakçe, 2017: 386). 

Bazı halka arzların başvuru aşamasında geri çekildiği görülmekte ve bu konuda literatürde bilgi 
yükünün olduğu görülmektedir. Literatüre göre başvuru aşamasında geri çekilen halka arzların en temel 
özellikleri, ekonomideki bozulma, borsa endeksindeki gerileme, risk iştahının azalması, şirket değerinin 
istenilen boyutta olmaması, diğer finansman koşulları olan birleşme ve satın alma ihtimalinin güçlenmesi 
olarak tanımlanmaktadır (Karaa ve Akakçe, 2017: 376). Ritter ve Welch (2002)’e göre ise halka arz 
iptallerinin en önemli nedeni, piyasadaki risk iştahının azalmasıdır. 

Kimi çalışmalarda ise halka arzdan çekilmenin daha çok ekonomik bozulmadan kaynaklandığı, halka 
arz başvurusunu sonlandıran firmaların aile şirketleri olmadığı ve çekilen firmaların aracı kurumların 
pazarlama başarısını beğenmediği sonucuna varılmaktadır (Karaa ve Akakçe, 2017: 386). 

Literatürde halka arzın performansına yönelik çalışmalar da önemli bir yer tutmaktadır. Halkbank’ın 
halka arz sonrası performansının incelendiği bir çalışmada halka arz sonrası hissenin başarılı bir performans 
sergilediği, kriz dönemlerinde borsanın genel ortalamasına göre Halkbank hissesinin daha az düşüş 
sergilediği sonucuna varılmıştır (Bekçi vd., 2010: 50). 
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Amerika’da 1980-2001 yılı arasındaki halka arzların performansını inceleyen bir çalışmaya göre halka 
arzda şirket hisse senetlerini alan bir yatırımcının halka arzdan sonraki 3 yılda ortalama getirisi %22,6 olarak 
gerçekleşirken, aynı dönemde genel endeks performansının altında bir getiri elde edilmiştir (Ritter ve 
Welch, 2002: 1795). 

Amerika’da son yıllarda halka arz sayılarının oldukça gerilediği gözlemlenmektedir. Kimi analistlere 
göre bu durum piyasadaki fiyatlamaların daha sağlıklı olması ile açıklanırken bazı çalışmalara göre bu 
durumun temel sebebi genel endeks getirilerinin değişmesidir. Halka arz miktarındaki gerileme endeksin 
genel seviyesinden ziyade endeks getirileri ile ilgilidir (Pastor ve Veronesi, 2005: 1713). 

Türk borsası üzerinde yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Ozer (1999)’e göre Türk 
borsasındaki halka arzlar, işlem görmeye başladıktan sonra ilk 3 gün endeks ortalamasının üzerinde getiri 
sağlamaktadır. İlk günkü getiri en yüksek getiri olmaktadır. Kıymaz (2000)’a göre söz konusu ilk gün 
getirileri halka arzın büyüklüğü, borsa endeksindeki risk iştahı, kurumsal yatırımcı talebi gibi değişkenlere 
göre farklılaşmaktadır. Bir diğer çalışmada ise hisselerin satıldığı tarih ile işlem günü arasındaki borsa 
endeksinin ortalama getirisi ve varyansı ilk günkü getiri başarısında oldukça etkilidir (Küçükkocaoğlu, 
2008: 179). 

Halka arzlarda değişik metotlarda hisse satış şekli görülürken sabit fiyatla talep toplanan halka 
arzlarda getirinin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir (Küçükkocaoğlu, 2008: 163). 

Literatürdeki halka arz performans çalışmalarında genelde salt temel analizler yapılmaktadır. Halka 
arz edilen şirketlerin mali verilerindeki iyileşme ile getiri arasında ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Hisse 
senedi piyasasının davranışsal finans ile açıklanan değişkenlerinin de olduğu dikkate alınmalı ve halka 
arzların başarısı söz konusu yaklaşımla yeniden değerlendirilmelidir. Geçmişte hisse senedi piyasasından 
kazanç sağlamış yatırımcıların yapılan halka arzlar ve borsa getirilerinden beklentileri daha yüksek olurken 
geçmişte kayıp yaşamış yatırımcıların halka arzın performansından beklentisi daha düşük olabilmektedir 
(Karaa, 2017: 163). 

Halka arzların bazı maliyetler getirdiği açıktır. Literatürdeki önemli bir çalışmanın sonucuna göre 
halka arz öncesinde kamuya daha çok bilgi veren, şeffaf yönetim anlayışına sahip şirketler, halka arz 
yapmaya karar verdiklerinde halka arz maliyetleri daha az şeffaf şirketlere göre daha düşük olabilmektedir. 
Aynı durum halka arz başvurusu yapıldığında izahnameye olabildiğince bilgi koymakla benzer bir durum 
olarak tanımlanmamaktadır (Ang ve Brau, 2002: 16). 

2. METODOLOJİ VE VERİ SETİ 

Çalışmada 20 sanayi ve hizmet firması ziyaret edilmiş ve söz konusu şirket yöneticilerinin sermaye 
piyasaları ve halka arza yönelik en önemli soruları not edilmiştir. Bu sorulara karşılık Bizim Menkul 
Değerler A.Ş., Investrade Portföy Yönetim A.Ş, Kızılay Portföy, Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’den 10 
sektör profesyoneli ile anket çalışması yapılmış ve şirketlerin halka arza yönelik soruları cevaplanmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca 2013 yılında halka arzı yapılan Pegasus, Royal, Odaş, Tümosan ve Akyürek 
şirketlerinin bağımsız denetim, fiyat tespit raporu ve faaliyet raporları incelenerek fiyatlama metodolojileri 
belirlenmeye çalışılmıştır. 
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3. HALKA ARZ SÜREÇLERİ 

3.1. Halka Arzın Faydaları 

         Şirketler globalleşen dünyada sermaye piyasalarından fon temin ederek daha rekabetçi olabilecekleri 
gibi güçlü sermayeleri ile yatırımlarını finanse edebilirler  (Bekçi vd., 2010: 34). Hisse halka arzı ile 
şirketlerin kurucu ortakları finansman riskini dağıtabilirler. Yeni bir bedelli sermaye artışı sürecinde ana 
ortaklar rüçhan haklarını diğer yatırımcılara satabilirler. Halka arz sonrası şirketlerin sermaye piyasası 
enstrümanları daha likit olacaktır ve ikinci bir piyasa oluşacaktır.  Likit bir piyasanın var olması şirketlerin 
varlıklarını daha değerli kılacaktır. Birçok yabancı yatırımcı için şirketlere yatırım yapmanın ilk şartı 
şirketin borsalara açık hisse senedinin bulunmasıdır. Borsada işlem gören şirketler yabancı yatırımcılar 
nezdinde şirket ile ilgili bilgileri kurumsal bir kültürde doğru bir şekilde saklayıp kamu ile paylaşan şirketler 
anlamına gelmektedir. Halka arzın bir diğer faydası ise şirketleri diğer paydaşları nezdinde daha bilinir 
kılmaktır. Şirket tedarikçileri, banka finansörleri, müşterileri ve çalışanları nezdinde kredibilitesi yüksek ve 
saygın bir konuma gelecektir. Halka arz süreci sonrasında şirketin denetim mekanizması güçlenecek ve 
şirketin kontrol mekanizması genişleyecektir. Denetlenemeyen ve kontrol edilemeyen hiçbir olgu sağlıklı 
yönetilemeyecektir. Halka arz sonrası aracı kurum analistleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcılar 
ve bağımsız denetim firmaları şirketin operasyonel ve yasal faaliyetlerini daha yakından izleyecektir. Birçok 
Türk şirketi çok ortaklı olmadığı için sağlıklı ve anlaşılabilir raporlama standartları üzerine bir çalışma 
yürütmemektedir. Çoklu ortaklı yapıda tüm ortakların şirketin faaliyetlerini anlayabilmesi ve analiz 
edebilmesi için raporlama standartlarının gelişmesi gerekecektir. Çoklu ortaklı yapıda firma daha çok 
sermaye elde edebileceği için yeni sermayenin kaldıracı ile çok daha büyük yatırımlara girişebilecek ve 
karlılığını artırabilecektir (Bekçi vd., 2010: 35). 

Tablo 1: Ziyaret Edilen Şirketler 
Ayes Çelik Hasır A.Ş. 
Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. 
Maksel İş Makinaları Ticaret A.Ş. 
Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. 
Norm Ambalaj San. Tic. A.Ş. 
Odaş Enerji A.Ş. 
Kombassan Holding (Bera Holding) A.Ş. 
Lokman Hekim Hastanesi A.Ş. 
İttifak Holding A.Ş. 
İdealist GYO 
Birko Koyunlular Mensucat Ticaret A.Ş. 
Polinas Plastik San. Ve Tic. A.Ş. 
Mopaş Marketçilik Gıda ve San. Tic. A.Ş. 
Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 
Dental Group Hospitadent 
Işıl Mühendislik A.Ş. 
Birko Koyunlular Mensucat Ticaret A.Ş. 
Kuralkan Bilişim Otomotiv San. ve Dış Tic. A.Ş. 



 Şirketler İçin Hisse Halka Arz Süreci: Örnek Uygulamalar 

 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 28, Haziran 2020, s.1-14 

6 

Bizim Menkul Değerler A.Ş., Investrade Portföy Yönetim A.Ş, Kızılay Portföy, Marbaş Menkul 
Değerler A.Ş.’den 10 kurumsal finansman çalışanı ile yapılan anket çalışmasında halka arzın şirketler için 
faydaları notlandırılmış ve ağırlıklı notlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Anket çalışmasında ilk sırayı 
ucuz finansman almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2. Türk Şirketlerinin Halka Arzdan Kaçınma Nedenleri 

Çalışmada sanayi ve hizmet sektörü firmalarından 20 tanesi ile şirket yönetici ziyaretleri 
gerçekleştirilmiş ve şirketlerin halka arzdan kaçınmaları için temel faktörleri skorlamaları istenmiştir. En 
çok öne çıkan sebepler şirketlerin halka arz sonrası rakipleri, vergisel otorite, tedarikçileri ve müşterileri 
nezdinde azalan gizlilik olarak görülmektedir. Şirketlerin bilgilerini kamuya açıklamaları şirketler nezdinde 
ticari sırların ortaya çıkması şeklinde algılanmaktadır. Aslında mevcut mali verilerde yer alan kayıt dışı 
verilerin de bu algıda etkisi olduğu düşünülebilir. 500 sanayi firmasındaki şirketlerin sermayeye olan 
ihtiyaçlarının düşük olması ve bankacılık ile finansmanın daha az bürokratik engel ortaya çıkarması da bir 
diğer sebep olarak görülebilir. Halka arz sonrası bağımsız denetim zorunluluğu ve SPK’nın otoritesine 
firmalar girmek istememektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Halka Arzın Faydaları Skor 
Likidite 7 
Kurumsallaşma 5 
Stratejik Ortaklık 7 
Bilinirlik 5 
Denetim 4 
Raporlama Standartları 5 
Finansman Riskinin Dağıtılması 6 
Ucuz Finansman 8 
Kaynak: Sektör Profesyonelleri Çalışması 

Tablo 3: Halka Arzdan Kaçınma Nedenleri Skor 
Denetim 8 
Sermaye İhtiyacının Olmaması 7 
Gizlilik Seviyesinin Azalması 9 
Bürokratik Artan Yük 7 
Mevcut Mali Verilerin Şeffaf Olmaması 4 
Halka Arza Hazır Olmamak 5 
Olumsuz Piyasa Şartları 4 
Düşük Hisse Fiyatlaması 5 
Kaynak: Şirket Ziyareti Verileri 
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3. 3. Sıkça Sorulan Sorular 

Sanayi ve hizmet sektöründen 20 firma ziyaretinde ortaya çıkan temel sorular dikkat çekmiştir. 
Şirketler daha çok halka arzın maliyetini merak etmektedirler. Aracı kurum profesyonelleri ile yapılan 
ziyaret ve anket çalışmalarında sektör profesyonelleri halka arzın maliyetinin toplanan sermayenin %2-5 
bandında seyrettiğini ifade etmişlerdir. Tek seferlik bu maliyet sonrasında halka arz sonrası herhangi bir faiz 
yükü bulunmamaktadır. Bu anlamda banka finansmanına göre halka arz oldukça düşük bir maliyete sahiptir.  

Bir diğer merak edilen soru ise halka arz sürecinin alacağı zamandır. 10 sektör profesyonelinin bu 
soruya verdiği cevap ise hazır firmalarda halka arz sürecinin 2-3 aylık bir zaman diliminde 
tamamlanabilmesi yönündedir. Organizasyonel ve operasyonel olarak hazır olmayan firmalar için ise süreç 1 
yılı bulabilmektedir. 

Şirketler halka arz sonrasında her yıl kar payı dağıtma zorunluluğunun bulunup bulunmadığını 
sorarken sektör profesyonelleri çalışmasında bu soruya alınan cevap böyle bir zorunluluğun bulunmadığı 
yönündedir. Borsalardaki genel seyre bakıldığında da halka arzından bu yana hiçbir zaman temettü 
dağıtmamış firmaların bulunduğu görülmektedir. 

Halka arz sonrası ticari sır niteliğindeki bilgilerin kamu ile paylaşılacağı algısı şirket yöneticileri ile 
yapılan görüşmeden dikkat çekici boyuttadır. Sektör profesyonellerinin bu soruya yaklaşımları ise oldukça 
net olmuştur. Şirketlerin hiçbir ticari sırrı kamu ile açıklama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ticari sırrın 
açıklanması sonrası firma ticari faaliyet açısından zor durumda kalacaksa hiçbir borsa yatırımcısı da bu 
durumdan memnun olmayacaktır. Kamuya açıklanan veriler ise genelde firmanın borsada sağlıklı 
fiyatlanabilmesi için gerekli olan faaliyet verileri ve mali tablolarıdır.  

Türk şirketlerinin ortakları ve yöneticileri için en çok merak edilen soru ise halka arz sonrası 
şirketlerin ortaklık kontrolünün kaybedilip kaybedilmeyeceği yönündedir. Borsa İstanbul’a (BİST) 
bakıldığında ortalamada şirketlerin %25’lik halka açıklığa sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca halka arz 
öncesi kurucu ortak hisselerine sağlanan yönetim imtiyazı da bu problemi ortadan kaldırmaktadır. 

 

Tablo 4: Sıkça Sorulan Sorular Oran* 
Halka açılma maliyetli midir 28% 
Süreç uzun mudur 12% 
Her yıl temettü dağıtma zorunluluğu bulunmakta mıdır 11% 
Halka arz sonrası ticari sırlar kamu ile paylaşılacak mıdır 48% 
Halka arz sonrası ana ortak kontrolü kaybedecek midir 35% 
Kaynak: Şirket Ziyareti Verileri 
*Oranların toplamının 100 etmemesinin sebebi katılımcıların 
kesişen cevaplarıdır. 

 

3. 4. Sermaye Piyasası Aktörleri 

10 sektör profesyoneli sektörün ana kurumlarını yapılan anket çalışmasında aşağıdaki gibi tek 
cümlelerle tanımlamışlardır. Halka arz sektöründe ana aktör ve düzenleyici otorite SPK’dır. Sermaye 
piyasalarındaki diğer tüm gruplar SPK mevzuatı çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdürler. Borsa 
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İstanbul ikincil otorite olarak şirketlerin hisse senedi veya diğer sermaye piyasası enstrümanlarının borsada 
işlem göreceği pazarın kotasyon şartlarından sorumludur. Ayrıca şirket hisselerinin işlem görebileceği 
pazarları ve pazarlar arası transferi belirleyen kurum Borsa İstanbul’dur. Merkezi Kayıt Kuruluşu şirket 
hisse senetlerinin borsada ihracı sonrası kaydileştirilmesinden sorumludur. Başka bir deyişle şirketler yeni 
hisse senedi ihraç ettiklerinde söz konusu satılan hisseler resmi bir otorite nezdinde kaydi bir sistemde 
yatırımcı adına takip edilir. Bu takip şirketlere bırakılmaz. Aracı kurumlar borsalarda satılan sermaye 
piyasası enstrümanlarının alınıp satılmasında aracı rolü üstlenirler. Ayrıca aracı kurumlardaki profesyoneller 
ve danışmanlar yatırımcılar adına yüksek finansal okuryazarlık yetenekleri ile portföy oluştururlar.  Kamuyu 
Aydınlatma Platformu ise şirketlerin faaliyetleri ile ilgili verileri ve mali tabloları yatırımcıların analiz 
edebilmesi için yayınlayan resmi bir kurumdur. 

 

 

 

 

 

 

3. 5. Halka Arz Şekli 

Halka arzlarda mevcut ortaklar kendi paylarını satabildiği gibi sermaye artırımı ile şirketler nakit girişi 
de sağlayabilmektedir. Bazı durumlarda ise karma yöntem uygulanmakta halka arzda hem ortak satışı hem 
de sermaye artışı gerçekleşmektedir (Bekçi vd., 2010: 35). 10 sektör profesyonelinden alınan bilgiye göre en 
çok uygulanan halka arz metotları sermaye artırımı, ortak satışı ya da ortak satışı ve sermaye artışı olarak 
sıralanmaktadır. Sektör yöneticilerinin hangi metodun piyasada algısının daha pozitif olduğuna yönelik 
soruya sermaye artırımı ya da sermaye artırımı ve ortak satışı karması olarak cevap vermesi dikkat çekicidir. 
Tüm yöneticiler ortak satışın piyasada kabul gören bir yaklaşım olmadığı yönünde hem fikirdir.  

Buna göre halka arzda yatırımcıları sembolize eden aracı kurumlardan yurtiçi ve yurtdışı ayrı olmak 
üzere bir konsorsiyum oluşturulur. Konsorsiyum sözleşmesine imza atan tüm aracı kurumlar halka arza 
katılabilmekte ve yatırımcılarına hisse satışı gerçekleştirebilmektedir. 10 sektör profesyonelinin ortak 
görüşüne göre birçok kurum konsorsiyumda halka arz ürünlerinin kendi raflarında da yer alabilmesi için 
halka arza katılmayı tercih etmektedir. Konsorsiyumda bir lider ve bazen de bir eş lider yer almaktadır.  

Sermaye artırımı yaklaşımında satılan hisse senedine karşılık şirketin bünyesine nakit girişi 
gerçekleşirken ortak satışında mevcut ortaklar sahibi oldukları hisse senetlerini borsadaki diğer yatırımcılara 
devretmektedirler.  

3. 6. Fiyatlama Metodolojileri 

10 sektör profesyonelinden alınan bilgiye göre en çok uygulanan 2 yaklaşım indirgenmiş nakit akışı ve 
piyasa çarpanlarıdır. Son yıllarda piyasa çarpanları ön plana çıkarken aracı kurumlar indirgenmiş nakit 

Tablo 5: Sermaye Piyasası Aktörleri   
SPK   
Borsa İstanbul 
Merkezi Kayıt Kuruluşu 
Aracı Kurumlar 
Kamuyu Aydınlatma Platformu   
Kaynak: Sektör Profesyonelleri Çalışması 
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akımları yönteminden uzaklaşmışlardır. Sektör yöneticileri bu durumu indirgenmiş nakit akımı metodunda 
gelecek beklentisinin bulunmasına ve birçok yabancı yatırımcı için bu durumun bir beklenti ve dava konusu 
olabilecek bir yükümlülük gibi görülmesine bağlamaktadır. Özellikle İngiliz hukukuna dayanak gösterip 
geçmişte birçok yabancı yatırımcı şirketin öngördüğü beklentiler gerçekleşmeyince şirketlere uluslararası 
davalar açmışlardır.  

İndirgenmiş nakit akımı analizinde şirketin gelecek 5 ya da 10 yıldaki nakit akışları tahmin edilip 
bugüne indirgenirken piyasa çarpanlarında benzer şirketlerin mali verileri ve piyasa değerlerine göre değer 
tespiti yapılmaktadır. 

Tablo 6: Fiyatlama Metodolojileri   
İndirgenmiş Nakit Akımları   
Piyasa Çarpanları 
Net Aktif Değer 
Ekspertiz Değerleme Yaklaşımı 
Temettü Verimi Yaklaşımı   
Kaynak: Sektör Profesyonelleri Çalışması 

 

3. 7. Halka Arz Maliyetleri 

SPK kurul kayıt ücreti, Borsa İstanbul ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu ücreti, yatırım danışmanlığı 
ücreti, aracı kurum satış komisyonu, bağımsız denetim, hukukçu raporu, ekspertiz raporu, reklam ve tanıtım 
masrafları 10 sektör profesyonelince yapılan anket çalışmasında belirlenen halka arz maliyet başlıklarıdır. 
Buna göre halka arzın maliyeti elde edilen nakit girişinin %2-5 bandında hareket ederken nakit girişi arttıkça 
oran %2’ye yakınsamaktadır. 

 

3. 8. Halka Arz 
Sonrası Şirketin 
Yükümlülükleri 

Halka açılan 
şirketler borsalarda 
işlem gördükleri 
süre boyunca 
yatırımcılarına 
bilgi verme 

yükümlülüğündedirler (Karaa ve Akakçe, 2017: 376). 10 sektör profesyoneline göre halka arz sonrası şirket, 
6 aylık ve yıllık bağımsız denetim yükümlülüğüne maruz kalacaktır. Şirketler, ara dönemlerde ise bağımsız 
denetimi yapılmamış, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu mali tabloyu kamu ile 
paylaşacaklardır. Şirketler, yüksek oranda hisse devirlerini, önemli nitelikteki iştirak, gayrimenkul alım-
satımlarını, yatırım planlamalarını sektör ve şirketin faaliyetine yönelik veri ve beklentileri yatırımcılarla 
özel durum açıklaması formatında paylaşmakla yükümlü olacaklardır. Şirketler, kurumsal yönetimlerini 

Tablo 7: Halka Arz Maliyetleri   

SPK 
Kayda alınan ve satılan 

senetlerin %0,2'i 

Borsa İstanbul 
Sermayeni Nominal Tutarının 

%0,1'i 
MKK Ödenmiş sermayenin %0,1'i 
Aracı Kurum Nakit girişinin %1,5-%4,5'i 
Bağımsız Denetim 10.000-50.000 TL 
Hukukçu Görüşü Belirtilmedi 
Eksper Firması Belirtilmedi 
Reklam Belirtilmedi 
Kaynak: Sektör Profesyonelleri Çalışması 
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PROJE BAŞLANGICI 

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

MALİ TABLO ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ 
HAZIRLANMASI

KURUMSAL FİNANSMAN 

SPK ve İMKB DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

SPK/İMKB/MKK İNCELEMESİ

YURTDIŞI ORGANİZASYON

YURTİÇİ KONSORSİYUM OLUŞTURULMA 
ÇALIŞMALARI

KURUMSAL PAZARLAMA

TANITIM ÇALIŞMALARI

1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.haftaHALKA ARZ TAKVİMİ 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta

SPK’nın yayımladığı tebliğe uygun hale getirecek ve SPK talep ederse temettü dağıtmaya mecbur 
olacaklardır. Piyasa yöneticilerine göre SPK’nın temettü dağıtımına yönelik zorunlu bir uygulaması ise son 
10 yılda gerçekleşmemiştir. Ancak piyasada nakit sıkışıklığı olması halinde SPK şirketlerden temettü 
dağıtmalarına yönelik bir genelge yayımlayabilir. 

3. 9. Halka Arz Süreci 

Sektör profesyonellerine göre halka arz sürecinde şirket ve aracı kurumun alması gereken aksiyonlar 
ayrı ayrı takip edilmelidir. Aracı kurumun en önemli aksiyonu fiyat tespit raporunun hazırlanıp hisse 
satışının gerçekleşmesi olarak belirtilirken şirket için doğru danışmanların seçilmesi oldukça önemli adımlar 
olarak tanımlanmaktadır. Her iki taraf için alınması gereken adımlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Tablo 9: Aracı Kurumun Aksiyonları   
BİST ve SPK Taleplerinin Yönetimi   
İzahnamenin Hazırlanması   
BİST Dokümanlarının Hazırlanması   
Fiyat Tespit Raporunun Hazırlanması   
Analist Sunumunun Hazırlanması   
Hukuk Bürosu-Denetim Firması-Halkla İlişkiler Bürosunun Koordinasyonu 
Konsorsiyumun Kurulması   
Talep Toplama ve Satış   
Kaynak: Sektör Profesyonelleri Çalışması   
 

3. 10. Halka Arz Takvimi 

10 sektör profesyonelinin yaklaşımına göre ortalamada halka arz takvimi 15-17 hafta olarak 
belirlenmiştir. Firmanın daha önce bağımsız denetim açıklamıyor olması süreci bir miktar daha 
uzatabilmektedir. Şirketin değerine yönelik tüm değerleme çalışmaları ve yatırımcı sunumları bağımsız 
denetim sonrası gerçekleştirilebilmektedir. Borsa İstanbul ve SPK dokümanlarının hazırlanması için 
ortalamada 6-8 hafta gerekebilmektedir. Ayrıca Borsa İstanbul ve SPK yetkilileri ayrı ayrı şirketi ortalamada 
2 ya da 3 gün olmak üzere ziyaret edebilmektedirler. Genelde hisse satışı 2 gün sürmekle birlikte pazarlama 
faaliyetleri satıştan 1 ay önce başlayabilmektedir. 

 

 

 

Tablo 8: Halka Arz Edilen Şirketin Aksiyonları   
Bağımsız Denetim Firmasının Belirlenmesi   
Konsorsiyum Lideri Seçilmesi   
Yabancı Satış İçin Aracı Kurumun Seçilmesi   
Şirketin Organizasyonel Yapısı ve İlişkili Taraf İşlemlerinin Düzenlenmesi 
Hukukçunun Belirlenmesi   
Halkla İlişkiler Danışmanının Belirlenmesi   
Kaynak: Sektör Profesyonelleri Çalışması   
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3.11. Kotasyon Şartları 

Borsada işlem görmeye başlayan şirketler için farklı pazarlar tanımlanmıştır ve şirket hisse senetleri 
şartlarını sağladığı pazarda işlem görebilmektedir. Buna göre şartlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Söz 
konusu şartlar değerlendirilirken bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar kullanılmaktadır (Borsa, 2015: 
46). 

 

 

3. 12. Başarılı Bir 
Halka Arzın 
Temel Özellikleri 

Aracı kurum 
ve portföy 
yönetim 
şirketlerinden 10 
sektör 

profesyoneli ile yapılan ziyaret ve anket çalışması sonrası başarılı bir halka arzı tanımlamaları istenmiş ve en 
çok öne çıkan başlıklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GERÇEK HALKA ARZ ÖRNEKLERİ 

4. 1. Fiyatlama ve Performans  

Son yıllarda gerçekleştirilen halka arz sayısının oldukça düşük ve tekil olması nedeniyle halka arz 
furyasının önemli bir seviyede olduğu 2013 yılı halka arzları incelenmiştir. 2013 yılında birçok farklı 
sektörden halka arzdan önemli tutarda nakit girişi sağlanmıştır. Pegasus, Royal, Odaş, Tümosan ve Akyürek 
şirketlerinin 2013 yılında gerçekleştirdikleri halka arz verileri, fiyatlama çarpanları ve piyasa değerleri 

Tablo 10: Aracı Kurumun 
Aksiyonları   

Yıldız Pazar 
Grup 1 

Yıldız Pazar 
Grup 2 

Ana Pazar 
Grup 1 

Halka Arz Edilen Payların Piyasa 
Değeri   

Asgari 
1.000.000.000 
TL 

Asgari 
150.000.000 
TL 

Asgari 
30.000.000 
TL 

Yıllık finansal tablolarında dönem 
kârı olması Son 2 Yıl Son 2 Yıl Son 2 Yıl 

Öz sermaye/Sermaye Oranı 0,75'ten Büyük 1'den Büyük 
1,25'ten 
Büyük 

Halka arz edilen payların nominal 
değerinin sermayeye asgari oranı  -   10% 20% 
Kaynak:  (Borsa, 2015: 46).         

Tablo 11: Başarılı Bir Halka Arzın Özellikleri   
Borsada Belirsizliğin Azalması   
Sektöre Dair Olumlu Gelişmeler 
Mali Verilerdeki Başarı 
Gelecek Olumlu Beklentiler 
Yakın Zamandaki Başarılı Halka Arzlar 
Şirketin Yatırım Hikayesi 
Güçlü Yönetim 
Ortak Satışından Ziyade Sermaye Artırımı 
Sürdürülebilir Kar ve Temettü Politikası 
Cazip Değerleme Çarpanları ve Uygun Hisse Fiyatı   
Kaynak: Sektör Profesyonelleri Çalışması 
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aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Bu şirketlerin fiyat tespit raporu incelendiğinde genellikle FD/FAVÖK ve 
F/K çarpanları ile halka arz fiyatı tespit edilirken beklenti çarpanları ve cari çarpanlar bir arada 
kullanılmıştır. Kimi halka arzlar yapıldıkları tarihten bu yana yatırımcısına önemli bir getiri sağlarken 
bazıları hayal kırıklığı yaratmıştır. 

Tablo 12: 2013 Yılında Yapılan Arzlarda Para Girişi Hariç Halka Arz Çarpanları 

Şirket 
Halka Arz 
Tarihi 

FD/FAVÖK-
Cari 

FD/FAVÖK-
2013T 
Beklenti 

F/K 4Ç-
Halka 
Arz 

F/K 
2013T -
Beklenti 

Halka Arz 
Piyasa Değeri 

Pegasus 26.04.2013 8,46 m.d. 10,93 m.d. 1.380.000.000 
Royal 3.05.2013 5,49 4,85 5,31 6,32 222.500.000 
Odaş 21.05.2013 8,12 4,98 10,27 6,00 150.000.000 
Tümosan 5.12.2012 9,72 4,87 12,77 6,77 420.000.000 
Akyürek 6.06.2013 8,47 m.d. 11,61 m.d. 84.725.525 
Ortalama   8,05 4,90 10,18 6,37   
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SONUÇ 

Son yıllarda bankacılığa dayalı bir ekonomik büyümenin sanayi devrimi sonrası teknoloji devrimini 
yakalayamadığı şeklinde bir algı güçlenerek büyümektedir. Sermaye piyasaları denildiğinde ilk akla gelen 
ürün hisse senedinin halka arzıdır. Tahvil-bono ya da kira sertifikalarının da halka arzı gerçekleşmekle 
birlikte en çok uygulanan halka arz şirketlerinin hisse senedidir. Halka arz şirketlerin hisse senedinin genel 
olarak halka satış çağrısı olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de hisse halka arzı oldukça nadir karşılaşılan bir 
olgudur. Son dönemde sermaye piyasalarına olan gelişen pozitif bir trend ile halka arz adetlerinin artırılması 
amaçlanmaktadır. Böyle bir konjonktürde çalışmamız hisse halka arzı gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar 
için önemli sorulara cevap vermektedir. Çalışmamızda sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 20 
şirketin yöneticileri ile görüşmeler yapılmış ve halka arza bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır. Aracı 
kurum ve portföy yönetim şirketinden 10 profesyonel üzerinden kısa anketler gerçekleştirilmiş ve şirketlerin 
merak ettiği halka arz sürecine dair tüm sorular cevaplanmaya çalışılmıştır. 

Şirketler halka arzın en temel faydalarını hisselere sağlanan likidite, ucuz finansman ve stratejik ortağa 
ulaşımı kolaylaştırma aracı olarak tanımlamışlardır. Şirketlere göre halka arzın en önemli problemleri ise 
ticari sır niteliğinin azalması ve artan denetimlerdir. Şirketlerin halka arz ile ilgili en çok sordukları sorular 
ise tüm ticari sırların kamuyu aydınlatma platforumunda yayınlanıp yayınlanmayacağı, halka arz sonrası ana 
ortağın şirket üzerindeki hakimiyetin korunup korunamayacağı, halka arz sürecinin maliyeti ve temettü 
zorunluluğunun olup olmaması olarak belirlenmiştir. Bu anlamda halka arza aday firmaların endişe duyduğu 
konular hakkında kurumsal bir bilgilendirmeye ihtiyaç duydukları açıktır. Borsa İstanbul A.Ş. yetkililerinin 
söz konusu firmaları sürekli olarak bilgilendirmeleri şirketlerin halka arza olan bakış açısını 
değiştirebilecektir. 

Son bölümde ise 2013 yılında halka arzı gerçekleştirilen şirketlerin fiyatlama metodolojileri kamuyu 
aydınlatma platformunda yayınladıkları imzalı fiyat tespit raporlarından incelenmiş ve ilgili paydaşlar ile 
çalışmamızda özetlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca başarılı ve başarısız bir halka arzında gerçek performansı da 
çalışmamızda özetlenmiştir. 

Yapılan halka arzların fiyatlamasında son dönemde gelecek nakit akışlarının tahmin edildiği 
indirgenmiş nakit akımları metodu yerine şirketin son dönemde açıkladığı mali veriler ve sektörün fiyatlama 
çarpanlarına göre değer belirleyen piyasa çarpanlarına göre şirket değerleme yaklaşımının kullanıldığı 
anlaşılmıştır. Bu durumda en önemli sebep firmaların söz konusu nakit akış beklentilerinden dolayı 
gelecekte özellikle yabancı yatırımcılar nezdinde sorumlu olmak istememeleri olarak görülmektedir. Şirket 
değerlemelerinde şirket yönetimlerinin gelecekte bekledikleri karlılığın yatırımcılarla açık bir şekilde 
paylaşılmasının önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu anlamda değerleme yaklaşımlarında kısmi de olsa 
indirgenmiş nakit akımları metodunun kullanılmasının SPK tarafından zorunlu hale getirilmesi salık 
verilmektedir. 

Sermaye piyasalarına dayalı ekonominin daha üretken olduğu düşünüldüğünde hisse halka arzlarının 
önümüzdeki dönemde artacağı beklenmektedir. Ayrıca bankalardaki mevduat sınırlarının zirveye ulaşması 
ile bankacılık finansmanında önemli bir darboğaza ulaşıldığı sektör profesyonellerince beklenmektedir. 
Halka arz fiyatlamasında son yıllarda indirgenmiş nakit akımı analizinin yerini piyasa çarpanlarına bıraktığı 
dikkat çekmektedir. Bu durumda indirgenmiş nakit akımları yaklaşımında şirketin gelecek karlarının 
özellikle yabancı yatırımcı nezdinde bir yükümlülük oluşturması algısı güçlü olmuştur. Bazı halka arzlar 
başarılı bir şekilde getiri performansı sağlarken kimi halka arzlarda sermaye önemli oranda erimiştir. Bu 
durum birçok yatırımcının halka arza katılsa bile portföy çeşitlendirme yapmasını önemli kılarken ilgili 
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otoritelerin halka arz edilen şirketlerin denetimini daha detaylı yapması gerektiği sonucunu da beraberinde 
getirmektedir. 
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Din–Siyaset İlişkileri: Kur’an–ı Kerim Örneği 
 
 
Öz: Din ile siyaset kurumları arasındaki karşılıklı ilişkinin insanlık tarihinin en erken 
dönemlerine kadar gittiğini söylemek yanlış olmasa gerektir. Öyle ki toplumsal kurumların 
modern toplumlardaki kadar birbirinden ayrılmadığı dönemlerde din ve siyaset kurumlarının 
iç içe olduğu ve bu iki kurumun zamanla birbirinden ayrılmaya başladığı bilinmektedir. 
Ancak modern dönemde de hala din ve siyaset arasındaki ilişkinin tamamen son bulmadığı, 
dinin siyaseti ve siyasetin dini alanı etkilemeye devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla din–
siyaset ilişkileri günümüzde de sosyoloji ve din sosyolojisi alanının en önemli ve tartışmalı 
konularından biri olmaya devam hala etmektedir. Ancak bu makale din–siyaset ilişkileri 
tarihinin erken dönemlerine inmeye çalışacak ve bu amaca ulaşabilmek için insanlık tarihinin 
farklı dönemleri hakkında önemli bilgiler içeren Kur’an–ı Kerim’i bir örneklem çerçevesi 
olarak kullanacaktır. Bu çerçevede bu makalenin konusu Kur’an’daki peygamber kıssaları 
bağlamında din–siyaset ilişkileridir: Kur’an’da geçen peygamber kıssalarına bakıldığında, 
vahiy yani peygamberlik iddialarının dönemin ekonomik/siyasi elitleri ve yöneticilerinin 
bazıları tarafından daha çok siyasi bir iddia olarak algılandığı görülmektedir. O halde, 
Tanrı’dan vahiy aldıklarını belirten peygamberlerin bu iddiaları ekonomik/siyasi elitler ve 
yöneticiler tarafından niçin siyasi bir iddia olarak algılanmıştır? Bu makale bu problemin 
cevabını bulmayı amaçlamaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Din sosyolojisi, Din–siyaset ilişkileri, Kur’an–ı Kerim, 
Peygamber kıssaları, Hz. Muhammed (s.a.v.)    
 

Relationship Between Religion and Politics: Example of the Holy Qur’an 
 

Abstract: It must not be wrong to say that the interrelation between religion and 
political institutions goes back to the earliest periods of human history. It is known that 
religious and political institutions are intertwined in the periods when social institutions were 
not separated as much as in modern societies and these two institutions are beginning to 
separate from each other over time. However, it is seen that the relationship between religion 
and politics has not ended in the modern period, and that religion and politics continue to 
affect each other. Therefore, religion-politics relations still continue to be one of the most 
important and controversial issues in the field of sociology and sociology of religion. 
However, this article will try to go down to the early stages of the history of religion–politics 
relations and it will use the Qur’an as a sample frame, which contains important information 
about different periods of human history. In this context, the subject of this article is the 
relationship between religion and politics in the context of the stories of the prophets in the 
Qur’an: When we look at the stories of the prophets in the Qur’an, it is seen that the claims of 
revelation and prophethood were perceived as a political claim by some of the 
economic/political elites of the period. Why are the claims of prophethood perceived as a 
political claim by economic/political elites and rulers? This article aims to find the answer to 
this problem. 
 

Keywords: Sociology of religion, Relationship between religion and politics, Holy 
Quran, Stories of the Prophets, Hz. Mohammed (pbuh) 
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Giriş 

 
“Din–siyaset ilişkileri” oldukça geniş bir literatüre sahip,1 pek çok alt başlığı bulunan 

çok boyutlu bir araştırma alanıdır. Bu makalede bu devasa araştırma alanının oldukça spesifik 
bir parçası üzerinde durulacak, din–siyaset ilişkilerinin İslam dininin kutsal kitabı olan 
Kur’an–ı Kerim’deki bazı yansıma ve görünümleri analiz edilmeye çalışılacaktır. Ne var ki, 
aslına bakılırsa sadece “Kur’an ve siyaset” konusunda bile azımsanamayacak bir literatür 
oluşmuş durumdadır.2 Bu nedenledir ki, bu makale “din–siyaset ilişkileri” konusunu Kur’an–ı 

                                                           
1 Örneğin bk. Karl Marx, Friedrich Engels, Din Üzerine, (Ankara: Sol Yayınları, 2013), 17, 28–31; Max Weber, 
Sosyoloji Yazıları, (İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1987), 217–220, 227–294; Max Weber, Din Sosyolojisi, 
(İstanbul: Yarın Yayınları, 2012), 361–376; Joachim Wach, Din Sosyolojisi, (İstanbul: Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1995), 351–449; Benedictus Spinoza, Teolojik–Politik İnceleme, (Ankara: Dost 
Kitabevi, 2016), 230–292; Inger Furseth, Pal Repstad, Din Sosyolojisine Giriş: Klasik ve Çağdaş Kuramlar, 
(Ankara: Birleşik Yayınevi, 2011), 181–201; Grace Davie, Modern Avrupa’da Din, (İstanbul: Küre Yayınları, 
2005), 16–24; Günter Kehrer, Din Sosyolojisi, (İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1992), 93–99; Gustav Mensching, 
Dini Sosyoloji, (Konya: Din Bilimleri Yayınları, 2004), 117–130, 253–258; Mehmet Taplamacıoğlu, Din 
Sosyolojisi, (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1983), 249–304; Ünver Günay, Din 
Sosyolojisi, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1998), 407–423; Yümni Sezen, Sosyoloji Açısından Din, (İstanbul: 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1993), 179–190; İzzet Er, Din Sosyolojisi, (Ankara: Akçağ 
Yayınları, 1998), 281–287; Ejder Okumuş, Türkiye’nin Laikleşme Serüveninde Tanzimat, (İstanbul: İnsan 
Yayınları, 1999), 9–556; Ejder Okumuş, Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Din–Devlet İlişkisi, (Ankara: Lotus 
Yayınevi, 2005), 11–249; Ejder Okumuş, Dinin Meşrulaştırma Gücü, (İstanbul: ARK Kitapları, 2005), 9–233; 
Ejder Okumuş, “Din ve Siyaset”, Din Sosyolojisi, ed. Mehmet Bayyiğit, (Konya: Palet Yayınları, 2013), 199–
224; Fazlı Arabacı, “Din ve Siyaset”, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, ed. Niyazi Akyüz, İhsan Çapcıoğlu, 
(Ankara: Grafiker Yayınları, 2012), 353–361; Ali Akdoğan, Din Sosyolojisi, (Rize: STS Yayınları, 2013), 261–
263; Mustafa Aydın, Siyasetin Sosyolojisi, (İstanbul: Açılım Kitap, 2002), 115–168; Recep Şentürk, Yeni Din 
Sosyolojileri, (İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2004), 124–126; İhsan Çapcıoğlu, Modernleşen Türkiye’de Din ve 
Toplum, (Ankara: Otto, 2011), 113–138, 235–277; Necdet Subaşı, Din Sosyolojisi, (İstanbul: Değerler Eğitimi 
Merkezi, 2014), 211–213, 287–309; Amiran Kurtkan Bilgiseven, Din Sosyolojisi, (İstanbul: Filiz Kitabevi, 
1985), 395–400, 465, 466; Roberto Cipriani, Din Sosyolojisi: Tarih ve Teoriler, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 
2011), 57–61, 272–279; Kemal Ataman, Sivil Din, (Bursa: Emin Yayınları, 2009), 9–165; Gürsoy Akça, 
Osmanlı Devletinde Bilgi ve İktidar, (Konya: Palet Yayınları, 2010), 9–356; Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi 
İktidar Kavgası, (Ankara: Otto, 2017), 11–291; Muhammed Abid Cabiri, Arap–İslam Siyasal Aklı, (İstanbul: 
Kitabevi, 2001), 11–485; Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, (Ankara: Yeni Şafak, 2003), I/215–655; 
Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, (Ankara: Yeni Şafak, 2003), II/837–1042; W. Montgomery Watt, 
Hazreti Muhammed: Peygamber ve Devlet Adamı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 7–278; Cemil Sena, Hz. 
Muhammed’in Felsefesi, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1975), 459–467; Ünal Kılıç, Peygamber ve Dört Halife 
Günlerinde Şehir Yönetimi ve Valilik, (Konya: Yediveren Kitap, 2004), 11–222; Ebu’l–Ala Mevdudi, “İslam’da 
Siyaset Anlayışı”, çev. Erol Güngör,  İslamın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör, (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 
1998), 236–253; Fazlurrahman vd., İslam’da Siyaset Düşüncesi, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1995), 7–283; 
Mustafa Öztürk, “İslam Tefsir Geleneğinde Yorum Manipülasyonu: ‘Ulu’l–Emr’ Kavramı Örneği”, İslamiyat 
3/3 (2000), 79–98; Nahide Bozkurt, “Abbasilerde İktidarın Meşruiyeti Üzerine Bir Analiz”, İslamiyat 3/3 (2000), 
147–158; Davut Dursun, Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din, (İstanbul: İşaret Yayınları, 1992), 13–334; Şerif 
Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1999), 11–312; M. Emin Köktaş, Din ve 
Siyaset: Siyasal Davranış ve Dindarlık, (Konya: Vadi Yayınları, 1997), 7–292; Yasin Aktay, “Cumhuriyet 
Döneminde Din Politikaları ve Din İstismarı”, İslamiyat 3/3 (2000), 37–49; Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi 
ve Din, (Konya: Çizgi Kitabevi, 1999), 11–398; Jean Bauberot, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, 
(İstanbul: Ufuk Kitapları, 2003), 7–356; Ali Köse, Talip Küçükcan, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din–Devlet 
İlişkisi, (İstanbul: İSAM Yayınları, 2008), 7–300; Konrad–Adenauer Stiftung, Türkiye ve Avrupa’da İslam, 
Devlet ve Modern Toplum, (Ankara: Konrad–Adenauer Stiftung Yayını, 2005), 1–374; Jacques Robert, Batı’da 
Din–Devlet İlişkileri: Fransa Örneği, (İstanbul: İz Yayıncılık, 1998), 9–165.   
2 Örneğin bk. Muhammed Ahmed Halefullah, el–Kur’an ve’d–Devle, (Kahire: Mektebetü’l–Enclü’l–Mısrıyye, 
1973), 3–192; Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, (İstanbul: Kitabevi, 1998), 11–512; Manzooruddin 
Ahmed, “Kur’an’da Anahtar Siyasi Kavramlar”, çev. Kazım Güleçyüz, İslam’da Siyaset Düşüncesi, (İstanbul: 
İnsan Yayınları, 1995), 75–103; Abdülkadir Hamid Ticani, Usulü’l–Fikri’s–Siyasi fi’l–Kur’ani’l–Mekki, 
(Amman: Daru’l–Beşir, 1995), 5–282; Paul L. Heck, “Politics and the Qur’an”, Encyclopaedia of the Qur’an, 
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Kerim örneklemiyle sınırlandırdığı gibi, “Kur’an ve siyaset” konusunu da daha özel bir alanla 
sınırlandırmak zorunda kalmıştır: Kur’an–ı Kerim’de geçen peygamber kıssalarına 
bakıldığında, vahiy yani peygamberlik iddialarının dönemin ekonomik/siyasi elitleri ve 
yöneticileri tarafından siyasi bir iddia olarak algılandığı görülmektedir. Bu çerçevede bu 
araştırmanın problemi şudur: Tanrı’dan vahiy aldıklarını belirten peygamberlerin bu iddiaları 
niçin ekonomik/siyasi elitler ve yöneticiler tarafından siyasi bir iddia olarak algılanmıştır? Bu 
makale bu problemin cevabını bulmayı amaçlamaktadır. Şimdi öncelikle vahiy/peygamberlik 
iddialarının siyasi bir iddia olarak algılandığı yönündeki Kur’ani verilere bazı örnekler 
verilecek ve ardından yine daha çok Kur’an’daki işaretlerden yola çıkılarak “din”in “siyaset” 
olarak algılanmasının nedenleri üzerinde durulacaktır.  
 

1. Peygamberlik İddiası Siyasi Bir İddia mıdır?                 
 

Kur’an’daki peygamber kıssalarına bakıldığında, peygamberlerin 
vahiy/peygamberlik/din iddialarının ekonomik/siyasi elitler ve yöneticilerin bazıları 
tarafından siyasi bir iddia olarak algılandığı görülmektedir: Peygamberler Tanrı’dan vahiy 
aldıklarını söylediklerinde kimi siyasi elitler bu iddianın yalan olduğunu yani peygamberlerin 
aslında Tanrı’dan vahiy almadıklarını, ancak böyle bir iddiada bulunma amaçlarının 
ekonomik ve siyasi çıkar elde etmek yani yönetimi ele geçirmek olduğunu düşünmüşlerdir. 
Yönetici elitlere göre, peygamberler vahiy aldıklarını söyleyerek Tanrı’yı ve dini siyasete alet 
etmekte, iktidara gelmek için arkalarına Tanrı gibi yüce, soyut ve sorgulanamayan bir gücü 
almak suretiyle eylemlerine kutsallık, sorgulanamazlık ve meşruiyet kazandırmayı 
amaçlamaktadırlar. Bu elitlere göre, peygamberler ekonomik ve siyasi amaçlarına ulaşmak 
için Tanrı’dan vahiy aldıkları yalanını söylemekte, böylece bir yandan kendi eylemlerini 
meşrulaştırırken, öte yandan muhaliflerinin, karşıtlarının ve düşmanlarının eylemlerini gayrı–
meşrulaştırmakta ve hatta Tanrı–karşıtı, din–dışı, dinsiz… olarak mahkûm etme ve 
damgalama fırsatı yakalamaktadırlar. Dolayısıyla vahiy/peygamberlik iddiası ekonomik ve 
siyasi emelleri ve hırsları olan bu kişiler için çok boyutlu bir fayda sağlamaktadır ve bu 
yönüyle aslında oldukça akıllıca ve kurnazca bir siyasal taktiktir. Bu çerçevede, Kur’an–ı 
Kerim’e bakıldığında, örneğin, Hz. Nuh (a.s.) ve Hz. Musa’nın (a.s.) vahiy yani peygamberlik 
iddialarının siyasi rakipleri tarafından yalanlandığı ve bu kişilerin birer peygamber olarak 
değil de ekonomik kaynakları ve iktidarı ele geçirmek isteyen ve bu nedenle bu amaçlarına 
ulaşmak ve eylemlerini meşrulaştırmak için peygamberlik iddiasında bulunan siyasi emellere 
sahip kurnaz politikacılar olarak algılandığı görülmektedir: 
 

1.1. Hz. Nuh (a.s.) 
 
“Ant olsun biz Nuh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de “Ey kavmim! 

Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah’a karşı gelmekten hala 
sakınmaz mısınız?” dedi. Bunun üzerine kavminden ileri gelen kâfirler şöyle dediler: “Bu 
(adam) aslında sizin gibi (normal) bir insan; ancak size üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah 

                                                                                                                                                                                     
ed. Jane Dammen McAuliffe, (Leiden–Boston: Brill, 2004), 125–151; Aslam Soudani, Can One Speak of a 
Qur’anic Political Theory – A Hermeneutical Study Employing Semantic and Thematic Approaches, (Durham: 
University of Durham, 2014), 1–292; Showkat Ahmad Dar, “Political Thougt in the Holy Qur’an”, Hazara 
Islamicus 3/1 (2014), 9–20; Muhammad Abdel Haleem, Understanding the Qur’an: Themes and Style, (New 
York: I. B. Tauris Publishers, 2001), 59–70; Muhammed Abdullah, Kur’an Devleti. (Ankara: İkbal Yayınları, 
1976), 5–166; J. M. S. Baljon, Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, (Ankara: Fecr Yayınları, 1994), 130–147; 
Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, 149–159; İbrahim Çelik, “Kur’an’da Mele’ Terimi, 
Peygamberler ve Onlara Uymak İstemeyenler”, T.C. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (1986), 
75–83; Souran Mardini, Fundamental Religio–Political Concepts in the Sources of Islam, (Edinburgh: 
University of Edinburgh, 1984), 1–379.  
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dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak 
cinlenmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz. (Bunun üzerine Nuh), “Rabbim! 
Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” dedi”3. Görüldüğü üzere, Hz. Adem’in (a.s.) 
vefatından 126 yıl sonra doğduğu belirtilen4 ve “insanlığın ikinci babası” olarak da bilinen 
Hz. Nuh (a.s.) insanları Allah’ın birliğine inanmaya ve ona ibadet etmeye çağırdığında 
kavminin elitleri (“mele” = eşraf) halka, “Nuh aslında sizin gibi (normal) bir insandır, vahiy 
alan biri değildir; ancak vahiy aldığını iddia ediyor, çünkü bu iddianın arkasına sığınarak 
iktidarı ele geçirip sizi yönetmek istiyor.” demişler yani Hz. Nuh’un (a.s.) peygamberlik 
iddiasının arkasında aslında siyasal amaçlar yattığını söylemişlerdir. Nitekim müfessir 
Zemahşeri (ö. 1144) bu ayetleri açıklarken şu ifadeleri kullanmaktadır: ““Size üstünlük 
kurmak istiyor”, üzerinizde üstünlük kurmak, size lider olmak istiyor.5 Tıpkı, “(Firavun ve 
kavminden ileri gelen elitler Hz. Musa’ya) Dediler ki: “Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz 
yoldan döndüresin de bu ülkede (Mısır’da) büyüklük (üstünlük/hakimiyet/liderlik) siz ikinizin 
(Musa ve Harun’un) eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz.”6 ifadesi 
gibi… “Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık”… Yani “Bir beşer olduğu halde 
Allah Resulü olduğunu iddia eden bunun gibi birini işitmemiştik!” dediler”.7 Fahruddin er–
Razi (ö. 1210) de bu ayetlerin tefsirinde benzeri şeyler söylemektedir: Bu insan (Nuh) her 
hususta sizin gibidir. Fakat bunun kafasına riyaset [yöneticilik] sevdası düşmüş ve lideriniz 
olmak istemiştir. Buna çare olarak da peygamberlik iddiasından başka bir yol bulamamıştır. 
İşte bu Hz. Nuh kavminin onun peygamberliğini tenkit hususunda bir şüphe olmuştur.8 Bu 
ihtimal Allah’ın söylediklerini haber verdiği, “O aranızda sivrilmek, size karşı üstünlük 
taslamak istiyor.” şeklindeki sözleriyle de kuvvet kazanır. Bu söz, “O size üstünlük taslamak 
ve size başkan olmak istiyor.” demektir. Bu tıpkı, “Onlar dediler ki: “... Bu yerde devlet 
ikinizin (Musa ve Harun’un) olsun diye mi bize geldiniz?”9 ayetinde olduğu gibidir.10 Kurtubi 
(ö. 1273) “Size üstünlük kurmak istiyor.” cümlesini, “O kendisi yönetici, bizim de 
yönetilenler olmamız suretiyle size önder olmak ve başınıza geçmek istiyor.”11 şeklinde tefsir 
ederken;12 Celaleyn, “Kendisinin lider, sizlerin de onun tebaası olmanız suretiyle size 
üstünlük kurmak istiyor.”13 şeklinde açıklamıştır.14 Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın (ö. 1942) 
açıklamaları ise şöyledir: Bu ancak sizin gibi bir insan, üzerinize üstün ve hâkim olmak 

                                                           
3 Müminun 23/23–26. 
4 Ömer Faruk Harman, “Nuh”, TDV İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV, 2007), 33/224–227. 
 أن يتفضل عليكم أن يطلب الفضل عليكم و يرأسكم 5
6 Yunus 10/78. 
7 Zemahşeri, el–Keşşaf: Keşşaf Tefsiri, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2018), 
4/610, 611. 
أن يقال هذا انسان مشارك لكم فى جميع األمور، ولكنه أحب  8

  المتبوعية و الرياسة
 شبهة ذلك فصار النبوة، بالدعاء اال سبيال إليهما يجد فلم

نبوته فى القدح فى لهم  
9 Yunus 10/78. 
10 Muhammed Razi Fahruddin, Tefsiru’l–Fahri’r–Razi el–Müştehir bi’t–Tefsiri’l–Kebir ve Mefatihi’l–Gayb, 
(Beyrut: Daru’l–Fikr, 1981), 23/92; Fahruddin er–Razi, Tefsir–i Kebir: Mefatihu’l–Gayb, (Ankara: Akçağ 
Yayınları, 1993), 16/411.  
 يسودكم و يشرف عليكم بأن يكون متبوعا و نحن له تبع 11
12 Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebubekir Kurtubi, el–Cami li–Ahkami’l–Kur’an, (Beyrut: 
Müessesetü’r–Risale, 2006), 15/34. 
يريد أن يتفضل يتشرف عليكم بأن يكون متبوعا و أنتم  13
 أتباعه
14 Celalüddin Muhammed Ahmed Mahalli, Celalüddin Abdurrahman es–Süyuti, Tefsiru’l–Celaleyn, (Beyrut: 
Daru’l–Fikr, 1998), 343. 
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istiyor. Yani insanlık özelliği yönünden sizden hiçbir farkı, fazla bir özelliği ve üstünlüğü 
olmadığı halde peygamberlik davası ile sizin üzerinize çıkmak, başınıza geçmek istiyor.15 

 
Seyyid Kutub (ö. 1966) bütün peygamberlerin aynen Hz. Nuh (a.s.) gibi insanları 

tevhide çağırdığını ancak aradan asırlar geçmesine rağmen diğer bütün kavimlerin bu 
peygamberlere yönelik cevaplarının da aynen Hz. Nuh (a.s.) kavminin cevabı gibi olduğunu 
belirtmektedir.16 Mevdudi’nin (ö. 1979) bu konudaki ifadeleri ise daha açıktır: ““Bu sizin 
benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor”. 
Halklarını ıslaha çalışan herkese karşı yükseltilen en eski itirazlardan biri de hep bu suçlama 
olagelmiştir. Karşı çıkanlar her zaman ‘düzeltici’leri ülkede hâkimiyet sağlamak için dini 
istismar etmekle suçlaya gelmişlerdir. Musa, Harun ve İsa Peygamber (a.s.) gibi Hz. 
Muhammed (s.a) aynı suçla suçlanmıştı (Bkz. Yunus, 78). O kadar ki, Peygamber inancının 
“hükümdarlık” olduğunu sanan Mekkeliler O’na mesajını yaymaktan vazgeçmesi halinde 
başlarına hükümdar yapmayı teklif etmişlerdir… Her dönemde iktidarda olanlar sanki iktidar 
ve egemenlik kendilerinin doğuştan hakkıymış ve iktidarı ele geçirme kavgalarından dolayı 
kendileri hiç kınanamazmış gibi ‘ıslah ediciler’e, doğruya çağıranlara sürekli olarak ‘iktidar 
hırslısı’ damgasını vurmuşlardır”. Mevdudi peygamberlik davasının iktidar davası olmadığını 
vurguladığı bu sözlerin hemen ardından peygamberlerle yönetici elitler arasında bir iktidar 
kavgası çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söylemektedir: “Bu bağlamda, kokuşmuş hayat 
düzenlerini ıslah etmeye çalışanların hak düzeni kurmak için iktidarda olanlarla çatışmalarının 
kaçınılmaz olduğu da belirtilmelidir. İktidarı ellerinde tutanların kendilerini yerlerinden 
etmesi kaçınılmaz olan peygamberlere ve izleyicilerine her zaman karşı çıkmış olmalarının 
nedeni budur. Bununla birlikte, iktidarı kendileri için ele geçirmeye çalışanlarla halkı ve 
kokuşmuş düzenleri ıslaha çalışanlar arasında büyük bir farklılığın olduğu açıktır… Bu arada 
belirtmeliyiz ki, hem Nuh kavminin, hem de Ad kavminin şefleri kendilerine gelen Rasulleri 
‘iktidar hırslısı’ olmakla suçlamışlar ve iktidar ve zenginliğin kendilerine ‘miras kalmış’ bir 
hak olduğu düşüncesiyle her bakımdan kavimlerinin şefleri olma hakkını kendilerinde 
görmüşlerdir”.17   
 

1.2. Hz. Musa (a.s.) 
 
Hz. Nuh’un (a.s.) peygamberlik daveti ile siyasi amaç arasındaki bağlantıdan bahseden 

bir ayet18 olmasına rağmen Hz. Musa’nın (a.s.) peygamberlik iddiası ile iktidar olma olgusu 
arasındaki ilişkiyi konu alan pek çok ayet bulunmaktadır: “… Musa’yı apaçık mucizelerimizle 
Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları (mucizeleri) 
inkar ettiler. Bak, bozguncuların sonu nasıl oldu! Musa dedi ki: “Ey Firavun! Şüphesiz ki ben 
alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim…”. Firavun’un kavminden ileri 
gelenler dediler ki: “Şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak 
istiyor”…19 “Firavun, “Ben size izin vermeden ona (Musa’ya) iman ettiniz ha! Şüphesiz bu, 
halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Göreceksiniz!” dedi”…20 “… 
Firavun ile ileri gelenlerine de Musa ve Harun’u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük 
tasladılar ve suçlu bir toplum oldular… “(Firavun ve kavminden ileri gelen elitler Hz. 
Musa’ya) Dediler ki: “Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de bu ülkede 
(Mısır’da) büyüklük (üstünlük/hakimiyet) siz ikinizin (Musa ve Harun’un) eline geçsin diye 

                                                           
15 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (İstanbul: Azim, 1992), 5/524. 
16 Seyyid Kutub, Fi Zilali’l–Kur’an, (Kahire: Daru’ş–Şuruk, 2003), 4/2464. 
17 Ebu’l–Ala Mevdudi, Tefhimu’l–Kur’an, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1991), 3/410, 411, 415. 
18 Müminun 23/24. 
19 Araf 7/103–110. 
20 Araf 7/123. 
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mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz”.21 “(Firavun) Şöyle dedi: “Ey Musa! Sihrin ile 
bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin”?22 “Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar 
ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: “Şüphesiz bu ikisi (Musa ve Harun) sihirleri ile sizi 
yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer 
sihirbazdırlar”.23 “Firavun çevresindeki ileri gelenlere, “Şüphesiz bu (Musa) bilgin bir 
sihirbazdır. Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?” dedi”.24 
Yukarıdaki ayetlerde çok açık bir şekilde görüldüğü üzere, Hz. Musa (a.s.) kardeşi Hz. Harun 
(a.s.) ile birlikte peygamberlik iddiasında bulunduğunda Firavun ve elitler o ikisini Mısırlıları 
Mısır’dan çıkararak iktidarı ele geçirmek isteyen siyasi figürler olarak algılamışlardır. 

 
Yukarıdaki ayetler arasında Hz. Musa (a.s.) ile siyasi amaçlar arasında oldukça net bir 

ilişki kuran belki de en çarpıcı ayet şudur: “(Firavun ve kavminden ileri gelen elitler Hz. 
Musa’ya) Dediler ki: “Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de bu ülkede 
(Mısır’da) büyüklük (kibriya /üstünlük) siz ikinizin (Musa ve Harun’un) eline geçsin diye mi 
bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz”.25 Ayette “büyüklük” olarak çevrilen “kibriya” 
kelimesi pek çok müfessir tarafından “hâkimiyet/liderlik/yönetim/iktidar” olarak tefsir 
edilmiştir: “Kibriya mülk (otorite/hükümranlık) demektir26”.27 Taberi ayette geçen “kibriya” 
kelimesinin “mülk”, “sultan” (güç, kuvvet, otorite) ve “taat” (itaat) anlamına geldiğini 
bildiren rivayetleri aktarmaktadır.28 Zemahşeri’ye göre, “kibriya (büyüklük), mülk 
(hükümdarlık) demektir. Çünkü hükümdarlar “kibir” (büyüklük) ile nitelendirilirler. Bundan 
dolayıdır ki hükümdara “cebbar” denilmiştir29”.30 ““Bu ülkede büyüklük siz ikinizin eline 
geçsin diye mi”? Müfessirler bu ifadenin, “Mısır topraklarında mülk (yönetim) ve izzet 
(üstünlük) siz ikinizin olsun diye mi?” anlamına geldiğini söylemişlerdir. Burada hitap Hz. 
Musa (a.s.) ve Hz. Harun’a (a.s.) yöneliktir. Zeccac şöyle demektedir: “Mülk (yönetim) 
kibriya (büyüklük) olarak isimlendirilmiştir, çünkü yönetim dünyada istenilen şeylerin en 
büyüğüdür. Aynı şekilde kavmi bir peygamberin peygamberliğini kabul ettiğinde ümmetinin 
işinin idaresi ona kalır ve böylece o peygamber de kavmin en büyüğü olur””.31 Kurtubi ve 
Süyuti’ye göre de “kibriya” azamet, mülk (hükümdarlık) ve sultan (saltanat) demektir: Mülke 
(hükümdarlığa) “kibriya” (büyüklük) denilir, çünkü o dünyada elde edilmesi istenen şeylerin 
en büyüğüdür.32 17. asırda yaşamış Osmanlı âlim ve müfessirlerinden Gurabzade Ahmed 

                                                           
21 Yunus 10/75–78. 
22 Taha 20/62, 63. 
23 Taha 20/57. 
24 Şuara 26/34, 35. 
25 Yunus 10/78. 
 الكبرياء يعنى الملك 26
27 Mukatil b. Süleyman, Tefsiru Mukatil b. Süleyman. (Beyrut: Müessesetü’t–Tarihi’l–Arabi, 2002), 2/245. 
28 Ebu Cafer Muhammed b. Cerir Taberi, Tefsiru’t–Taberi: Camiu’l–Beyan an Tevili Ayi’l–Kur’an, (Kahire: 
Daru Hicr, 2001), 12/240, 241. 
وتكون لكما الكبرياء أي الملك، ألن الملوك موصوفون  29

الجبار  للملك قيل ولذلك بالكبر؛  
30 Zemahşeri, el–Keşşaf: Keşşaf Tefsiri, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017), 
3/321. 
31 Muhammed Razi Fahruddin, Tefsiru’l–Fahri’r–Razi el–Müştehir bi’t–Tefsiri’l–Kebir ve Mefatihi’l–Gayb. 
(Beyrut: Daru’l–Fikr, 1981), 17/149; Fahruddin er–Razi, Tefsir–i Kebir: Mefatihu’l–Gayb. (İstanbul: Huzur 
Yayınevi, 2002), 12/445.  
32 Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebubekir Kurtubi, el–Cami li–Ahkami’l–Kur’an, (Beyrut: 
Müessesetü’r–Risale, 2006), 11/28; İmam Kurtubi, El–Camiu Li Ahkami’l–Kur’an, (İstanbul: Buruc Yayınları, 
1999), 8/565; Celalüddin es–Süyuti, ed–Dürru’l–Mensur fi’t–Tefsir bi’l–Mesur, (Kahire: Merkezü Hicr li’l–
Buhus ve’d–Dirasati’l–Arabiyye ve’l–İslamiyye, 2003), 7/691; Celalüddin Muhammed Ahmed Mahalli, 
Celalüddin Abdurrahman es–Süyuti, Tefsiru’l–Celaleyn, 217.  
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Efendi de (ö. 1688) ayette geçen “kibriya” kelimesini “padişahlık” olarak tefsir etmiştir.33 
İstanbul’daki Hasırızade Dergahı’nın son şeyhi olan Hasırızade Elif Efendi (1850–1927) 
Kur’an’daki kelimeleri açıklamak için yazdığı en–Nuru’l–Furkan fi Şerhi Lügatil–Kur’an adlı 
sözlükte Kur’an’da “kibriya” kelimesinin Allah için kullanıldığında azamet, mülk, saltanat ve 
hakiki tasarruf, Allah dışındakiler için kullanıldığında ise saltanat ve hükümdarlık anlamına 
geldiğini belirtmektedir.34 

 
Seyyid Kutub’a göre, Firavun’un etrafındaki siyasi elitler Allah’ın ayetlerine teslim 

olmaktan kaçınmalarının gerçek nedenini şu şekilde açıklamışlardır: “Dediler ki: “Bizi 
atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de bu ülkede (Mısır’da) büyüklük 
(üstünlük) siz ikinizin (Musa ve Harun’un) eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de 
inanmıyoruz”.35 Bu atalarından kalan inançlarının yıkılacağı korkusudur; çünkü siyasi ve 
ekonomik düzenleri/çıkarları (nizamühümü’s–siyasi ve’l–iktisadi) atalarından kalma bu 
inançlara dayanıyordu. Aslında bu o topraklardaki (Mısır’daki) saltanatı/hâkimiyeti kaybetme 
korkusudur (ve hüve’l–havf ale’s–sultan fi’l–arz); zira onlar bu saltanatın/hâkimiyetin 
meşruiyetini hurafeye dayalı geleneksel inançlardan alıyorlardı. Eskiden de günümüzde de 
hep aynı gerekçe ileri sürülmüştür: … O da “ülkede hâkimiyet/yönetim” (el–kibriya fi’l–arz) 
meselesidir… Aslında bu, hurafelere ve putlara dayalı saltanatın son bulacağı korkusudur… 
Nitekim Kureyşliler arasında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) getirdiği dinin doğruluğunu ve 
yüceliğini, buna karşın şirk inancının tutarsızlığını ve yanlışlığını göremeyecek zekâ sahipleri 
yok değildi. Ancak onlar da, aynen Firavun’un etrafındaki elitlerin Mısır’daki 
saltanatlarını/hâkimiyetlerini kaybetmekten korkmaları gibi, hurafe ve taklit temelli şirk 
inançlarına dayanan geleneksel konumlarını/hâkimiyetlerini kaybedeceklerinden 
korkuyorlardı.36 Mevdudi’ye göre, apaçıktır ki, eğer bu istek (Hz. Musa’nın risaleti) sadece 
İsrailoğullarının özgürlüğü için olsaydı Firavun’un saltanatına herhangi bir tehdit teşkil 
etmeyecekti. Tehdit teşkil eden şey Hakkın ikamesini gerektiren mesajın kendisiydi. Zira 
mesaj, şirk üzerine temellenen ve Firavun’un eşrafının ve din adamlarının hâkimiyetine 
dayanma sistemine meydan okumaktaydı.37 

 
Görüldüğü üzere, Hz. Nuh (a.s.) ve Hz. Musa (a.s.) peygamberliklerini ilan 

ettiklerinde siyasi ve ekonomik elitler bu peygamberlerin peygamber olduklarını değil de 
yönetimi ele geçirmek isteyen yani siyasi ve ekonomik çıkar peşinde koşan kişiler olduklarını 
düşünmüşlerdir. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğini ilan edince o dönemin 
ekonomik ve siyasi elitleri de Hz. Peygamberi’n maddi ve siyasi çıkar için böyle bir iddiada 
bulunduğunu düşünerek ona para ve yöneticilik teklifinde bulunmuşlardı: “Ey Muhammed, 
eğer sen ortaya attığın bu dava [peygamberlik] ile mal elde etmek istiyorsan mallarımızdan 
sana da verelim, hepimizin en zengini ol; eğer şan, şeref peşinde isen seni kendimize başkan 
yapalım ya da eğer saltanat istiyorsan seni kendimize hükümdar yapalım...”. Bunun üzerine 
Hz. Muhammed (s.a.v.) onlara şu cevabı vermiştir: “Benim bahsettiğiniz bu gibi şeylerde 
gözüm yok. Ben ortaya attığım bu dava ile ne sizin mallarınızı ne aranızda şan, şeref sahibi 
olmayı ne de size liderlik yapmayı istiyorum. Allah beni size peygamber olarak gönderdi ve 
bana bir kitap indirerek sizin için müjdeleyici ve korkutucu olmamı emretti. Ben de Rabbimin 
bu emir ve yasaklarını size bildirdim ve size öğüt verdim. Şimdi size bildirdiklerimi kabul 

                                                           
33 Gurabzade Ahmed Efendi, Zübedü Asari’l–Mevahib ve’l–Envar: Gurabzade Tefsiri, (İstanbul: Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2016), 436.  
34 Hasırızade Elif Efendi, en–Nuru’l–Furkan fi Şerhi Lügatil–Kur’an: Kur’an Lügati, (İstanbul: Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2015), 2/202. 
35 Yunus 10/78. 
36 Seyyid Kutub, Fi Zilali’l–Kur’an, (Kahire: Daru’ş–Şuruk, 2003), 3/1814. 
37 Ebu’l–Ala Mevdudi, Tefhimu’l–Kur’an, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1991), 2/354. 
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ederseniz hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erersiniz. Ancak eğer reddederseniz, Allah 
benimle sizin aranızda hüküm verinceye kadar Allah’ın emrini yerine getirmek uğruna her 
şeye katlanacağım”.38 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkınca 
iktidar amaçlayan siyasal bir lider gibi algılandığını gösteren bir diğer ilginç olay da şudur: 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Amir b. Sasaa oğullarına giderek peygamber olduğunu söyledi ve 
onları İslam’a davet etti. İçlerinden Beyhere b. Firas adlı kişi, “Kureyşli bu genci ele 
geçirirsem onun sayesinde bütün Arapları elde ederim.” diyerek Hz. Peygamber’e şunu sordu: 
“Biz sana itaat eder de Allah seni düşmanlarına karşı zafere ulaştırırsa, senden sonra yönetim 
bize geçecek mi”? Hz. Muhammed (s.a.v.) bu soruya şu cevabı verdi: “Yönetim Allah’ındır, 
onu istediğine verir”. Bunun üzerine Beyhere şunları söyledi: “Biz senin için Araplarla 
savaşalım ve sonra Allah seni muzaffer kılınca yönetime bizden başkaları geçsin, öyle mi! 
Bizim senin işine/yönetimine ihtiyacımız yok”! Böylece Amir b. Sasaa oğulları Hz. 
Muhammed’i (s.a.v.) reddetti.39 Görüldüğü üzere, Hz. Muhammed (s.a.v.) vahiy alan bir 
peygamber olduğunu söyleyerek insanları İslam’a davet ettiğinde pek çok kişi onun bu 
iddiasının arkasında siyasi bir plan yattığını yani asıl amacının iktidarı ele geçirmek olduğunu 
düşünüyordu. Peki, Hz. Nuh (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. Muhammed (s.a.v.) vb. 
peygamberlerin vahiy yani peygamberlik iddialarının birer siyasi iddia olarak algılanmasının 
sebepleri nelerdir?      
 

2. Peygamberlik İddiasının Siyasi Bir İddia Olarak Algılanmasının Sebepleri 
Nelerdir? 
 

Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir ki, Allah ile ilişki içinde olup ondan vahiy ve 
destek alan bir peygamberin böylesi bir destek, üstünlük ve güce rağmen yönetime talip 
olmaması düşünülemez. Allah’ın desteklediği, onun adına kurallar, helaller ve yasaklar koyup 
uygulayan birinin yönetim işinden uzak durması mantıklı ve makul değildir. Bir toplumu ya 
da ülkeyi arkasında Allah gibi bir güç bulunan biri değil de kim yönetecektir? Veya bir 
toplumda ya da ülkede Allah’tan vahiy alan biri varken herhangi bir başkasının yönetici 
olması düşünülebilir mi? Dolayısıyla vahiy yani peygamberlik iddiasının en doğal 
sonucunun/uzantısının “yöneticilik” olduğu söylenebilir. O halde peygamberlerin aynı 
zamanda yönetime/iktidara da talip olmaları şaşılacak bir tutum olmak bir yana, gayet 
beklenen bir durumdur. Öte yandan, bizzat Tanrı’nın kendisi de zaten başta peygamberleri 
olmak üzere kendine inanan müminlere sadece uhrevi iktidarı (cennet) değil, dünyevi iktidarı 
da vaat etmekte, peygamberleri için böyle siyasi bir planı da olduğunu belirtmektedir. 
Örneğin, pek çok ayette Allah ekonomik ve siyasi iktidarı Firavun ve kavminden alarak Hz. 
Musa (a.s.) ve İsrailoğullarına vereceğini vadetmektedir: “Firavun’un kavminden ileri 
gelenler (Firavun’a) dediler ki: “Sen (sihirbazları cezalandıracaksın da) Musa’yı ve kavmini 
bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın”? Firavun, 
“Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üzerinde ezici bir 
güce sahibiz.” dedi. Buna karşılık Musa kavmine, “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. 
Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Güzel sonuç Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlarındır.” dedi. (Bunun üzerine İsrailoğulları) Dediler ki: “(Ey Musa) 
Sen bize gelmeden önce de bize işkence/eziyet edildi, geldikten sonra da”. Musa, “Umulur ki, 
Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde (Mısır’da) egemen kılıp nasıl 
davranacağınıza bakacaktır.” dedi”.40 “Hor görülüp ezilmekte olan kavmi (yani 
İsrailoğullarını) toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı 
kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz onların sabretmeleri karşılığında 

                                                           
38 İbn Hişam, es–Siretü’n-Nebeviyye, (Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-Arabi, 1990), 1/322–325. 
39 İbn Hişam, es–Siretü’n-Nebeviyye, (Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-Arabi, 1990), 2/73. 
40 Araf 7/127–129. 
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gerçekleşti.  Firavun ve kavminin yaptıklarını ve (özenle kurup) yükselttiklerini yerle bir 
ettik”.41 

 
Yukarıdaki ayetlerde, Hz. Musa’nın (a.s.) kavmine, “Allah’tan yardım isteyin ve 

sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Güzel sonuç 
Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.” demesine karşılık, İsrailoğullarının, “(Ey Musa) Sen 
bize gelmeden önce de bize işkence/eziyet edildi, geldikten sonra da.” şeklinde karşılık 
vermeleri oldukça manidardır. Yani Hz. Musa’nın (a.s.) “sabır” tavsiyesine karşılık 
İsrailoğulları ondan daha somut ve maddi bir sonuç beklemektedir. İsrailoğullarının Hz. 
Musa’ya (a.s.) hitaben, “Ey Musa, sen bize gelmeden önce de bize işkence/eziyet edildi, 
geldikten sonra da. Yani biz sen peygamber olmadan önce de köle idik, sen peygamber 
olduktan sonra da hala köleyiz!” demeleri, Hz. Musa’nın (a.s.) peygamberliğinden daha somut 
ve siyasi bir sonuç beklediklerini, soyut bir sabır ve cennet vaadini yeterli bulmadıklarını 
göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Peygamberliğin cennet ve sevap gibi soyut ödüller 
dışında somut ekonomik ve siyasi sonuçları da olmalıdır; aksi takdirde peygamberlikten önce 
de sonra da köle olarak kalmaya, ezilmeye ve sömürülmeye devam eden bir topluluk için 
peygamberliğin pratik bir önemi, avantajı, sonucu yok gibi görünmektedir. İsrailoğularının bu 
yakınmaları karşısında Hz. Musa’nın (a.s.), “Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helak edecek 
ve sizi bu yerde (Mısır’da) egemen kılıp nasıl davranacağınıza bakacaktır.” demesi ise 
kölelikten kurtulmak için onun peygamberliğine bel bağlayanların mesajını aldığını ve bu 
problemi çözmeye çalışacağını göstermektedir. Nitekim İsrailoğulları Hz. Musa (a.s.) 
liderliğinde Mısır’dan kaçıp kurtularak özgürlüğüne kavuşmuş yani Hz. Musa (a.s.) onlara 
verdiği sözü tutmuştur. İnsanların sadece sevap ve cennet gibi manevi ödüllerle yetinmeyip 
peygamberlerden maddi (ve siyasi) birtakım isteklerde de bulunduklarını gösteren bir diğer 
olay da Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde yaşanmıştır: Mekke’nin fethiyle (630) beraber Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) Arap yarımadasındaki siyasi hakimiyeti iyice perçinlenmiş ve ona karşı 
çıkmanın artık bir sonuç getirmeyeceğini anlayan kabileler çaresiz bir şekilde Hz. 
Peygamber’e gelerek bağlılıklarını bildirmeye başlamışlardı. Temim Oğulları heyeti de Hz. 
Peygamber’e bağlılıklarını bildirmek üzere gelen gruplardan biriydi. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
kendisine gelen bu heyete hitaben, “Ey Temim Oğulları, size müjdeler olsun, sevinin!” dedi. 
Bunun üzerine onlar, “Sen bize (ahiretle ilgili) müjdeler veriyorsun. Bize (dünyalık bir şeyler 
de) ver!” dediler. Bu sözlerin verdiği üzüntü Hz. Peygamber’in yüzüne yansıdı. O esnada 
orada Yemen’den gelmiş bulunan bir başka grup daha vardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) onlara 
dönerek, “Sizler Temim Oğulları’nın kabul etmediği bu ahiret müjdesini kabul edin.” dedi. 
Onlar da “Kabul ettik.” dediler.42 Hz. Musa (a.s.) ile ilgili yukarıdaki ayetler ve Hz. 
Muhammed’le (s.a.v.) ilgili bu olay insanların peygamberlerden soyut, manevi, uhrevi 
faydalar dışında somut, maddi, dünyevi faydalar da umduklarını göstermektedir. 

 
“Biz Musa’ya, “Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki (Firavun tarafından) 

takip edileceksiniz.” diye vahyettik. Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi… Biz 
de Firavun’un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan 
sürüp çıkardık. İşte böyle yaptık ve bu nimetlere İsrailoğullarını mirasçı kıldık”.43 “Şüphe yok 
ki Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve halkı sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir 
kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o 
bozgunculardandı. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, 
onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve 

                                                           
41 Araf 7/137. 
42 Buhari, Bedü’l–Halk, 1, Megazi, 69, 76. 
43 Şuara 26/52–59. 
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onların eliyle Firavun’a, Haman’a ve ordularına korktukları şeyleri gösterelim”.44 “Allah 
(Musa’ya), “Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size iktidar vereceğiz de ayetlerimiz 
sayesinde size (kötü bir amaçla) ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek 
olanlardır.” dedi”.45 “Sonra Musa Rabbine, “Bunlar (Firavun kavmi) günahkâr bir 
toplumdur.” diye seslendi. Allah da şöyle dedi: O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü 
takip edileceksiniz. Denizi açık halde bırak.  Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride 
nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice güzel konaklar! Zevk ve sefasını 
sürdükleri nice nimetler! İşte böyle! Biz O nimetleri başka bir topluma miras bıraktık…”.46 
Görüldüğü üzere, Allah nimetleri ve iktidarı Firavun ve kavminden alarak Hz. Musa 
liderliğindeki İsrailoğullarına vereceğini vadetmektedir. Nitekim İsrailoğulları Mısır’dan 
kaçarak özgürlüklerine kavuşmuşlar yani Allah’ın vadi yerine gelmiştir. O halde, 
peygamberliğin sonuçlarından biri de ekonomik ve siyasi iktidardır ve peygamberliğin bu 
siyasi boyutu ayetlerde açıkça ortaya konmaktadır. O halde vahiy/peygamberlik iddiasının 
yönetici elitler tarafından aynı zamanda siyasi bir iddia olarak algılanması yanlış bir çıkarım 
değildir. Zira hem bizzat Tanrı hem de peygamberler siyasi amaçlarını gizlemek şöyle dursun, 
kendilerine inanan müminlere uhrevi ödüllerle (cennet) birlikte açık bir şekilde dünyevi 
iktidar da vadetmektedirler: “Kafirler peygamberlerine, “Ant olsun, ya sizi yurdumuzdan 
çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz.” dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: “Biz 
zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere (onların topraklarına) 
yerleştireceğiz. Bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir”.47 “Ant 
olsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da “Yeryüzüne muhakkak benim iyi kullarım 
varis olacaktır (yeryüzü onların eline geçecektir).” diye yazmıştık”.48 “Allah, kendilerinden 
öncekileri egemen kıldığı gibi, içinizden iman edip de salih ameller işleyenleri de yeryüzünde 
mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, 
yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte 
bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra 
kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir”.49 

 
İsrailoğullarına yönelik yukarıdaki ekonomik ve siyasi vaatlere benzeyen vaatlerin Hz. 

Muhammed’e (s.a.v.) inanan müminlere de yapıldığı görülmektedir: “Onlar (kâfirler 
müminlere), “Sizinle beraber doğru yolu tutarsak [Hz. Muhammed’e (s.a.v.) inanırsak] kendi 
yurdumuzdan (Mekke’den) koparılıp çıkarılırız.” dediler. Hâlbuki biz onları tarafımızdan bir 
rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve güvenlikli bir 
yere [Mekke’ye] yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde 
şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az 
oturulmuş yurtları! (O yurtlara) biz varis olduk, biz”!50 Nitekim Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de 
kendisine inanan çok fazla kişinin olmadığı peygamberliğinin ilk dönemlerinde bile siyasi 
amaçlarının da olduğu izlenimi veren bazı rivayetler söz konusudur: Afif el–Kindi anlatıyor: 
Ticaretle uğraşan biriydim. Hac günlerinde Mekke’ye geldim ve (Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
amcası) Abbas’ın yanına gittim. Onun yanındayken bir adam gelip Kâbe’ye doğru yönelerek 
namaz kıldı, sonra bir kadın ve bir çocuk daha geldi ve onunla birlikte namaz kıldılar. Ben, 
“Ey Abbas, bu din de nedir?” diye sordum. Abbas şöyle cevap verdi: Bu yeğenim Muhammed 
b. Abdullah’tır; Allah’ın kendisini peygamber olarak gönderdiğini, (İran hükümdarı) Kisra ile 

                                                           
44 Kasas 28/4–6. 
45 Kasas 28/35. 
46 Duhan 44/22–31. 
47 İbrahim 14/13. 
48 Enbiya 21/105. 
49 Nur 24/55. 
50 Kasas 28/57, 58. 
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(Bizans imparatoru) Kayser’in hazinelerinin (Allah tarafından) kendisine verileceğini iddia 
ediyor. Onunla birlikte namaz kılan kadın, eşi Hatice’dir, ona inandı; onunla birlikte namaz 
kılan o çocuk da Ali b. Ebu Talip’tir, o da ona inandı. Yeryüzünde bu üçünden başka bu dini 
benimseyen bir başka kişi bilmiyorum…51 Öte yandan, Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisiyle 
arabuluculuk yapması için amcası Ebu Talib’e geldiklerinde Kureyş’in elitlerine şunları 
söylemişti: “Bana sadece bir kelime verin52 ve böylece onunla Araplara hâkim olun, Acemler 
de onunla size boyun eğip itaat ederler53”.54 Ebu Cehil b. Hişam Hicret gecesi Hz. 
Muhammed’i (s.a.v.) öldürmek üzere kendisiyle birlikte Hz. Peygamber’in evinin önüne 
giden Kureyşlilere şunları söyledi: Muhammed kendisine tabi olursanız Arapların ve 
Acemlerin kralları olacağınızı, öldükten sonra diriltileceğinizi ve Ürdün bahçeleri gibi güzel 
cennetlerde yaşayacağınızı… iddia ediyor. Bu esnada Hz. Muhammed (s.a.v.) evinden çıktı 
ve yerden bir avuç toprak aldıktan sonra, “Evet, ben aynen böyle diyorum (Ey Ebu Cehil)…” 
dedi”.55 

 
Yine, “(Ey Muhammed) De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü 

dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini 
zelil edersin. Hayır (iyilik, mal, mülk) senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü 
yetensin.”56 ayetinin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendine 
inananlara sadece Arap yarımadasının değil İran ve Bizans’ın hakimiyetini de vadettiğini 
göstermektedir: “Bu ayet Hz. Peygamber’in İran ve Bizans mülkünün ümmetine verilmesi 
için Rabbine dua etmesi üzerine inmiştir. De ki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü 
dilediğine yani Hz. Muhammed ve ümmetine verirsin ve mülkü dilediğinden yani 
Bizanslılardan ve İranlılardan alırsın. Dilediğini yani Hz. Muhammed ve ümmetini aziz 
edersin, dilediğini yani Bizanslıları ve İranlıları zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. 
Kuşkusuz sen her şeye yani mülkü alıp vermeye de aziz ve zelil kılmaya da kadirsin”.57 
Rivayete göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’nin fethi için yola koyulduğunda ümmetine 
Fars [İran] ve Rum [Bizans] krallıklarını vaat etmiş, bunun üzerine Yahudiler ve münafıklar, 
“Aman aman! Muhammed – nasıl yapacaksa – Fars ve Rum krallıklarını ele geçirecekmiş! 
Böyle bir şeye karşı onlar kendilerini pekâlâ savunabilirler!” demişler. Yine rivayete göre, 
Müslümanlar Hendek Savaşı için hendek kazmaya başladıklarında çukur içinde koca bir tepe 
gibi büyük bir kaya çıkmıştı ve kayaya adeta kazma işlemiyordu. Bunun üzerine durumu 
haber vermek için Selman–ı Farisi’yi Hz. Peygamber’e gönderdiler, o da Selman’ın elinden 
kazmayı alıp kayaya bir darbe indirdi ve kayadan öyle bir ışık saçıldı ki kıvılcımları sanki 
karanlık bir gecede yanan bir kandil gibiydi. Hz. Peygamber tekbir getirdi, ardından 
Müslümanlar da tekbir getirdiler. Hz. Peygamber “Bana bu kayadan bir ışık göründü ve ondan 
Hire saraylarını… gördüm.” dedi. İkinci darbeyi indirdi, sonra “Bana kayadan Rum diyarının 
kızıl sarayları göründü.” buyurdu. Sonra üçüncü darbeyi indirdi ve “Bana Sana sarayları 
göründü. Cebrail bana ümmetimin bu yerlerin hepsine sahip olacağını haber verdi, müjdeler 
olsun!” dedi. Münafıklar ise, “Bak sen şu işe! Muhammed size kuruntular veriyor; aslı astarı 

                                                           
51 Ebü’l–Hasen Ali b. Ebü’l–Kerem Muhammed b. Muhammed b. Abdülkerim b. Abdülvahid eş–Şeybani 
İbnü’l–Esir, el–Kamil fi’t–Tarih, (Beyrut: Daru’l–Kütübi’l–İlmiyye, 1987), 1/582. 
52 Burada Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kastettiği kelime “La ilahe illallah” cümlesidir yani İslam’ı kabul etmektir.   
كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب و تدين لكم بها  53
 العجم
54 İbn Hişam, es–Siretü’n-Nebeviyye, 2/66. 
55 Ebu Cafer Muhammed b. Cerir Taberi, Tarihu’t–Taberi: Tarihu’r–Rusül ve’l–Müluk, (Kahire: Daru’l–Maarif, 
1968), 2/372, 373. 
56 Ali İmran 3/26. 
57 Mukatil b. Süleyman, Tefsiru Mukatil b. Süleyman, (Beyrut: Müessesetü’t–Tarihi’l–Arabi, 2002), 1/269; 
ayrıca bk. Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Taberi Tefsiri, (İstanbul: Hisar Yayınevi, 1996), 2/240. 
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olmayan vaatlerde bulunuyor, Medine’den bakıp Hire saraylarını, Kisra’nın Medain’ini 
gördüğünü ve buraların sizin tarafınızdan fethedileceğini söylüyor! Oysa siz korkunuzdan 
def–i hacet etmeye bile gidemez halde hendek kazıyorsunuz!” dediler, bunun üzerine bu ayet 
nazil oldu.58    
 

Sonuç 
 

Seyyid Kutub’un da dediği gibi, binlerce yıllık “peygamberler tarihi”, yönetici elitlerin 
peygamberlik iddiasında bulunan peygamberleri siyasi hırslara sahip politikacılar olarak din 
istismarı ile suçlamalarının tarihidir.59 Bu elitlere göre vahiy aldıklarını belirten 
peygamberlerin asıl amacı yönetimi/iktidarı ele geçirmek olup peygamberlik iddiası meşruiyet 
kazanmak için başvurulan bir aldatmacadan ibarettir. Ancak bu tür iddialar bir yana, her 
halükârda peygamberlik ile siyaset/iktidar arasındaki ilişki oldukça açık ve normal gibi 
görünmektedir. O halde, peygamberlerin dini liderlik yanında siyasi liderliğe yani iktidara da 
talip olmaları ne kadar normal ve olağansa, yönetici elitlerin vahiy iddiasıyla ortaya çıkan 
peygamberleri kendi iktidarları için bir tehlike olarak algılamaları da o kadar gerçekçidir yani 
bir kuruntu değildir. Nitekim söz konusu elitlerin korktukları başlarına gelmiş ve pek çok 
peygamber dini, ekonomik ve siyasi rakiplerini alt ederek dini, ekonomik ve siyasi üstünlüğü 
ele geçirmeyi başarmış, sadece bir peygamber olarak değil aynı zamanda iktidarı ele geçirmiş 
bir yönetici olarak vefat etmiştir. Örneğin, hem Hz. Davud (a.s.) hem de oğlu Hz. Süleyman 
(a.s.) sadece peygamber değil aynı zamanda kraldırlar. Ne var ki peygamberlik olgusunun 
doğasını ortaya koyan bu gerçeklikten geriye şu kadim soru kalmaktadır: Peygamberlerin 
yönetime/iktidara da talip olmaları (peygamberlik olgusunun tabii bir gereği olarak) gayet 
doğal bir gelişme ise, tarihte yönetime/iktidara talip olan bazı kişilerin peygamberleri taklit 
etmek suretiyle peygamberlik iddiasında bulunmuş olmaları mümkün müdür? Bu bağlamda 
“yalancı peygamberler” konusunu incelemeye başlamak bu sorunun cevabını araştırmak için 
doğru bir çıkış noktası olabilir.60 

 
Sonuç itibariyle, peygamberlerin dünyevi hâkimiyet ve iktidara sahip olmalarının çıkış 

noktasında hedeflenen bir amaç olmaktan çok düzen ve dünya görüşü değişiminin doğal bir 
sonucu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yani siyasi ve ekonomik elitlerin iddiaları ne 
olursa olsun, peygamberler siyasi amaç ve hedeflerin değil vahyin yönlendirmesi ile mücadele 
etmişler ve bu açıdan dini siyasete değil, olsa olsa siyaseti dine alet etmişlerdir. Yani siyaset 
amaç değil araçtır; amaç Allah’ın razı olacağı toplumsal bir düzen kurmaktır. Öte yandan 
peygamberler sadece birer peygamber değil aynı zamanda birer devrimci olarak kabul edilirse 
din ve siyaset arasındaki ilişki zaten bir kez daha oldukça doğal bir ilişkiye dönüşecektir. Bir 
diğer deyişle, Allah’ın razı olacağı toplumsal bir düzen kurmak için mecburen ekonomik 
kaynaklara ve siyasi/askeri güce ihtiyaç duyulacaktır. Ne var ki, peygamberlerle siyaset 
arasındaki bu doğal ve masum ilişkinin ötesinde tarih boyunca bazı elit ve yöneticilerin dini 
hem ekonomik hem de siyasi hedeflerine ulaşmak amacıyla bir tür istismar aracı olarak 

                                                           
58 Zemahşeri, el–Keşşaf: Keşşaf Tefsiri, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2016), 
1/906; ayrıca bk. Fahruddin er–Razi, Tefsir–i Kebir: Mefatihu’l–Gayb, (Ankara: Akçağ Yayınları, 1989), 6/236, 
237; İmam Kurtubi, El–Camiu Li Ahkami’l–Kur’an, (İstanbul: Buruc Yayınları, 2003), 4/157, 158, 160; Suyuti, 
ed–Dürrü’l–Mensur fi’t–Tefsir bi’l–Mesur, (İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2012), 3/433, 434; Celalüddin 
Muhammed Ahmed Mahalli, Celalüddin Abdurrahman es–Süyuti, Tefsiru’l–Celaleyn, 53; Gurabzade Ahmed 
Efendi, Zübedü Asari’l–Mevahib ve’l–Envar: Gurabzade Tefsiri, 169, 170; Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini 
Kur’an Dili, (İstanbul: Azim, 1992), 2/336, 337; Ebü’l–Hasen Ali b. Ahmed Vahidi, Esbabü Nüzuli’l–Kur’an, 
(Beyrut: Daru’l–Kütübi’l–İlmiyye, 1991), 102–104. 
59 Seyyid Kutub, Fi Zilali’l–Kur’an, 4/2464. 
60 Örneğin bk. Bahriye Üçok, İslam’dan Dönenler ve Yalancı Peygamberler, (Ankara: Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1967), 1–111.  
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kullanmış oldukları da herhalde kimsenin inkâr edemeyeceği bir olgu olarak karşımızda 
durmaktadır. Yani tarih boyunca peygamberler dışındaki bazı yöneticilerin ekonomik ve 
siyasi çıkarları için dini istismar etmiş olduklarını söylemek yanlış olmasa gerektir.61        
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Türkiye Sağlık Sistemi’ne İnsan Kaynakları ve Sağlık Harcamaları Perspektifli 
Bir Yaklaşım 

Öz: Türkiye’de sağlık alanında uygulanan politikalara bakıldığında, son yıllarda sağlık 
sistemindeki işgücü kaynağında ve sağlık harcamalarında ciddi değişimlerin olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık alanındaki işgücüne yönelik olarak 
insan kaynaklarının düzeyini, eğitim durumunu, finansmanını ve ihtiyaç durumuna göre 
dağılımını belirlemek, sağlık harcamalarını incelemek ve son dönemlerde uygulanan politika 
değişimlerini mevcut veriler eşliğinde değerlendirmektir. Çalışmanın temel bulguları; 2002-
2018 dönem aralığı içerisinde uygulanan stratejik politika ve planlamalarla sağlık sisteminde 
önemli adımlar atıldığını, ancak ilgili politika ve planlamaların geliştirilmesinin gerekliliğini, 
sahada çalışan insan kaynaklarının talep edilen hizmetlere oranla yetersiz kaldığını, bölgeler 
arasında dağılım açısından dengesizlik olduğunu, insan kaynakları finansmanında özellikle 
yardımcı sağlık personelini motive edici uygulamaların yapılmasını ve sağlık harcamalarının 
artırılması gerektiğini göstermektedir. Sonuç olarak; sağlık alanındaki meslek gruplarının 
tanımlamalarına ait iş akış şemalarının oluşturulmasına, mezuniyet öncesi ve mezuniyet 
sonrası eğitimlerin düzenlenmesine ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu eğitimlerin gözden 
geçirilmesine, ülkenin saha istatistiklerine göre insan kaynakları yetiştirilmesine, hizmeti 
sunanların ve kullananların memnuniyetinin değerlendirilmesine, verilen hizmetlerin 
kalitesinin artırılması yönünde çalışmaların planlanmasına diğer sektörlerde olduğu gibi 
sağlık sektöründe de ihtiyaç olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Alanında İnsan Kaynakları, Sağlık Harcamaları, Sağlık 
Hizmetlerinde İnsan Kaynaklarının Eğitimi, Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları 
Finansmanı, Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi ve Politikaları. 

 

An Approach within a Perspective of Human Resources and Health Expenditures to 
Health System in Turkey 

Abstract: When it looks at the policies implemented in the health sector in Turkey, in 
the health system in the labour resources and health expenditures in recent years shows that 
there are serious changes. The purpose of this study, for the work force in the health sector in 
Turkey the level of human resources, training status, financing and determine the distribution 
according to the needs of state, the health expenditure to examine and policy changes 
implemented in recent years to assess accompanied by the available data. The main findings 
of the study are; important steps have been taken in the health system with the strategic 
policies and planning implemented in the 2002-2018 period, but the necessity of developing 
the relevant policies and plans, the human resources working in the field are insufficient 
compared to the requested services, there is an imbalance in terms of distribution among the 
regions, shows that motivational practices should be done and health expenditures should be 
increased. As a result; as in other sectors, the improvement of work flow schema for the 
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definitions of the occupational groups in the field of health, organizing pre-graduation and 
post-graduate trainings and reviewing these trainings in line with the needs, training human 
resources according to the country’s field statistics, planning the works for increasing the 
quality of the services provided, evaluating the satisfaction of the service providers and users. 
It is seen that there is a need in the health sector as well. 

Keywords: Human Resources in Health, Health Expenditures, Training of Human 
Resources in Health Services, Human Resources Financing in Health Services, Human 
Resources Management and Policies in Health. 

 

GİRİŞ 

Sağlık sisteminin hızlı değişim gösteren yapısı, bu alanda verilen hizmetlerin 
planlanmasını ve sunulmasını giderek daha önemli hale getirmektedir. Teknolojik 
gelişmelerin artması, sağlık alanında yapılan hizmetlerin maliyetini ve ülke genelinde sağlık 
alanına ayrılan harcamaların payının giderek artmasına sebep olmaktadır. Bilişim alanındaki 
gelişmelere bağlı olarak, bireylerin sağlık alanındaki taleplerinin artış göstermesi, bu alanda 
yapılmış olan düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi, yapılacak olan planlamaların ise daha 
gerçekçi temeller üzerinde oluşturulması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Sunulan sağlık 
hizmetlerinin kalitesi, ulaşılabilirliği, etkinliği ve uygulanabilirliği öncelikli olarak bu alanda 
çalışan insan kaynaklarının sayısına, eğitimine, üretkenliğine, finansmanına ve sağlık 
harcamalarına, ardından ise verilen hizmetlerin teknik, sosyal ve kültürel açıdan kalitesine, 
ayrıca hizmeti veren kurumların istikrarına bağlıdır.1 Sağlık sistemi içerisindeki insan 
kaynakları, ülkenin sağlık politikalarının işleyişi açısından en önemli bileşeni 
oluşturmaktadır.2 Sağlık personellerinin hizmet sunum kalitesi ve gösterdikleri performans; 
sahada çalışan personel sayısına, personellerin çalıştıkları birimlere, çalışma şartlarını 
belirleyen politikalara ve uygulamalara bağlı olarak değişmektedir.3 Sağlık alanında mevcut 
insan kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması sonucunda nitelikli bir hizmet sunumu 
için, mevcut veriler doğru olarak değerlendirilmeli ve iyi bir planlama çerçevesi 
oluşturulmalıdır.4 İlgili politikalar belirlenirken sahada çalışan personeli etkileyebilecek çeşitli 
faktörler göz önünde bulundurularak, özellikle uygulama sonrası meydana gelebilecek avantaj 
ve dezavantajlar da düşünülerek stratejik planlamalar yapılmalıdır. Dünyanın çoğu ülkesine 
benzer şekilde Türkiye’de de sağlık alanındaki insan kaynaklarının dengesiz dağılımının 
temel nedeni, yeterli alt yapı çalışmaları yapılmadan planlamaların ve politikaların 

                                                           
1 Özkan, Şirin & Uydacı, Mert. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”. 
Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11/44 (2015), 222. 
2 Hongoro, Charles & Mcpake, Barbara. “How to Bridge the Gap in Human Resources for Health”. The Lancet, 
364/9443 (2004), 364. 
3 Lammintakanen, Johanna, Kivien, Tuula & Kinnunen, Juha. “Managers’ Perspectives on Recruitment and 
Human Resource Development Practices in Primary Health Care”. International Journal of Circumpolar Health, 
69/5 (2010), 469. 
4 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 222. 
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oluşturulmasından kaynaklanmaktadır.5 Sağlık alanındaki insan kaynaklarının yönetimi için 
uygulanan politikalar sonucunda meydana gelen etkiler, dünya çapında da benzerlik 
göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak Dünya Sağlık Örgütü (World Health 
Organization/WHO), son dönemlerde artan uluslararası göç nedeni ile sağlık alanındaki insan 
kaynaklarının planlanması, personel sayısındaki yetersizlik, personelin uygunsuz dağılımı gibi 
sorunlara yönelik olarak bu alanda uygulanan politikalar üzerinde ciddi çalışmalar 
yapmaktadır.6  

Konunun önemine atfedilen ve yukarıda ifade edilen açıklamalar ışığında yapılan bu 
çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık alanındaki işgücüne yönelik olarak insan kaynaklarının 
düzeyini, eğitim durumunu, finansmanını ve ihtiyaç durumuna göre dağılımını belirlemek, 
sağlık harcamalarını incelemek ve son dönemlerde uygulanan politika değişimlerini mevcut 
veriler eşliğinde değerlendirmektir. Amaç doğrultusunda, çalışma altı konu başlığı altında 
örüntülenmiştir. Çalışmanın birinci kısmında sağlık alanında insan kaynaklarının genel 
durumu, ikinci kısmında sağlık hizmetlerinde insan kaynaklarının dağılımı, üçüncü kısmında 
sağlık hizmetlerinde insan kaynaklarının eğitimi konu başlıklarına yer verilmiştir. Dördüncü 
konu başlığında, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları finansmanı, beşinci başlıkta sağlık 
harcamaları, ardından sağlıkta insan kaynakları yönetimi ve politikaları açıklanmıştır. 
Çalışma, sonuç ve öneriler kısmı ile tamamlanmıştır. 

1. SAĞLIK ALANINDA İNSAN KAYNAKLARININ GENEL DURUMU  
Dünya Sağlık Örgütü için sağlık, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra üretim için 

vazgeçilmez bir koşul haline geldi ve sağlık yönetimini hükümetler için öncelikler listesine 
aldı. Bu doğrultuda sağlık alanında yapılan çalışmalarda, insan kaynaklarına ve sağlık 
hizmetlerine yönelik araştırmaların sayısı artırıldı. Bu kapsamda; sağlığın sosyal 
belirleyicileri, sağlık sistemleri ve kurumsal değerlendirmeler, sağlık hizmetlerinin arz ve 
talebi, sağlık teknolojisi ve sağlık sisteminde yer alan ekonomik birimlerin davranışlarının 
analizleri gibi konularda araştırmalar yapıldı.7 

İnsan kaynaklarının arzı, örgütsel hedeflere ulaşmak için en önemli etmenlerden birisi 
olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, hem hizmetlerin üretilmesi hem de sunulması 
aşamalarında insan kaynakları çok değerli bir faktördür. Ülkelerin ve kuruluşların gelişimsel 
yönü, insan kaynaklarını geliştirmedeki yaratıcılık ve yenilikçiliklerle ilişkilidir. Sağlık 
alanındaki insan kaynakları, en kritik kaynaklardan ve sermayelerden birisi olarak 
görülmektedir. Bu durum, toplumdaki sağlık koşullarının korunması, sağlık hizmetlerinin 
sunulması ve geliştirilmesinde görevli olan sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar açısından 
gerekli planlamaların doğru bir şekilde yapılmasını ve yürütülmesini gerekli kılmaktadır. 

                                                           
5 Lammintakanen vd, “Managers’ Perspectives on Recruitment and Human Resource Development Practices in 
Primary Health Care”. 469. 
6 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 222. 
7 Reina, Manuel Ruiz-Adame, Correa, Manuel & Soler, Nuria García-Agua. “A Study of The Graduates of 
Health Economics Masters Programs in Spain”. Gac Sanit.,33/6 (2019), 524. 
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İnsan kaynaklarının eksik ya da fazla olması durumu, hastalara sunulan hizmetlerin kalitesini 
düşürebilmektedir.8 

Günümüzde, insan kaynaklarının sağlık alanındaki rolüne daha fazla vurgu yapıldığı ve 
bu alanda gerekli araştırmaların yürütüldüğü görülmektedir. Bu araştırmaların, özellikle 21. 
yüzyılın başlarında hız kazandığı WHO’nun çalışmalarından da anlaşılmaktadır. WHO 
tarafından yayımlanan 2006 Yılı Dünya Sağlık Raporu’nda; sağlık çalışanları, öncelikle 
sağlığı geliştirme birincil amacı olan eylemlerde bulunan kişilerdir şeklinde 
tanımlanmaktadır.9 Söz konusu Rapor’da, sağlık alanında insan kaynaklarına odaklanılarak, 
insan kaynakları tanıtılmıştır.  

Dünya’daki sürece benzer şekilde, Türkiye’de de sağlık alanında insan kaynaklarının 
önemi konusunda farkındalık artmış, konu ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı son yıllarda yaptığı icraatlar doğrultusunda sağlık alanındaki 
tek tip istihdam politikası uygulamasından vazgeçmiştir. Söz konusu bu uygulamalar; 4/B’li 
sözleşmeli personel istihdamı, sahadan sözleşmeli sağlık personeli istihdamı, mecburi hizmet 
uygulaması (devlet yükümlülüğü uygulaması), hemşireler ve ebeler için vekâleten alımlar 
olarak sıralanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, daha az gelişmiş bölgelerdeki sağlık personeli 
istihdamı sıkıntısını gidermek amacıyla sözleşmeli personel uygulamasını başlatmıştır. Bu 
uygulama, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan planlamalar sonucunda hayata 
geçirilmiş ve özellikle hekim dışı sağlık personeli (ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni gibi) 
istihdamı sağlanmıştır.10 

Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunun büyük çoğunluğu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
sağlık kurumları tarafından sağlanmaktadır. Dolayısıyla, sağlık alanında hizmet veren insan 
kaynaklarının büyük bir kısmı bu kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Buna göre 2018 yılı 
itibariyle toplam hekimlerin yaklaşık %60’ı, toplam diş hekimlerinin yaklaşık %35’i, eczacı, 
hemşire, ebe ve diğer sağlık personelinin ise yaklaşık %67’si Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
kurumlarda çalışmaktadır.11 Dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, Sağlık 
Bakanlığı sektör içerisinde başlıca işveren olarak görev yapmaktadır.12 Bu kapsamda, Sağlık 

                                                           
8 Nobakht, Samin, Shirdel, Arash, Molavi‐Taleghani, Yasamin, Doustmohammadi, Mohammad M. & 
Sheikhbardsiri, Hojjat. “Human Resources for Health: A Narrative Review of Adequacy and Distribution of 
Clinical and Nonclinical Human Resources in Hospitals of Iran”. International Journal of Health Planning and 
Management, 33/4 (2018), 560-561.  
9 WHO, World Health Organization. “The World Health Report 2006: Working Together for Health”. Erişim 22 
Ağustos 2019. https://www.who.int/whr/2006/whr06_en.pdf.  
10 Akdağ, Recep, Nazlıoğlu, Serpil, Mollahaliloğlu, Salih, Kosdak, Mustafa, Öncül, Hasan Gökhun, Erkoç, 
Yasin, Çinal, Adnan, Aydın, Sabahattin, Ünüvar, Necdet & Tosun, Nihat. (ed). “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 
Vizyonu”. TC Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, 
Sağlık Bakanlığı Yayın No: 851. Ankara, 2011. 
11 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018. Ankara, 
2019, 225. 
12 Lammintakanen vd. “Managers’ Perspectives on Recruitment and Human Resource Development Practices in 
Primary Health Care”. 469. 
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Bakanlığı sağlık alanındaki insan kaynakları politikalarının oluşturulması, düzenlenmesi, 
uygulanması ve denetlenmesi konusunda büyük bir role ve öneme sahiptir. 

Tablo 1’de Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektörde görev yapmakta olan toplam 
sağlık personelinin sayıları gösterilmektedir. Buna göre, 2018 yılı itibariyle Türkiye’de 
153.128 hekim, 30.615 diş hekimi, 32.032 eczacı, 190.499 hemşire, 56.351 ebe, 177.409 diğer 
sağlık personeli, 376.367 diğer personel ve hizmet alımı olmak üzere toplamda 1.016.401 
personel sağlık alanında çalışmaktadır. Verilere göre, 2002-2018 dönem aralığı içerisinde 
Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektörde çalışan insan kaynaklarının sayısında artış 
olduğu görülmektedir. Bu artış oranı, 2.6 kattan daha fazladır.   

Tablo 1. Sağlık Personellerinin Sayıları, Tüm Sektörler: 2002-201813 

İnsan Kaynakları 2002 2014 2015 2016 2017 2018 

Uzman Hekim 

Pratisyen Hekim 

Asistan Hekim 

Toplam Hekim 

Toplam Diş Hekimi 

Eczacı 

Hemşire 

Ebe 

Diğer Sağlık Personeli 

Diğer Personel ve Hizmet 
Alımı 

45.457 

30.900 

15.592 

91.949 

16.371 

22.289 

72.393 

41.479 

50.106 

83.964 

75.251 

39.045 

21.320 

135.616 

22.996 

27.199 

142.432 

52.838 

138.878 

303.110 

77.622 

41.794 

21.843 

141.259 

24.834 

27.530 

152.803 

53.086 

145.943 

311.337 

78.620 

43.058 

23.149 

144.827 

26.674 

27.864 

152.952 

52.456 

144.609 

321.952 

80.951 

44.649 

24.397 

149.997 

27.889 

28.512 

166.142 

53.741 

155.417 

339.241 

82.894 

44.053 

26.181 

153.128 

30.615 

32.032 

190.499 

56.351 

177.409 

376.367 

Toplam Personel Sayısı 378.551 823.069 856.792 871.334 920.939 1.016.401 

Tablo 2 içerisindeki 2018 yılı itibariyle sağlık personelinin sektörlere ve unvanlara göre 
dağılımı genel olarak değerlendirildiğinde; tıp hekimi istihdamının çoğunluğunun Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, diş hekimi ile eczacı istihdamının ise özel sektörde ağırlık 
kazandığı görülmektedir.  

Tablo 2. Sağlık Personellerinin Sektörlere ve Unvanlara Göre Dağılımı: 2018 Yılı14 

İnsan Kaynakları 
Sağlık 

Bakanlığı 
Üniversite Özel Sektör Toplam 

Uzman Hekim  

Pratisyen Hekim 

Asistan Hekim 

Toplam Hekim 

43.347 

39.442 

8.770 

91.559 

14.438 

291 

17.411 

32.140 

25.109 

4.320 

- 

29.429 

82.894 

44.053 

26.181 

153.128 

                                                           
13 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 225. 
14 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 225. 
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Toplam Diş Hekimi  

Eczacı 

Hemşire 

Ebe 

Diğer Sağlık Personeli 

Diğer Personel ve Hizmet 
Alımı  

10.814 

3.064 

126.891 

52.495 

121.206 

236.155 

4.224 

691 

29.263 

789 

16.493 

48.377 

15.577 

28.277 

34.345 

3.067 

39.710 

91.835 

30.615 

32.032 

190.499 

56.351 

177.409 

376.367 

Toplam Personel Sayısı 642.184 131.977 242.240 1.016.401 

2005 yılı itibariyle birinci basamak sağlık hizmeti alanında Türkiye’de büyük bir 
değişim gerçekleşmiş ve Aile Hekimliği sistemine geçilmiştir. 2010 yılına kadar olan süreç 
içerisinde gerekli personel istihdamı ve eğitimler tamamlanarak uygulamaya giren Aile 
Hekimliği sistemi, 81 ilde uygulanmaktadır.15 Aile Hekimliği sistemi; birinci basamak sağlık 
sistemi içerisinde tanımlanan hastalıkların tanı ve tedavilerinin bireylerin kendi seçebileceği 
hekimler tarafından yürütülmesine, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumuna, aile üyelerinin 
sağlık alanında eğitimine, hastalıkların önlenmesi, tedavi edilmesi ve takibine yönelik hizmet 
veren hekim ve ekibinin sorumluluğu altında yürütülmesi esasına dayanan bir uygulamadır. 
Sistem içerisinde oluşabilecek bir sevk durumunda, etkili ve güvenilir sevk zincirinin 
kurulabilmesine yönelik hastanın kendi seçtiği ve güvendiği hekiminden bu hizmeti alması 
amaçlanmıştır. Sistemin oluşturulması sırasında, mevcut durumda aile hekimi olarak görev 
yapan hekimlerin eğitimine de gerekli önem verilmiştir. Bu amaçla, sistem içerisinde görev 
yapacak olan pratisyen hekimlerin eğitimi için birinci aşamada uyum eğitimi olarak 
tanımlanan kısa bir eğitimin ardından, ikinci aşamada mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması 
ve geliştirilmesinin hedeflendiği bir eğitim planlaması yapılmıştır.16 Uygulama sonrasında 
dikkati çeken durum, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekim sayısındaki artıştır. 
Tablo 3, sağlık personelinin hastane, aile hekimliği birimi ve diğer kurumlara göre hizmet 
birimlerinin dağılımını göstermektedir. Pratisyen hekimler aile hekimliği biriminde görev 
yapmakta olan en yüksek sayıdaki insan kaynağıdır.   

Tablo 3. Sağlık Personellerinin Hizmet Birimlerine Göre Dağılımı: 2018 Yılı17  

Meslek Grubu Hastaneler 
Aile Hekimliği 

Birimi 
Diğer 

Kurumlar 
Toplam 

Uzman Hekim 40.541 1.814 992 43.347 

Pratisyen Hekim 10.719 22.268 6.455 39.442 

Asistan Hekim 8.770 - - 8.770 

Toplam Hekim 60.030 24.082 7.447 91.559 

                                                           
15 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Dünya Sağlık Örgütü İş yüküne Dayalı 
Personel İhtiyacı Belirleme Yöntemi Birinci Basamak Sağlık Kurumları Uygulaması. T.C. Sağlık Bakanlığı 
Yayın No: 929. Ankara, 2014. 
16 Akdağ, Recep, Aydın, Sebahattin & Demirel, Hüseyin. İlerleme Raporu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı. 
T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 749. ISBN: 978-975-590-273-9. Ankara, 2008. 
17 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 248. 
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Toplam Diş Hekimi 4.642 - 6.172 10.814 

Eczacı 2.747 - 317 3.064 

Hemşire 113.641 7.448 5.802 126.891 

Ebe 27.028 13.299 12.168 52.495 

Diğer Sağlık Personeli 73.226 1.874 46.106 121.206 

Diğer Personel ve Hizmet 
Alımı 

193.787 17.614 24.754 236.155 

Toplam Personel Sayısı 475.101 64.317 102.766 642.184 

Aile Hekimliği sistemine geçişle birlikte, birinci basamak sağlık hizmetlerinde aktif 
olarak çalışan insan kaynaklarının sayısı artmış ve birinci basamaktan üst basamağa yapılan 
sevk sayısı azalmıştır (Bkz. Tablo 4). Söz konusu bu durum, sağlıkta insan kaynaklarının 
artışına paralel bir şekilde birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulduğunun ve 
kullanıldığının bilgisini vermektedir.  

Tablo 4. Aile Hekimliği Birimi Sevk Hızı (%), Sağlık Bakanlığı: 2002-201818 

Sevk Hızı 2002 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Basamak Kuruluşları Sevk Hızı (%) 22 3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı istatistik verilerine göre, aile hekimliği sistemi 
içerisinde çalışan aile sağlık elemanlarının, aynı sistem içerisindeki hekimlerden daha fazla iş 
yüküne maruz kaldığı ortaya çıkmaktadır. Olması gereken sayı açısından bakıldığında ise, 
mevcut iş yüküne göre yapılacak olan bir hesaplamada aile sağlığı elemanı sayısının aile 
hekimi sayısından %12 daha fazla olması gerekmektedir. Nüfus temelindeki norm kadro 
hesabı kullanıldığında ihtiyaç olan aile sağlığı elemanı sayısının, aile hekimi sayısına eşit 
olması yeterli olarak tanımlanmaktadır.19 

Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de birçok ülkede sağlık politikalarının 
başarısını etkileyen en önemli unsur sağlık sistemi içerisindeki insan kaynaklarının uygun bir 
şekilde değerlendirilmesidir.20 Bu duruma örnek olarak; Gürcistan’da yapılan ülke çapında bir 
aşılama programında, yeterli sayıya ulaşamayan aşılama oranlarının sebebi araştırıldığında, 
ilk göze çarpan durumun yetersiz sağlık hizmeti sistemi ile birlikte sağlık alanındaki insan 
kaynaklarının eksikliği görülmektedir.21 WHO verileri kullanılarak 117 ülkenin dâhil edildiği 
bir araştırmada, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde insan kaynaklarının 
kullanımı ile anne ölüm oranı, beş yaş altı çocuk ölüm oranları ve yeni doğan ölüm oranı 

                                                           
18 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 166. 
19 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Dünya Sağlık Örgütü İş yüküne Dayalı 
Personel İhtiyacı Belirleme Yöntemi Birinci Basamak Sağlık Kurumları Uygulaması. T.C. Sağlık Bakanlığı 
Yayın No: 929. Ankara, 2014. 
20 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 222. 
21 Esmail, C. Laura, Cohen-Kohler, Jilian Clare & Djİbutİ Mamuka. “Human Resource Management in The 
Meorgian National Immunization Program: a Baseline Assessment”, Human Resources for Health,  5/20 (2007), 
5. 



 Türkiye Sağlık Sistemi’ne İnsan Kaynakları ve Sağlık Harcamaları Perspektifli 
Bir Yaklaşım 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.33-56 

40 

incelenmiş; sonuçlarda belirtilen oranların sağlık sistemindeki insan kaynakları yoğunluğu ile 
önemli oranda etkileşim içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, iyi yetiştirilmiş bir 
sağlık personelinin riskli gebeliklerde annede meydana gelebilecek herhangi bir anormalliği 
daha kolay belirleyebileceği gözlenmiştir. Bu doğrultuda bebek ve anne ölümü oranlarının 
azaltılması için, sağlık alanındaki insan kaynaklarına yapılan destek ve yatırımların artırılması 
konusunda geniş bir konsensüs ortaya çıkmıştır.22 

Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
uygulanan tüm bu yeniliklere rağmen 2002-2018 dönemi içerisindeki dağılıma bakıldığında 
hem ikinci ve hem de üçüncü basamak sağlık hizmetlerine talebin daha fazla olduğu ve 
giderek arttığı Tablo 5’te yer alan verilerden anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 5. Kurum Türlerine Göre Toplam Hekime Müracaat Sayısı: 2002-201823 

Kurum Türleri 2002 2014 2015 2016 2017 2018 

Sağlık Ocağı 

Aile Hekimliği 

Verem Savaş Dispanseri 

ÇEKÜS Birimi 

TSM’ler  

Özel Poliklinikler 

Birinci Basamak 
Toplamı 

69.103.517 

- 

2.012.458 

2.980.481 

- 

731.132 

74.827.588 

- 

214.120.750 

1.643.937 

660.056 

2.234.348 

546.514 

219.205.605 

- 

208.538.951 

1.495.558 

548.433 

3.457.520 

523.694 

214.564.156 

- 

205.549.931 

1.374.153 

525.011 

8.080.631 

461.013 

215.990.739 

- 

228.098.527 

1.391.817 

646.856 

4.496.425 

501.993 

235.135.618 

- 

258.436.607 

1.332.580 

366.095 

4.821.348 

539.593 

265.496.223 

Özel Tıp Merkezleri 

Hastaneler 

2. ve 3. Basamak 
Toplamı 

9.824.802 

124.313.659 

134.138.461 

28.208.781 

396.577.644 

424.786.425 

26.953.360 

418.581.931 

445.535.291 

22.069.610 

447.648.830 

469.718.440 

18.912.829 

464.876.362 

483.789.191 

19.055.722 

497.963.259 

517.018.981 

Genel Toplam 208.966.049 643.992.030 660.099.447 685.709.179 718.924.809 782.515.204 

Tablo 5 içerisinde belirtilen rakamlar ve sağlık hizmetlerine yönelik talep artışları bir 
başka açıdan değerlendirildiğinde; 2018 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de bir yıl içerisinde 
birinci basamak sağlık hizmetlerine kişi başına olan müracaat sayısı ortalama 3.2 iken, ikinci 
ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine kişi başına müracaat sayısının ortalama 6.3 olduğu 
görülmektedir.24 Dolayısıyla, oluşturulan mevcut aile hekimliği sistemine olan talebin 
artırılması ve ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine talebin azaltılması için gerekli 
politikalar planlanırken, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik 
çalışmaların da yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, sağlık politikaları planlanırken sunulan 
hizmetlerin talep yaratması konusuna ağırlık verilmesi önerilmektedir. Mevcut aile hekimliği 
sistemi içerisinde, hastanın ilk başvurusu dışındaki tüm ihtiyaç ve taleplerine hekim 
                                                           
22 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 225. 
23 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 161. 
24 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 161. 
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tarafından karar verilmektedir. Yani, sistem içerisinde hekimin karar verme gücü, sunulan 
hizmetin kendi talebini yaratması ilkesini ön plana çıkarmaktadır. Bu durumda hekim, sağlık 
personeli, yatak gibi sunulan hizmetler beraberinde talebi yani hastayı getirmektedir.25 

Tablo 6 incelendiğinde, 2018 yılında 100.000 kişiye düşen uzman hekim sayısının 101, 
pratisyen hekim sayısının ise 54 olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, çalışan personel sayısı 
açısından düşünüldüğünde, talebin sunulan hizmetin fazla olduğu yöne doğru kaydığını 
göstermektedir. Aslında, talebin koruyucu sağlık hizmetleri yönünde birinci basamak sağlık 
hizmetlerine doğru kaydırılması açısından, aile hekimliği sistemi içerisinde yer alan pratisyen 
hekim ve aile hekimi uzmanı sayılarının artırılması pozitif yönde değerlendirilebilir. Ancak, 
sistem içerisindeki diğer sağlık çalışanlarının sözleşmeli personel statüsünde istihdam 
edilmesi ve her yıl sözleşmenin yenilenmesi zorunluluğu, sağlık personeli açısından çalışma 
ortamında ciddi belirsizliklere yol açmaktadır. Bunun sonucunda da sistem sağlık çalışanının 
iş güvencesini azaltarak, çalışma şartlarını da zorlaştırmaktadır. 

Tablo 6. Bölgelere Göre 100.000 Kişiye Düşen Sağlık Personeli Sayısı, Tüm Sektörler26 

Bölge Adı 
Uzman 
Hekim 

Pratisyen 
Hekim 

Toplam 
Hekim 

Diş 
Hekimi 

Eczacı 
Hemşire 
ve Ebe 

Batı Anadolu 144 49 267 51 47 335 

İstanbul 134 45 219 50 40 270 

Ege 112 57 204 41 45 311 

Akdeniz 94 56 175 36 43 304 

Doğu Karadeniz 84 65 171 33 40 368 

Orta Anadolu 80 60 170 32 40 321 

Doğu Marmara 92 51 169 35 36 291 

Batı Marmara 89 56 166 33 40 320 

Batı Karadeniz 81 61 163 31 39 345 

Kuzeydoğu Anadolu 69 63 153 24 28 311 

Ortadoğu Anadolu 80 58 143 24 27 317 

Güneydoğu Anadolu 62 55 129 21 29 248 

Türkiye 101 54 187 37 39 301 

Sağlık personelinin unvanlara göre bölgesel dağılımını gösteren Tablo 6’ya göre, en 
fazla hekim, diş hekimi ve eczacının Batı Anadolu bölgesinde, en fazla hemşire ve ebenin ise 
Doğu Karadeniz bölgesinde istihdam edildiği görülmektedir.   

Uygulanan sağlık politikaları sonucunda, 2002-2018 döneminde sahada çalışan sağlık 
personeli sayısında ciddi bir artış olmuştur (Bkz. Tablo 7). Ancak bu artışa rağmen, 100.000 
                                                           
25  Çelik, Yusuf. Sağlık Ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ankara, 2011, 54. 
26 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018’de yer alan 
verilerden derlenmiştir.  
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kişiye düşen sağlık personeli sayısının, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation 
for Economic Co-operation and Development/OECD) ülkelerine göre yetersiz olduğu Tablo 
8’de izlenmektedir.  

Tablo 7. Sağlık Personeli ve 100.000 Kişiye Düşen Sağlık Personeli Sayıları: Türkiye27 

Yıllar 
Toplam 

Hekim 

Uzman 

Hekim 

Asistan 

Hekim 

Pratisyen 

Hekim 

Diş 

Hekimi 
Eczacı Hemşire Ebe 

Sağlık 
Personeli 
Sayısı 

2002 91.949 45.457 15.592 30.900 16.371 22.289 72.393 41.479 

2018 153.128 82.894 26.181 44.053 30.615 32.032 190.499 56.351 

100.000 
Kişiye 
Düşen 
Sağlık 
Personeli 
Sayısı 

2002 138 68 - 47 25 34 171 

2018 187 101 - 54 37 39 301 

Tablo 8 içerisine, 2018 yılında Türkiye ve OECD ülkelerindeki 100.000 kişiye düşen 
sağlık personeli ile hekime müracaat sayıları aktarılmıştır.  

Tablo 8. 100.000 Kişiye Düşen Sağlık Personeli ve Hekime Müracaat Sayıları28  

Ülke/Ülke 
Grubu 

100.000 Kişiye Düşen Kişi Başına 
Hekime 

Müracaat 
Sayısı (yıllık) Hekim Diş Hekimi Eczacı 

Hemşire ve 
Ebe 

Türkiye 187 37 21 301 9.5 

OECD 348 70 83 938 6.8 

2018 yılı itibariyle 100.000 kişiye düşen hekim sayısı Türkiye’de 187 iken, bu rakam 
OECD ülkelerinde 348’dir. OECD ülkeleri ile genel bir karşılaştırma yapıldığında, 
Türkiye’de hekim sayısının diğer ülkelerin neredeyse yarısı, ebe ve hemşire sayısının ise üçte 
birinden az olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu 
yapabilmek için yeterli sayıda insan kaynağına ihtiyaç olduğu söylenebilmektedir.  

2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI  
Ülkelerin sağlık sistemi içerisindeki insan kaynaklarının yetersizliği ve ihtiyaca göre 

dağılımlarının dengesiz olması, dünya genelinde uzun yıllardır devam etmekte olan yaygın bir 
problemdir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre yapılan sınıflandırmalarda, gelişmişlik 

                                                           
27 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018’de yer alan 
verilerden derlenmiştir. 
28 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018’de yer alan 
verilerden derlenmiştir. 
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düzeyi yüksek olan ülkeler içerisinde sosyo-ekonomik seviyesi daha iyi olan bölgelerde sağlık 
alanında daha fazla işgücü istihdamının yapıldığı görülmektedir.29 Bununla birlikte düşük 
gelirli ülkelerde sağlık işgücünün kalitesi ve verimliliği konusunda da ciddi farklılıklar 
bulunmaktadır.30 Bu durum, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin görünümü ile de aynıdır. 
Sağlık alanındaki insan kaynaklarının dağılımına bakıldığında, bölgeler hatta iller arasında 
kişi bazlı hizmet sunan sağlık personeli dağılımında ciddi farklılıklar olduğu göze 
çarpmaktadır. Mevcut istatistiki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu farklılıklarının 
oluşmasında sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Özellikle, 
ekonomik gelişmeleri yüksek olan kentsel alanlarda sağlık harcamalarının nispeten daha fazla 
olduğu öngörülmektedir. 31 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer 
alan ve sağlık hizmetlerinde insan kaynaklarının dağılımını bölgesel olarak açıklayan Tablo 6 
incelendiğinde, Türkiye genelinde 100.000 kişiye düşen pratisyen hekim sayısının en fazla 
olduğu bölgenin Doğu Karadeniz (65), en az olduğu bölgenin ise İstanbul (45) olduğu 
anlaşılmaktadır. Uzman hekim açısından yapılacak değerlendirmede, 100.000 kişiye düşen 
uzman hekim sayısının en yüksek olduğu bölgenin Batı Anadolu (144), en düşük olduğu 
bölgenin ise Güneydoğu Anadolu (62) olduğu açıklanmaktadır. Ebe ve hemşire açısından 
dağılım ele alındığında ise, 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısının en yüksek Doğu 
Karadeniz bölgesinde (368),  en düşük Güneydoğu Anadolu bölgesinde (248) olduğu 
görülmektedir.  

Bölgeler ve şehirlerarasındaki sağlık personeli dağılımının farklılıklarının nedenleri 
araştırıldığında, büyükşehirler sağlık çalışanları ve aileleri için kariyer olanağı ve sosyal 
imkânlar sağladıkları için daha tercih edilir durumdadır.32 Kılıç vd. (2004)33 tarafından 
Türkiye ölçeğinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarında, hekimlerin kırsal bölgelere gitmek 
istememesinin öncelikli iki nedeni olarak bu bölgelerin sosyo-kültürel imkânlarının kısıtlı 
olması ve mesleki gelişim ile eğitim olanaklarının yoksunluğu tespit edilmiştir. Sağlık 
personeli dağılımının, bölgeler arasındaki dağılımındaki eşitsizlik problemi son yıllarda 
uygulamaya geçirilen birtakım politikalar ile iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Bu politikalar, 
4/B’li sözleşmeli personel istihdamı, mecburi hizmet uygulaması, hemşireler ve ebeler için 
vekâleten alımlar olarak sıralanabilir. Söz konusu politikalarla, bölgeler arasındaki insan 
kaynağı açığının ve dağılım dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

                                                           
29 Garoufallou, Emmanouel, Virkus, Sirje, Siatri, Rania ve Koutsomiha, Damiana. Matadata and Semantic 
Research. 11th International Conference on Metadata and Semantic Research, MTSR 2017 2017, held in Tallinn, 
Estonia, November 28th to December 1st, 2017. 
30 Hongoro, & Mcpake. “How to Bridge the Gap in Human Resources for Health”. 364. 
31 Folland, Sherman, Goodman, Allen C. & Stano, Miron. The Economics of Health and Health Care. 7th 
Edition, Pearson, New Jersey, 2013, 201. 
32 Garoufallou vd. Matadata and Semantic Research, 2017. 
33 Kılıç, Mustafa & Tunç, Şebnem. “İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu, 
Bölgelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi”. Hacettepe Sağlık 
İdaresi Dergisi, 7/1 (2004), 39-64. 
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Sözleşmeli ve ilave ücret uygulaması gibi politikalar hekimlerin istihdamı için 
kullanılmış, ancak yeterli verim elde edilememiştir. Bunun sonucunda, mecburi hizmet 
uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Buna göre tıp fakültelerinden mezun olup hekimlik 
unvanı alan hekimler mevcut bölgenin gelişmişlik durumuna bağlı olarak 300 ila 600 iş günü 
arasında devlet hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda, atamaların dengeli 
ve adaletli bir şekilde uygulanması için Atama ve Nakil Yönetmeliği hazırlanmıştır. Şeffaflığı 
sağlamak amacıyla, atamalar bilgisayar ortamında kura ve hizmet puanı ile yapılmaktadır.34 
Ayrıca, mevcut personelin yer değiştirme isteği olduğu durumlarda yani personel 
hareketliliğinde sağlık çalışanlarının önceden çalışmış olduğu bölgelerin ve toplam hizmet 
sürelerinin belirleyici olması sağlanmıştır. Süreç içerisinde Personel Dağılım Cetveli olarak 
tanımlanan ve hem atamalarda hem de nakillerde karar destek mekanizması olarak düşünülen 
bir sistem kurulmuştur. Bu mekanizma, maaş veya ücretleri genel bütçeden karşılanan, 
Bakanlık personelinin pozisyonlarının unvan ve branşlar itibariyle önceden belirlenen ilkelere 
göre illere ve hizmet birimlerine dağılımı sonucunda, ayrı ayrı belirlenen ve her yıl yenilenen 
kadro ve pozisyon sayısına göre işlemektedir.35 

3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİMİ 
Türkiye’de sağlık alanında insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamının 

koordinatörlük görevi Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu alanda mezuniyet öncesi eğitim ile ilgili 
politikaların belirlenmesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB),Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Üniversiteler aktif olarak rol almaktadır. Sağlık 
personelinin üst ihtisas eğitimi, YÖK tarafından yürütülmektedir. Bu düzenlemeler arasında 
alınacak öğrenci sayısı, verilecek eğitimin içeriği ve alt yapı planlaması bulunmaktadır. Sağlık 
meslek liselerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinden ise 2004 yılı itibariyle MEB sorumludur. 

Türkiye’de sağlık alanında çalışmak amacıyla eğitim almak isteyen adaylar açısından 
sıkıntı bulunmamaktadır. Diğer meslek grupları ile karşılaştırıldığında ve mevcut talep 
durumu dikkate alındığında; tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık 
yüksekokullarını kazanan öğrencilerin ortalama puanları diğer fakülte ve yüksekokul 
puanlarına göre daha yüksektir. Tıp fakülteleri, puanlarının yüksekliği nedeniyle üniversiteye 
giriş sınavında ilk 20.000 içerisine giren adaylar tarafından seçilebilmektedir. Türkiye, sağlık 
alanında mezuniyet öncesi eğitim kapasitesi ve aday başvuru sayısı açısından yeterli 
durumdadır.36 

YÖK tarafından yayımlanan 2014 yılı Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum 
Raporu’na göre, Türkiye’de tıp fakültelerinde bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 
4.5’tir. Nüfus sayısı Türkiye’ye benzeyen diğer Avrupa ülkelerinde ise bu durum Tablo 9’da 
ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu doğrultuda bir değerlendirme yapıldığında, Türkiye’de sağlık 

                                                           
34 Akdağ vd. İlerleme Raporu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı. 2008. 
35 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sağlık 2006. Ankara, 2006. 
36 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 230. 
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alanında insan kaynağı oluşturulması açısından tıp fakültelerinin kontenjanlarının artırılması 
yönünde bir uygulamaya gidildiği görülmektedir. 

Tablo 9. Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Öğrenci ve Öğretim Üyesi Başına Öğrenci Sayıları37 

Ülke 
Ülke 

Nüfusu 
Tıp 

Fakültesi 
Öğretim 

Üyesi 
Öğrenci 

Öğrenci/Öğretim 
Üyesi 

Veri Yılı 

Türkiye 75.627.384 73 11.551 51.445 4.5 2013 

Hollanda 16.833.345 8 10.960 18.714 1.7 2012 

İngiltere 63.705.000 34 17.365 55.870 3.2 2011 

Finlandiya 5.428.571 5 1.534 6.559 4.3 2012 

İsveç 9.500.000 7 4.957 29.288 5.9 2012 

Almanya 80.558.700 36 12.247 85.009 6.9 2012 

Yunanistan 10.772.967 7 1.793 12.817 7.1 2013 

Fransa 65.586.000 47 5.919 131.857 22.3 2012 

Hemşirelik yüksekokullarındaki durum incelendiğinde, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 
içerisinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 39.4 olduğu görülmektedir. 
Türkiye’deki hemşirelik yüksekokulları ile tıp fakültelerinin durumları karşılaştırıldığında, 
hemşirelik yüksekokullarında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının tıp fakültelerinden 
yaklaşık dokuz kat daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.38 Sağlıkta insan kaynaklarının 
yetersiz olduğu ülkelerde, sağlık personelinin üretkenliği ve kalitesi ile ilgili ciddi sıkıntılarda 
yaşanmaktadır. Bu sürece bakıldığında yani sahada çalışan sağlık personeli sayısının 
artırılması konusundaki politikalar, çoklu etmenlerin ve güçlüklerin birlikte etkileşime girdiği 
zor bir durumdur.39 2008 yılında YÖK’ün yaptığı çalışmalar sonucunda tıp fakültelerindeki 
öğrenci kontenjanı %30 artırılırken, hemşirelik meslek yüksekokullarındaki öğrenci 
kontenjanı ise %15 oranında artırılmıştır. Ayrıca, sağlık meslek liselerindeki hemşirelik 
bölümlerine de öğrenci alımına devam edilmiştir.40 İhtiyaç doğrultusunda sağlık personelinin 
sayısının artırılması yanında, nitelikli bir insan kaynağı oluşturulması adına mesleki bilgi ve 
becerilerin artırılması için hizmet içi eğitimler de düzenlenmeye başlanmıştır. Sahada çalışan 
sağlık sistemi yöneticilerine yönelik örgün eğitimler dışında, uzaktan eğitim sistemleri 
oluşturularak bu sistemler üzerinden sağlık yönetimi eğitim programları düzenlenmektedir. 
Bölgesel pilot uygulama bölgeleri oluşturularak diyabet hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, 
enfeksiyon hemşireliği, yeni doğan yoğun bakım hemşireliği, acil bakım hemşireliği gibi özel 
alanlarda sertifikalı kurs programları düzenlenmeye başlanmıştır. Bu programlar sayesinde 
sağlık kurumlarının daha spesifik alanlarında, mezuniyet sonrasında özel bilgi ve beceriye 

                                                           
37 YÖK, Yükseköğretim Kurumu. Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu (Kurumların 
Öğrenci ve Akademik Personel, Fiziki Mekân ve Kapasite, Cihaz ve Donanım Durumu). YÖK Yayın No: 2014/1, 
Eskişehir, 2014, 37. 
38 YÖK, Yükseköğretim Kurumu. Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu (Kurumların 
Öğrenci ve Akademik Personel, Fiziki Mekân ve Kapasite, Cihaz ve Donanım Durumu). 2014, 36,85. 
39 Hongoro & Mcpake. “How to Bridge the Gap in Human Resources for Health”, 364. 
40 Akdağ vd. İlerleme Raporu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı. 2008. 
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dayalı mesleki yeterlilikler sağlamaya yönelik eğitim alan nitelikli personeller yetiştirilmiştir. 
Bu sertifikalı eğitimlerin usul ve esasları, Sağlık Bakanlığı tarafından 21.08.2010 tarihinde 
yayımlanan 27679 sayılı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Eğitimleri 
uluslararası standartlar seviyesine ulaştırmak amacıyla hemşirelik, ebelik ve fizyoterapi gibi 
alanlarda verilen eğitimler ve hizmetlerin bilimsel bir disiplin çerçevesinde gelişmesini 
sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda örnek vermek gerekirse, 2010 yılında 
hemşirelerin pozisyonlarına, çalışma alanlarına ve eğitim durumlarına uygun görev, yetki ve 
sorumluluklarının tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi için Hemşirelik Yönetmeliği 
yayımlanmış, yayımlanan bu yönetmelik 2011 yılında revize edilmiştir.  

4. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI FİNANSMANI  
Sağlık alanında diğer alanlarda olduğu gibi insan kaynaklarının verimliliğini ve 

etkinliğini doğrudan etkileyen en önemli etmenlerden birisi finansmandır. Sağlık alanına 
insan kaynağının kazandırılması, alanda çalışan mevcut personelin işe devamlılıklarının 
sağlanması, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışma periyotlarının ayarlanması, çalışan 
personelin motivasyonu gibi pek çok konu finansman kaynağı ile ilgilidir. Dolayısıyla sağlık 
sisteminde insan kaynakları ihtiyacı belirlenirken ülkelerin gelişmişlik düzeyi, yapılan sağlık 
harcamaları, sağlık hizmeti sunumunda kullanılan sistemler ve bu sistemlerin alt yapısı gibi 
birçok faktörün eşzamanlı olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Türkiye’de sağlık alanında çalışan insan kaynağının finansmanı, ulusal ekonomik 
kaynaklara ve sağlık sektöründe hangi alanlara bütçe ayrılacağı planlanarak yapılmaktadır. Bu 
harcamalar, sağlık sektöründe insan kaynağına ayrılacak payın ne şekilde olacağı kısa ve orta 
dönem için belirlenen hükümet politikaları ile belirlenmektedir. Son dönemlerde cari hesap 
açığını kapatmaya yönelik olarak yapılanan planlama politikaları, genel kamu finansmanının 
önümüzdeki yıllarda azalacağı yönünde bir durum sergilemektedir. Bu sebeple Sağlık 
Bakanlığı da son yıllarda yaptığı icraatlar doğrultusunda, istihdam ettiği sağlık işgücünü kamu 
personeli kapsamı dışında sözleşmeli personel kadrolarında istihdam etme yolunu seçmiştir.41 
Tablo 10, 2002-2012 yılları arasında mevcut personel istihdamını göstermektedir. Tablodan 
görülebileceği üzere, 2012 yılında uygulama sonucunda hizmet alımı yolu ile çalıştırılan 
personel sayısı 2002 yılına oranla yaklaşık on bir kat artmıştır.  

Tablo 10. Sağlık Bakanlığı Personel Sayılarının İstihdam Türlerine Göre Değişimi42 

Personel İstihdam 
Türleri 

2002 2011 2012 

Kadrolu 245.000 359.000 381.000 

Hizmet Alımı 11.000 123.00 126.000 

Toplam 256.000 482.000 507.000 

                                                           
41 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 232. 
42 Yıldırım, Hasan Hüseyin. Türkiye Sağlık Sistemi: Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu. Birinci 
Baskı, SASAM, Sağlık-Sen Yayınları, Ankara, 2013, 44. 



 Türkiye Sağlık Sistemi’ne İnsan Kaynakları ve Sağlık Harcamaları Perspektifli 
Bir Yaklaşım 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.33-56 

47 

Sağlık personelinin aylık gelirlerine bakıldığında, kamudaki sağlık insan kaynakları 
finansmanının, temel maaş, sosyal sigorta katkıları ve döner sermaye aracılığı ile performansa 
dayalı teşvik ödemelerinden oluştuğu görülmektedir. Dünyada çoğu ülkede olduğu gibi sağlık 
personellerinin maaşları ve ek ödemeleri, Sağlık Bakanlığı’nın harcamalarının büyük 
çoğunluğunu oluşturmaktadır.43 

Türkiye’de sağlık sektöründeki insan kaynaklarının finansmanına yönelik önemli bir 
adım olarak tanımlanabilecek, Performansa Dayalı Ek Ödeme Uygulama Sistemi mevcuttur. 
Bu sistem, ilk olarak 2003 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık 
kuruluşlarında, sonrasında ise 2004 yılında ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında 
uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu sistem, performans ile ilgili bazı göstergelerin 
değerlendirilmesi sonucunda bunu yerine getiren kişi ve kurumlara ek ödeme veren bir 
uygulamadır. Bu uygulama, mevcut durumda kurum ve hekim düzeyinde uygulanmaktadır. 
Sistemin uygulanması, klinik karar gerektiren 5.200 prosedür temeline dayanmaktadır. Her 
prosedürün puanı, sunulan hizmet için ödenen parasal ödeme ile orantılı şekildedir. Sağlık 
alanında yıllık ek ödeme ile ilgili tavan değerler, sağlık çalışanlarının görev ve alanlarına göre 
ayrı ayrı düzenlenmektedir. Sisteme göre başhekimler aylık temel maaşlarının %800’üne 
kadar ek ödeme alabilirlerken, uzman hekimler %700, pratisyen hekimler %500, hemşireler 
ise %150-200 katına kadar ek ödeme alabilmektedir. Uygulama, sektör içerisindeki düzeysel 
farklılıklarda yer alan yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanan hemşire, ebe ve sağlık 
memurlarının motivasyonunu azaltan, hizmet kalitesini düşüren bir durum olarak göze 
çarpmaktadır.44  

 

 

Şekil 1. Uzman Hekim Sayısının Dağılımı (%), Tüm Sektörler: 2002-201845 

 

                                                           
43 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 232. 
44 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 233. 
45 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 246. 
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Performans sistemine dayalı döner sermaye uygulaması ve sağlık alanında gerekli 
iyileştirmelerin yapılması sonrasında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda tam gün çalışan 
uzman hekim sayısında artış yaşandığı görülmektedir  (Bkz. Şekil 1). 

5. SAĞLIK HARCAMALARI 
İktisat teorisine göre, devletin piyasalarda servet ve gelirin yeniden dağıtılması, 

makroekonominin istikrarı, mikroekonomik piyasa başarısızlığının düzeltilmesi olmak üzere 
üç ana faaliyet alanı bulunmaktadır. Mikroekonomik piyasa başarısızlığı ile ilgili olarak, 
devletin dâhil olabileceği ve dâhil olması gereken durumlar ise, tekelci gücün kontrol 
edilmesi, kamu mallarının sağlanması ve korunması, dışsallıkların göz önünde 
bulundurulması ve bilgi asimetrisinin azaltılmasıdır.46 Bununla birlikte, sağlık piyasalarındaki 
hizmet sunumu alıcısındaki bilgi azlığı, sağlık sigorta sistemindeki etik olmayan uygulamalar 
(ters seçim ve ahlaki risk), fiyatlandırılması mümkün olmayan dışsallıklar ve paternalizm gibi 
konular devletin bu piyasalardaki varlığını zorunlu hale getirmektedir.47 Devlet, kaynakların 
tahsisini veya gelir dağılımını etkilemeye yönelik olarak birçok politika ve araçlar tercih 
edebilir. Bu anlamda sağlık hizmetleriyle ilgili temel kategoriler, seçici emtia vergileri ve 
sübvansiyonları, kamu sağlık hizmetlerinin sağlanması, transfer programları ve politika 
araçları şeklinde karşımıza çıkmaktadır.48  

Sağlık piyasaları, tümüyle rekabetçi bir yapıya sahip olmadığı gibi tümüyle tekelci bir 
yapıya da sahip değildir. Sağlık piyasaları, geniş kısmını kamu sektörünün oluşturmakla 
birlikte piyasada özel sektöründe yer aldığı bir yapıdır. Bu doğrultuda sağlık harcamalarının 
büyük kısmı, kamu sağlık harcamalarından oluşmaktadır. Sağlık piyasalarında kamu 
sektörünün ağırlıkta olmasının temel nedeni, tam rekabet piyasalarındaki ideal varsayımların 
bu piyasalarda tam ve düzgün olarak işlememesi ile açıklanmaktadır.49 Bireysel sağlık 
finansmanın oldukça yüksek olduğu ülkelerde bile kamu sektörünün sağlık harcamaları artma 
eğilimi göstermektedir.50 

Dünyadaki görünüme benzer şekilde Türkiye’de de sağlık harcamaları alanında kamu 
sektörü ağırlıktadır. Kamu sektörü merkezi devlet, yerel devlet ve sosyal güvenlik tarafından 
yapılan sağlık harcamalarını, özel sektör ise hanehalkları ile kuruluşlar ve işletmelerin yaptığı 
sağlık harcamalarını kapsamaktadır. 

Şekil 2 ele alındığında, 2002-2018 dönem aralığı içerisinde toplam sağlık 
harcamalarında (cari sağlık harcaması ve yatırım harcaması) özel sektörün payının azaldığı 
görülmektedir. 2002 yılında kamu sektörünün toplam sağlık harcamaları, özel sektör toplam 
sağlık harcamalarından 2.4 kat fazla iken, bu oran 2018 yılında 3.4 kat daha fazla 
                                                           
46 Wonderling, David, Gruen, Reinhold, & Black, Nick. Introduction to Health Economics. Edition, Open 
University Press, McGraw-Hill Education. Glasgow, 2005, 138. 
47 Rosen, Harvey S. Public Finance. 7th Edition, McGraw-Hill Education. United States, 2005, 216-219. 
48 Folland & Goodman. The Economics of Health and Health Care, 395. 
49 Donaldson, Cam, Gerard, Karen, Jan, Stephen & Wiseman, V. Economics of Health Care Financing: The 
Visible Hand. 2nd Edition, Basingstoke, UK. Palgrave McMillan, 2004, 29. 
50 Getzen, Thomas E. Health, Economics and Financing. 4th Edition, John Wiley & Sons, USA, 2010, 334-335. 
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gerçekleşmiştir. Kamu sektörü toplam sağlık harcamalarının, özel sektör toplam sağlık 
harcamalarına oranının en düşük (2.1 kat) olduğu yıllar 2005 ve 2007 olurken, en yüksek 
olduğu yıl ise 2011 (3.9 kat) yılı olmuştur.   

Şekil 2. Sağlık Hizmeti Sunucularına Göre Toplam Sağlık Harcamaları: 2002-201851 

 

Ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) içerindeki sağlık harcamalarının payı, 
ülkelerin gelişmişlik seviyeleri belirlenirken bir ölçüt olarak kullanılabilmektedir. Bu durum, 
ülkelerin toplam üretim kapasitesinin hangi oranda sağlık hizmetleri üretiminden 
kaynaklandığını açıklamaktadır. Kamu ve özel sektör sağlık hizmeti sunucuları tarafından 
yapılan toplam sağlık harcamalarının, GSYH içerisindeki payını gösteren Tablo 11 
incelendiğinde, 2002 yılına göre 2018 yılında cari sağlık harcamalarının 8 kattan, yatırım 
harcamalarının ise 23 kattan fazla arttığı görülmektedir. Toplam sağlık harcamalarındaki bu 
artışa karşılık, hem cari sağlık harcamalarının hem de toplam sağlık harcamalarının GSYH 
içerisindeki payının azaldığı görülmektedir.  

 

 

Tablo 11. Toplam Sağlık Harcamaları: 2002-201852 

Yıllar 
Cari Sağlık 
Harcaması 

(milyon TL) 

Cari Sağlık 
Harcamasının 

GSYH’ye 
oranı (%) 

Yatırım 
Harcaması 

(milyon TL) 

Toplam Sağlık 
Harcaması 

(milyon TL) 

Toplam Sağlık 
Harcamasının 

GSYH’ye oranı 
(%) 

2002 18.331 5.1 443 18.774 5.2 

2005 33.292 4.9 2.067 35.359 5.2 

2006 40.949 5.2 3.120 44.069 5.6 

2007 46.495 5.3 4.409 50.904 5.8 

                                                           
51 TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. Konularına Göre İstatistikler: Sağlık Harcamaları İstatistikleri, Erişim 3 
Mayıs 2020, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1084. 
52 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 257. 
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2008 52.320 5.3 5.420 57.740 5.8 

2009 55.294 5.5 2.616 57.911 5.8 

2010 58.623 5.1 3.054 61.678 5.3 

2011 65.372 4.7 3.236 68.607 4.9 

2012 70.288 4.5 3.901 74.189 4.7 

2013 79.702 4.4 4.688 84.390 4.7 

2014 88.878 4.3 5.871 94.750 4.6 

2015 96.786 4.1 7.782 104.568 4.5 

2016 112.540 4.3 7.216 119.756 4.6 

2017 130.981 4.2 9.666 140.647 4.5 

2018 154.998 4.2 10.236 165.234 4.4 

Türkiye’nin cari sağlık harcamalarının GSYH içerisindeki payının, OECD ülkeleri ile 
karşılaştırılması durumu söz konusu oranın 2 kattan daha düşük olduğunu söylemektedir. 
OECD ülkelerinde cari sağlık harcamalarının GSYH içerisindeki payı %8.8 (2017 yılı) iken, 
Türkiye’de %4.2 (2018 yılı) olarak gerçekleşmiştir.53 

WHO kişi başına sağlık harcamalarını iki temel parametre ile incelemektedir. Birinci 
temel parite harcamaların ABD $’ı cinsinden, ikinci temel parite ise ABD $’ı cinsinden satın 
alma gücü paritesi yönünden hesaplanmaktadır. ABD $’ı cinsinden kişi başına kamu ve özel 
sağlık harcamalarını yansıtan Şekil 3’te görüldüğü gibi, süreç içerisinde kişi başına sağlık 
harcamalarında 2 kattan daha fazla artış yaşanmıştır. 15 yıllık dönemdeki kişi başına sağlık 
harcamalarının ortalaması 495 ABD $’ıdır. Bu ortalamaya göre 2002, 2005, 2006, 2015, 2017 
ve 2018 yıllarında kişi başına sağlık harcamaları ortalamanın altındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 260. 
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Şekil 3. Kişi Başına Kamu ve Özel Sağlık Harcamaları (ABD $): 2002-201854 

 

Türkiye’de kişi başına cari sağlık harcamaları OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında, 
satın alma gücü paritesi açısından kişi başına cari sağlık harcamalarının düşüklüğü dikkat 
çekmektedir. Türkiye’de 1.181 ABD $ (2018 yılı) olan kişi başına cari sağlık harcamaları, 
OECD ülkelerinde 3.857 ABD $ (2017 yılı)’dır.55 

Şekil 4. Kişi Başına Toplam Sağlık Harcamaları (ABD $): Dünya, 201356 

 

                                                           
54 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 261. 
55 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, 263. 
56 WHO, World Health Organization. Sağlık Harcamaları Haritaları, Erişim 4 Mayıs 2020, 
https://www.who.int/health-accounts/expenditures_maps/en/. 
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan dünya genelindeki kişi başına toplam 
sağlık harcamalarına bakıldığında ise Türkiye’nin orta grupta yer aldığı görülmektedir (Bkz. 
Şekil 4).  

6. SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI  
Türkiye’de sağlık alanında insan kaynakları planlaması ile bu alanda üretilen ve 

yürütülen politikalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Oluşturulan planlamaların 
uygulama sürecinde, sağlık çalışanlarının hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası 
eğitimleri YÖK ve MEB tarafından yürütülmektedir. Sağlık alanındaki insan kaynağının 
finansmanı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
yapılmaktadır. Sağlık alanında insan kaynaklarına ilişkin ulusal araştırmaların yapılması, 
verilerin toplanması ve düzenlenmesi ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sorumluluğu 
altındadır. En sıkıntılı alan olan sağlık sektöründe çalışacak personel istihdamının 
sağlanmasındaki en büyük rol, Sağlık Bakanlığı’ndadır. Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında 
yetişmiş personelin diploma tescil işlemlerini, istihdamını, alanda yeni sağlık meslek 
gruplarının tanımlanmasını, uygun yerleştirmeyi, personelin dengeli bir şekilde dağılımını, 
personel atamalarını ve personele mezuniyet sonrası verilen hizmet içi eğitimlerle hizmet 
sunumunun kalitesini artırma yönündeki çalışmaları da yürütmektedir.57  

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve uygulanan politikalar doğrultusunda, 
son yıllarda sağlık alanında insan kaynaklarının planlanması ve yönetilmesi konusunda çok 
daha fazla farkındalık oluştuğu gözlemlenmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yine bu 
farkındalığı artırmak amacıyla, sağlık alanındaki insan kaynaklarının Türkiye’deki geleceğini 
öngörmeye yönelik planlamalara yer verilen Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu 
araştırması yapılmıştır. Bu araştırmada, insan kaynaklarının planlanmasına yönelik içinde 
bulunulan mevcut durumun değerlendirilmesi, buna yönelik stratejik planların oluşturulması, 
mevcut sorunların çözümüne yönelik son on beş yıla yayılan (2008-2023) politikaların ve 
stratejilerin belirlenmesi hedeflenmiştir.58 Sağlık alanındaki insan kaynakları yönetimindeki 
en önemli değişim olarak değerlendirilen performansa dayalı ek ödeme sistemi, 2003-2004 
yıllarından itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamayla, sunulan sağlık hizmetlerinde 
hedeflenen sonuçlar, performans ile ilişkilendirilerek mevcut sağlık sistemindeki yöneticilerin 
ve personelin amaca uygun olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır. Sağlık alanındaki bir diğer 
gelişme ise, insan kaynaklarının güçlendirilmesine ve verimli kullanılmasına yönelik olarak 
bilgi sistemlerinin kurulmasıdır. Bu bilgi sistemleri, hasta kaydının elektronik ortamda 
yapılması, aile hekimliği bilgi siteminin oluşturulması, insan kaynakları yönetim sistemi, 
doktor bilgi bankası, tek düzen muhasebe sistemi, hasta bilgi yönetim sistemi gibi isimlerle 
ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Aynı zamanda bu sistemler ile entegre olarak çalışan 
Karar Destek Sistemleri kullanılmaya başlanılmıştır. Karar Destek Sistemleri sayesinde, 
sağlık sistemi içeresinde çalışan yöneticiler ve planlayıcılar için raporlama, analiz etme ve 

                                                           
57 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 234. 
58 YÖK, Yükseköğretim Kurumu. Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu (Kurumların 
Öğrenci ve Akademik Personel, Fiziki Mekân ve Kapasite, Cihaz ve Donanım Durumu), 2014. 
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istatistiki bilgiler elde edilmiştir.59 Tüm bu sistemler sayesinde, Sağlık Bakanlığı insan 
kaynakları açısından nicelik ve niteliğe yönelik birçok veriye ulaşabilmektedir. Ayrıca, özel 
sektörde çalışan sağlık çalışanlarının kayıtları kamu tarafından da takip edilebilir duruma 
gelmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından sahada çalışan sağlık yöneticilerine, bireysel yönetim 
bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olarak uzaktan eğitim sistemi sayesinde belirli 
aralıklarla sağlık yönetimi eğitim programları verilmektedir. Bu uzaktan eğitim modelleri, 
sadece sağlık yönetimi için değil aynı zamanda kişisel gelişim, hemşirelik yönetimi ve aile 
hekimliği sistemi gibi konularda da yürütülmektedir. Eğitim uygulamalarının 
yaygınlaştırılması, teoride sağlık eşitsizliğinin sağlık eğitimi programları ve nüfusun 
eğitiminin iyileştirilmesi yoluyla azaltılabileceği anlamına gelmektedir.60  

Sağlık Bakanlığı, yukarıda belirtilenlere ilave olarak, sektördeki insan kaynaklarının 
verimli bir şekilde kullanılabilmesi için birtakım yasal düzenlemeler de yapmıştır. Sağlık 
çalışanlarının bölgesel olarak adil ve dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak amacıyla, Atama 
ve Nakil Yönetmeliği’ni hazırlamıştır. Mevcut yönetmeliğe bağlı atama uygulamalarının 
elektronik ortamda kura ve hizmet puanı ile yapılması, sistemde adalet ve şeffaflığın ortaya 
konulmasına yönelik bir durum olarak yorumlanmaktadır.61 Sağlıkta insan kaynakları Sağlık 
Bakanlığı tarafından merkezi bir otorite ile yönetilmekte iken, son dönemlerde meydana gelen 
birtakım gelişmeler ile bu otoritenin bazı yetkilerinin yerel yönetimlere kaydırılmasına 
yönelik birtakım politikaların uygulandığı görülmektedir. İl Sağlık Müdürlükleri’nin sağlık 
hizmeti sunumunda daha etkin rol alması ve sözleşmeli personel istihdamı gibi uygulamalar 
ile sağlık kurumlarının daha özerk bir yapıya dönüştürülmesi sağlanmıştır.62 Sağlık Bakanlığı, 
bu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin norm kadro planlamaları, standartların 
uygulanması, sağlık personellerine ödenecek ücretlerin tespiti, yapılacak ödemelerin miktarı, 
usul ve esaslarının belirlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Başkanlığı ile birlikte çalışmaktadır.  

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yönetici pozisyonunda görevlendirilen personelin, 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile özel sözleşmeli statüsünde çalıştırılmasına karar verilmiştir. Sahada çalışan 
diğer personeller açısından ise, durum farklıdır. Memur statüsünde çalışan mevcut personelin 
emekli sandığı hakları devam ederken, yeni alınacak olan personellerin 4857 Sayılı İş 
Kanunu’na bağlı çalışacağı belirlenmiştir. Bu durumun sonucunda, hâlihazırda çalışmakta 
olan personellerin hakları ve iş güvencesi devam ederken yeni alınacak olan personelin ise 
haklarının ve iş güvencesinin korunmadığı görülmektedir.63 Söz konusu uygulamayla, 
sözleşmeli personele istenilen yerde ve gerektiği durumlarda fazla mesai ile çalıştırılabileceği 
yükümlülüğü getirilmiş; getirilen bu fazla mesai yükümlülüğü karşılığında ise herhangi bir ek 
ücret ödeme ya da talep etme gibi bir durumun söz konusu olamayacağı hüküm altına 
                                                           
59 Akdağ vd. İlerleme Raporu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı. 2008. 
60 Wonderling vd. Introduction to Health Economics. Edition, Open University Press, 103. 
61 Akdağ vd. İlerleme Raporu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı. 2008. 
62 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 235. 
63 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 235. 
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alınmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl yönetim kurulunun da görüşü alınarak, aşırı 
istihdamın önüne geçmek amacıyla azami personel sayısının tespit edilmesi ve bu sayının 
üstünde bir istihdam yapılamayacağı kararı da alınmıştır. Tüm bu düzenlemelerin esnek bir 
istihdam politikasına dayalı olarak kurgulandığı, mevcut memur statüsünün sağlamış olduğu 
güvencenin ortadan kaldırılarak mesai ve ücret konularında esnek düzenlemelerin getirildiği, 
çalışan haklarının kısıtlandığı, işveren açısından insan kaynakları maliyetlerinin azaltılması ve 
işverenin yetkilerinin artırılması için uygun bir ortam sağlandığı görülmektedir.64 Sağlık 
personellerinin sözleşmeli statüde çalıştırılmasındaki asıl amaç, yetkin ve nitelikli personel ile 
sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaktır. Ancak, sağlık kurumlarının yöneticilerinin 
sözleşmeli olarak çalıştırılması Anayasanın 128. maddesine aykırı bir durumdur. İlgili madde, 
kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin kamu görevlisi pozisyonunda 
çalıştırılması gerektiğini belirtmektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sağlık alanında insan kaynaklarının istihdamı, planlanması ve yönetimi pek çok 
disiplini ve sektörü yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’de son yıllarda Sağlık Bakanlığı 
tarafından uygulanan politikalar doğrultusunda bu alanda oldukça önemli adımlar atılmıştır. 
Bununla birlikte, sağlık sektöründe istihdam edilen insan kaynaklarının yetersiz ve dengesiz 
bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Sağlık sisteminde sunulan hizmetlerin kalitesini, 
dolayısıyla da insan kaynaklarını artırmak amacıyla sağlık alanında eğitim veren 
yükseköğretim kurumlarının sayısı ve bu kurumlardaki öğrenci kontenjanları artırılmıştır. Bu 
duruma bağlı olarak, söz konusu fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim 
faaliyetlerini yürütmek için öğretim elemanı sayısı da artmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından, 
özellikle son dönemlerde sağlık alanındaki insan kaynaklarının bölgeler arasındaki 
dağılımında dengesizliği gidermek amacıyla birtakım uygulamalar yapılmıştır. Söz konusu bu 
uygulamalar arasında mecburi hizmet uygulaması, 4/B’li sözleşmeli personel, vekil ebe ve 
hemşire alımları sayılabilir. Bu uygulamalar, bölgesel dağılımdaki dengesizliğin önüne 
geçmiş gibi görünse de yeterli bir çözüm olamamıştır.  

Sahada yapılan uzun vadeli stratejik planlamalar, performansa dayalı ek ödeme sistemi, 
personel dağılımı dengesizliğini çözme konusunda yapılan uygulamalar, aile hekimliği 
sistemi gibi uygulamalar sağlık alanında insan kaynaklarının verimli kullanımı açısından 
önemli reformlar olarak görülmektedir. Ancak, istatistiki veriler mevcut durumun genel 
anlamda sağlık sistemi açısından yetersiz olduğuna işaret etmektedir. Bu doğrultuda kapsamlı 
stratejik politika ve planlamaların belirlenerek belirli periyotlarda sürecin değerlendirilmesi, 
meydana gelebilecek yeni ihtiyaçlar doğrultusunda stratejik planların yeniden düzenlenmesi, 
sağlık kalite göstergeleri ile hem uzun hem de orta vadeli hedefler doğrultusunda personelin 
nicelik ve nitelik yönünden planlanması, bu planlamaların ise en kısa zamanda uygulamaya 

                                                           
64 Özkan & Uydacı. “Türkiye’de Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sisteminin İncelemesi”, 235. 
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geçirilmesi gerekmektedir. Sağlık alanındaki meslek gruplarına ait tanımlamaların 
yapılmasına, bu tanımlamalara ait iş akış şemalarının oluşturulmasına, mezuniyet öncesi ve 
mezuniyet sonrası eğitimlerin düzenlenmesine ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu eğitimlerin 
gözden geçirilmesine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, Türkiye’nin saha istatistiklerine göre 
insan kaynağı yetiştirilmesine, hizmeti sunanların ve kullananların memnuniyetinin 
değerlendirilmesine, verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması yönünde çalışmaların 
planlanmasına diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ihtiyaç vardır. Belirtilen 
hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, gerekli olan politikalar ve planlar 
belirlenmeli, ivedi olarak uygulanmalıdır.  
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA KATILAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER İHTİYAÇ ANALİZİ İLE MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİ 

Özet 

Öğretmen yetiştirme konusunda birçok ülkede kabul görmüş iki yaklaşımdan birisi 

olan kuram-uygulama yaklaşımı, programda daha yoğun olarak verilen mesleki kuramsal 

bilgilerin öğretmen adayları tarafından gerçek sınıf ortamında öğrenme etkinlikleri ile 

ilişkilendirmesi beklentisine dayanmaktadır. Ancak formal öğrenim sürecinde öğretmen 

adaylarına verilen kuramsal bilgileri sistemli ve kontrollü bir şekilde pratiğe dönüştürebilmeleri 

için gerekli uygulama ortamı sağlanamamakta, yeterince fırsat ve zaman verilememektedir. Bu 

nedenlere bağlı olarak bu yaklaşım çerçevesinde yetiştirilen öğretmen adaylarının sınıf 

yönetimi ve disiplin, sınıfta zamanı etkin kullanma, uygun eğitim ortamları düzenleme ve 

kullanma, gerekli ders araç-gereci ve materyali hazırlama ve etkin kullanma, amaçlara uygun 

bir değerlendirme yapabilmek için doğru soru hazırlama, öğrencileri motive etme ve bireysel 

farklılıkları algılama vb. konularda sıklıkla sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmen 

adayı öğrencilerin kişilik özellikleri ve değer yargıları da eğitim öğretim sürecinde etkili 

olmaktadır.  

Değerler belirli davranışların ya da sonuçların kişisel ya da toplumsal olarak kabul 

edilebilir olup olmadığını işaret eden, sürekliliği olan inançlardır. Değerler insanın kişiliğinin 

oluşmasını sağlar. Kişiye kendisini aşma, tek tek olayların üzerinde kalıcı ve tutarlı bir inanç 

ve tutum sahibi olma imkânı kazandırır. Değerler, eğitim sisteminde yol gösterici faktörlerdir. 

Bu bakımdan İlahiyat fakültelerine öğrenci yetiştiren İmam Hatip Lisesi ve Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri alanda İlahiyat fakültelerinden mezun olacak öğretmen 

adaylarının yeterlik düzeyleri ve değer algıları konusunda geri dönüt alınabilecek unsurların 

başında gelmektedir. 

Yukarıda bahsedilenler ışığında Osmaniye'de Öğretmenlik Uygulaması dersinde 

görev alan uygulama öğretmenleri (30) ile uygulamaya katılan Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2018-2019  Eğitim Öğretim yılı son sınıf öğrencilerinden (100) 

oluşan toplam 130 kişilik bir gruba anket çalışması yapılmış olup günümüz İlahiyat 

fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının eğitim öğretim yeterlikleri hakkındaki 

düşünceleri ve değer ihtiyaç analizi ile ilgili görüşleri açık uçlu sorularla tespit edilerek 

uygulama öğretmeni ve uygulama öğrencisi görüşleri arasındaki ilişki üzerinden değerlendirme 
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yapılmıştır. Sonuç olarak her iki grubun vermiş olduğu cevaplar arasında anlamlı bir ilişki 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlahiyat Fakültesi, Değer, Değer İhtiyacı, Mesleki Yeterlik 
 
 

VALUE NEED ANALYSIS AND PROFESSIONAL QUALIFICATION LEVELS OF 
STUDENT FACULTY STUDENTS PARTICIPATED IN TEACHING PRACTICE 

 
Abstract 

 
The theory-practice approach, which is one of the two accepted approaches in teacher 

training in many countries, is based on the expectation that the professional theoretical 
information given more intensely in the program will relate to learning activities by teacher 
candidates in a real classroom environment. However, in the formal learning process, the 
necessary application environment is not provided for the teacher candidates to transform the 
theoretical information given into a systematic and controlled practice, and sufficient time and 
opportunity cannot be provided.  

Depending on these reasons, the classroom management and discipline of pre-service 
teachers trained within the framework of this approach, using time effectively in the classroom, 
organizing and using appropriate educational environments, preparing and using the necessary 
course tools and materials, preparing the right questions in order to make an assessment 
appropriate for the objectives, motivating and perceiving individual differences etc. It has been 
observed that they frequently have problems in issues. In addition, prospective teachers' 
personality traits and value judgments are also effective in the education and training process. 

Values are persistent beliefs that indicate whether certain behaviors or outcomes are 
personally or socially acceptable. Values provide the formation of a person's personality. It 
gives the person the opportunity to overcome himself, to have a permanent and consistent belief 
and attitude on individual events. Values are the guiding factors in the education system. 

In this regard, Imam Hatip High School and Religious Culture and Moral Knowledge 
teachers who educate students to the faculties of Theology are among the primary elements that 
can be feedbacked about the proficiency levels and perceptions of teacher candidates who will 
graduate from the faculties of Theology. 

In the light of the above-mentioned, Osmaniye Korkut Ata University Faculty of 
Theology 2018-2019 Academic Year (100), who participated in the practice with teachers (30) 
who took part in the Teaching Practice course in Osmaniye, were surveyed to a group of 130 
senior students, and today's Faculty of Theology The opinions of prospective teachers who 
graduated about education and teaching competencies and their opinions about value needs 
analysis were determined with open-ended questions and an evaluation was made based on the 
relationship between the opinions of the application teacher and the application student. As a 
result, it was determined that there was a significant relationship between the answers of both 
groups. 

Keywords: Faculty of Theology, Value, Value Requirement, Professional Competence 
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Giriş 
Din görevlisi, öğretmen ve ilâhiyat alanında araştırmacı yetiştiren, üniversiteye bağlı 

yükseköğretim kurumu olan İlahiyat Fakültesinin kuruluşunu, 1 Eylül 1900 tarihinde 

İstanbul’da açılan Dârülfünûn-ı Şâhâne’deki Ulûm-i Âliye-i Dîniyye şubesi ile başlatmak 

mümkündür. Darülfünun bünyesinde açılan ilk İlahiyat Fakültesi kısa bir süre hizmet verdikten 

sonra 1933 yılında kapanmıştır (Ev, 2017, 273). 1949 yılında Ankara’da açılan ilahiyat fakültesi 

(Ayhan, 2004, 259-261; Öcal, 2008, 403) ile 1959’da açılan ve 1982 yılında ilahiyat fakülteleri 

haline getirilen yüksek İslam Enstitüleri de yüksek din öğretiminde önemli fonksiyonlar 

üstlenmişlerdir (Aşıkoğlu, 2017, 178). 1949 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan 

Ankara İlahiyat Fakültesi başlangıç noktası olarak kabul edildiğinde, yaklaşık bir asra yakın 

geçmişiyle yüksek din eğitimi, toplumun kendisinden beklediği misyonu, çok sayıda problemle 

karşılaşmasına rağmen önemli oranda yerine getirmiş olduğu söylenebilir (Turan; Nazıroğlu, 2015, 

467). 

Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ve İslam Tarihi ve 

Sanatları Bölümü olarak 3 ana bölümden şekillenen İlahiyat fakülteleri başlangıçtan bugüne 

müfredat açısından birtakım yapısal değişikliklere uğramıştır. Bunlardan birisi de öğretmen 

yetiştiren bir kurum olması hasebiyle öğretmenlik formasyon derslerinin çeşitli dönemlerde 

fakülte müfredatına eklenip, bazı dönemlerde de bu derslerin müfredattan çıkarılması sorunu 

gelmektedir. Yakın geçmişe baktığımızda, öğretmen yetiştiren kurumları yeniden yapılandırma 

çalışmalarını başlatmış olan YÖK, 1998-1999 öğretim yılından itibaren (YÖK, 11.07.1997 

tarih ve 97.23.1660 sayılı karar; 10.09.1997 tarih ve 97.30.2248 sayılı karar) bünyesinde eğitim 

fakülteleri bulunan üniversitelerdeki İlahiyat fakültelerinde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk 

Bilgisi Öğretmenliği Programı ile İlahiyat Lisans Programı olmak üzere iki ayrı program 

uygulanmaya başlanmıştır. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programını 

takip eden öğrenciler, ilköğretim okullarında din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmeni olacak 

şekilde yetiştirilirken; ikinci programdan mezun olanlar ise, Diyanet İşleri Başkanlığı 

teşkilatındaki çeşitli görevlerden başka ortaöğretimde ve İmam Hatip liselerinde öğretmenlik 

görevi alabileceklerdir. Ancak öğretmen olabilmeleri için ilahiyat lisans programını 

tamamladıktan sonra sadece Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde açılan ve önce-

leri üç yarıyıl olarak uygulanan ama sonra iki yarıyıla indirilen pedagojik formasyon eğitiminin 

verileceği bir tezsiz yüksek lisans programına tâbi tutulmuşlardır (Aşıkoğlu, 2017, 183).  
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Eğitim fakültelerinde sertifika programı olarak verilen formasyon eğitimleri 2017-2018 

öğretim yılından itibaren uygulamaya alınan karar ile artık İlahiyat Fakültelerinde formasyon 

dersleri program içerisine yerleştirilerek lisans eğitimi içerisinde verilmesi sağlanmıştır. 

07.06.2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu toplantısında İlahiyat Fakültesi mezunlarına 

yönelik alınan önemli karar ile İlahiyat Fakültesi öğrencileri öğretim yılı içerisinde formasyon 

almış sayılacak, mezun olduğunda da öğretmen olarak atama tercihinde bulunabilecektir. YÖK 

aldığı kararla, fakültelerden gelen talepler doğrultusunda, pedagojik formasyon derslerinin 

tekrardan lisans eğitimi içerinde verilmesine karar vermiştir. 

Yüksek Öğretim Kurulunun dağıtım yerlerine göndermiş olduğu “İlahiyat Formasyon 

Programları” başlıklı  23/06/2017 ve Sayı: 75850160-104.01.07.01-43446 sayılı yazı; 
“İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakülteleri, 04.07.1989 tarihli ve 20215 
Sayılı Kanun'da öğretmen yetiştiren kurumlar kapsamında görülüp ilgili kanunun 4. 
maddesinde ''Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumları, Eğitim 
Yüksekokullarını, Sanat Eğitimi Yüksekokullarını, Eğitim Fakültelerini, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Fakültelerini, İlahiyat Fakültelerini ve Eğitim Bilimleri Fakültelerini ifade eder.'' 
şeklindedir. Zira söz konusu fakültelerden mezun olanlar, diğer din hizmetleri yanında 
başta Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olmak üzere çeşitli kurumlarda öğretici ve eğitici 
olarak görev yapabildikleri gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim 
kurumlarında da öteden beri öğretmen olarak istihdam edilebilmektedir. 
  
Adı geçen fakülteler, 2001 yılına kadar öğretmen adayı yetiştiren kurumlar kapsamında 
görülüp lisans programları içinde pedagojik formasyon dersleri de yer almaktaydı. 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarının uygulanmasına son verilip 1997-
1998 öğretim yılından itibaren Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının 
uygulamaya başlanmasıyla birlikte söz konusu fakülteler de alan fakültesi kapsamında 
görülmüştür. Daha sonra Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının 2009 
yılında kapatılarak alan fakültelerinin öğrenci ve mezunları için yeniden Pedagojik 
Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarının açılmasıyla birlikte, bu fakültelerin öğrenci 
ve mezunları da söz konusu sertifika programlarına katılmak zorunda kalmıştır.  
  
Adı geçen fakültelerden, fakültelerinin işlevinin ve lisans programlarının tekrar eski 
statüsüne kavuşturulması yönündeki yoğun talepleri de dikkate alınarak 07.06.2017 tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;  
  
“a. İlgili fakültelerin mevcut lisans programlarının toplam yerel kredilerinin ilgili 
kurullarca maksimum 150 kredi olarak belirlenmesine, lisans programı içine minimum 25 
kredi tutarında pedagojik formasyon derslerinin yerleştirilmesine, böylece toplamda 175 
krediyi geçmemek kaydıyla gerekli koşulları sağlayan fakültelerde, söz konusu 
uygulamanın yapılabilmesi için düzenlenecek kredi miktarını gösteren lisans 
programlarının, Yükseköğretim Kurulu'na gönderilerek onay alınması ve 2017-2018 
öğretim yılından itibaren de yeni lisans programlarının uygulanmasına,  
  
b. Halen adı geçen fakültelerde lisans eğitimine devam eden hazırlık sınıfı ve 1. sınıf 
öğrencileri için de programa eklenen yeni pedagojik formasyon derslerini alabilecekleri 
düzenlemelerin yapılabileceğine, ancak bunlar için ayrıca düzenlenecek ders programının 
Yükseköğretim Kurulu'na gönderilerek onay alınması gerektiğine karar verilmiştir.  
  
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.” şeklindedir. 
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Son yıllarda ülkemizdeki yüksek din öğretimi kurumlarında, hem fakülte hem de öğrenci 

sayısı açısından ciddi artışlar yaşandığı görülmektedir. 2013 yılında din öğretimi ile ilgili 77 

fakültede yaklaşık 60 bin öğrencinin öğrenim gördüğü belirtilirken (Köylü, 2013, 23), günümüzde 

İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin sayısı 100’ü geçtiği bilinmektedir (Uçar, 2016, 18). Bu hızlı 

artışla birlikte ayrıca öğrenci profilinin istenilen nitelikte olmadığı, dolayısıyla bir kalite sorununun 

ortaya çıktığı ile ilgili çeşitli değerlendirmeler (Köylü, 2013, 25) bulunmaktadır. Bu tür yapısal 

sorunlarla uğraşmanın yanı sıra en temel görev alanı olan “toplumu din konusunda aydınlatma” 

hususunda göreve çağrılması1, İlahiyat Fakültelerine duyulan güveni ve bu kurumların toplumsal 

önemini ortaya koymuştur. Bir diğer ifadeyle, günümüzde yaşanan değişmelerin dini alana 

yansımaları neticesi ortaya çıkan dinin güncellenmesi, deizm, ateizm gibi konular ve bunlara bağlı 

problemler İlahiyat Fakültelerine ve bu fakültelerde yüksek din eğitimi almış kişilere yönelik 

toplumsal beklentileri yükseltmiştir. Çağımızın gerçekleri, toplumumuzun ihtiyaç ve talepleri 

karşısında İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının çağdaş sorunların üstesinden 

gelebilecek bir bilgi ve donanıma sahip olması ve çözüm üretme kapasitesine ulaşmış olması büyük 

bir önem taşımaktadır (Kirman-Demir, 2018, 2-3). 
Bir örgün din eğitimi kurumu olan İlahiyat Fakülteleri, ürettiği dini bilginin yanında insan 

sermayesiyle Türkiye’deki dini hayatın işleyişinde önemli bir yeri vardır. Özellikle dini ve kültürel 

yabancılaşmanın önlenmesinde İlahiyat Fakültelerinde yürütülen din eğitiminin önemli bir yeri 

vardır (Osmanoğlu, 2017, 203). Bununla birlikte din eğitimi faaliyetlerini yürüten görevlileri 

yetiştiren İlahiyat Fakültelerinin yüksek din eğitimi kurumu olması açısından eğitim öğretim 

süreçlerinin ne durumda olduğu konusu, kurumun paydaşları tarafından merak edilen bir husustur 

(Uçar, 2017, 98).  

Uzun müddet müfredatında formasyon dersi bulunmayan İlahiyat fakültelerinde 2017-

2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla verilmeye başlanılan formasyon derslerinde ne kadar başarı 

sağlandığı öğrenci kalitesi açısından önem arz etmektedir. Geri dönüt almanın en iyi 

yöntemlerinden birisi de okullarda uygulama olarak alınan Öğretmenlik Uygulaması dersi olacaktır. 

Bu bakımdan İlahiyat fakültelerine öğrenci yetiştiren İmam Hatip Lisesi ve Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi öğretmenleri alanda İlahiyat fakültelerinden mezun olacak öğretmen adaylarının 

yeterlik düzeyleri ve değer algıları konusunda geri dönüt alınabilecek unsurların başında 

gelmektedir. 

Çalışmada, İlahiyat Fakültesinde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencilerin 

mesleki temsil düzeylerinin, değer özelliklerinin ve bu öğrencilerde bulunması gereken 

değerlerin tespitini amaçlanmaktadır.  
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Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında bu araştırmada Öğretmenlik Uygulaması dersi 

alan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mesleki yeterlik düzeyleri nelerdir? Bu öğrencilerde 

bulunması gereken öncelikli değerler/nitelikler nelerdir? Sorularına yanıt aranacaktır. 

 
Yöntem 

Araştırmanın evrenini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2018-2019 

Eğitim Öğretim yılında Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 4. Sınıf öğrencileri (127 öğrenci) 

ile Osmaniye İl merkezinde uygulama yapılan İmam Hatip Liseleri/Ortaokulları, Liseler ve 

Ortaokullarda görev yapan uygulama öğretmenleri (33 Meslek Dersi Öğretmeni/Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni) olmak üzere toplam 160 kişi oluştururken, 100 öğrenci ve 30 

öğretmen ise araştırmanın örneklemini teşkil etmektedir. Örneklemin belirlenmesinde olasılığa 

dayalı grup (küme) örneklem kullanılmıştır. 

Araştırmada Öğretmenlik Uygulaması dersi alan öğrencilerde bulunması gereken veya 

eksik olan değer/ becerilerin ne olduğu tespit edilerek bu öğrencilerin mesleki yeterlik düzeyleri 

kendi düşünceleri ile uygulama öğretmenlerinin düşünceleri arasındaki ilişki 

değerlendirilmiştir. Bu nedenle araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel 

tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya 

derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Balcı, 2005). Bu tür modellerde 

ihtiyaç duyulan veriler,  hedef kitle olarak tanımlanan çalışma evrenindeki birey ya da 

objelerden çeşitli araçlar kullanılarak toplanır. Soruna ilişkin mevcut durum herhangi bir 

müdahale olmaksızın betimlenmeye çalışılır.  

Araştırmada, Öğretmenlik Uygulaması dersini alan son sınıf İlahiyat Fakültesi 

öğrencilerinin değer ihtiyaç analizi ve meslekî temsil düzeylerini belirlemek ve aynı anda 

birçok kişiye ulaşabilmek amacıyla Osmaniye İl merkezinde bulunan lise ve ortaokullarda 

görev yapan uygulama öğretmenlerine ve araştırma ile ilgili İlahiyat Fakültesi öğrencilerine 

anket uygulanmıştır.  

Anket formu; öğretmenler için, Demografik bilgiler (4 adet), uygulama öğretmenlerinin 

uygulama öğrencileri hakkındaki görüşlerini (kişilik özellikleri, mesleki yeterlik düzeyleri, staj 

süreleri vs.) ifade ettiği sorular (5 adet) ve 21. Yy.da öne çıkan değer ve becerilerin (60 adet) 

bulunduğu tablodan 3 değer ve becerinin öğrencilerde hangilerinin bulunması gerektiğini önem 

sırasına göre belirten 2 soru olmak üzere toplam 11 sorudan oluşmaktadır.  
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Öğrenciler için yapılan anket ise demografik bilgiler (5 adet) ve kişisel bilgilerden (8 

adet) oluşmaktadır. 

Bulguların yorumlanmasında anlayıcı (Rickman, 2000, 45-72; Mayring, 2000,  88-116; 

Birand, 1998, 13-78) bir bakış açısı takip edilmiştir. Ayrıca açık uçlu soruların analizi 

yapılırken verilen cevaplar kümeleme yöntemiyle gruplandırılarak, içerik analizi (Tavşancıl ve 

Aslan, 2001, 85-125; Büyüköztürk, 2004) ile de çözümlenmiştir. 

   
 
 

Bulgular ve Yorum 

Demografik Bilgiler 
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Uygulama Öğretmenlerinin Cinsiyete ve Yaşa Göre Dağılımı 

 

Tablo 1’e göre ankete katılan 30 öğretmenin % 60’ı (18 kişi) kadın iken,  % 40’ını (12 
kişi ) erkek öğretmenler teşkil etmektedir. Örneklem durumuna bakıldığında ankete katılan 
öğretmenlerin cinsiyet dağılımı arasında fazla bir yüzdelik fark bulunmamaktadır. Bu da 
örneklemin güvenirliğini nispeten artırmaktadır. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenlerin yaş 
ortalamaları yoğunluk olarak 36-47 yaş (19 kişi) aralığındadır. Ankete katılan İlahiyat Fakültesi 
öğrencilerinin cinsiyet dağılımı da Tablo 2’de verilmektedir. 

 
Tablo 2. Araştırmaya Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet 

  N % 

Kadın 53 53,0 

Erkek 47 47,0 

Toplam 100 100,0 

 

Öğretmen Profili 

    Yaş Durumu 

TOPLAM     30-35 

Yaş Arası 

36-41 

Yaş Arası 

42-47 

Yaş Arası 

48-53 

Yaş Arası 

54-59 

Yaş Arası 

60-68 

Yaş Arası 

Cinsiyet 
Kadın 1 9 6 2 0 0 18 

Erkek 0 0 4 2 5 1 12 

Toplam 1 9 10 4 5 1 30 
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Tablo 2’ye bakıldığında göre ankete katılan öğrencilerin % 53’ü (53 öğrenci) kadın iken 
% 47’si (47 kişi) erkek öğrenci teşkil etmektedir. Tabloya göre kadın ve erkek öğrenci arasında 
örneklem olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir. 

 
Tablo 3. Araştırmaya Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Temsil Düzeyleri 

Mesleği Temsil Düzeyi 

  Cinsiyet Toplam 

  Kadın Erkek 

Oldukça yetersiz 4 4 8 

Yetersiz 41 23 64 

Kısmen yeterli 5 17 22 

Yeterli 3 3 6 

TOPLAM 53 47 100 

Ankete katılan öğrencilerin kendi düşüncelerine göre mesleki temsil düzeylerinin 
dağılımına bakıldığında % 72’si (72 kişi) kendilerini mesleki temsil açıdan yetersiz 
görmektedir. Kendilerini kısmen yeterli görenleri (%22/ 22 Kişi) ikiye ayırdığımızda % 83 gibi 
bir çoğunluk alanda kendini yeterli hissetmemektedir. Kendisini yetersiz olarak gören 
öğrencilerin çoğunluğunu bayan öğrenciler teşkil etmektedir.  

Yukarıdaki tablodan bu şekilde çıkmasını gerektirecek birtakım unsurların ön plana 
çıktığı düşünülmektedir.  

a. İlahiyat fakültelerine gelen öğrencilerin popüler eğitim anlayışına göre fakülte seçimi 
yaptığı, büyük bir çoğunluğunun da öğretmen olma hayaliyle geldiği, bu yüzden de 
dersleri sadece diploma alabilmek için geçmelik ders olarak gördükleri 
düşünülmektedir (Doğan, 2019). 

b. Üniversiteye giriş puanlarının, akademik başarının öğrenci profili ile doğru orantılığı 
olduğu ve kalitenin de buna göre olumsuz etkilendiği düşünülmektedir.  

c. Öğrencilerin yoğun bir müfredat (175 kredi) altında kendilerini sadece dersleri 
geçmeye verdikleri, ilahiyat alanıyla ilgili ekstra çalışma yapmaya vakitlerinin 
kalmadığı düşünülmektedir.  

 

 
Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Dersi Uygulaması Gelişim 

Süreci Hakkındaki Görüşleri  
Öğretmenlik Uygulaması Gelişim Süreci 

  Öğrenci 

Görüşü 

Öğretmen Görüşü 

  N % N % 

Başlangıçla şu anki durum arasında büyük gelişme var. 79 79,0 27,0 90,0 
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Öğretmenlik Uygulaması dersine başlanılan günkü gibi devam 

etmiştir. 

3 3,0     

Öğretmenlik Uygulaması dersinde başlangıçla şu an arasında 

çok az gelişme var. 

18 18,0 3,0 10,0 

TOPLAM 100 100,0 30,0 100 

 

Tablo 4’te hem öğrencilerin hem de uygulama öğretmenlerinin görüşleri bir arada 
verilmiştir. Tabloya bakıldığında ankete katılan öğretmenlerin % 90’ı (27 kişi) ve öğrencilerin 
% 79’u (79 kişi) uygulamaya başladıklarından bitim süresine kadar öğretmenlik mesleği ile 
ilgili büyük bir gelişme sağladıklarını söylemektedirler. Derse katılan öğrenciler 12 hafta ders 
görmekte ve bu haftaların dördünde de öğrenciye ders anlatmaktadırlar. Uygulama 
öğretmenlerinin bu haftalarda vermiş olduğu notlar göz önünde bulunduğunda tedrici bir 
gelişimin olduğu görülmektedir.  

Öğretmenlik Uygulaması dersinde başlangıçla şu an arasında çok az gelişme var 
diyenlerin bu görüşleri hem olumlu hem de olumsuz açıdan değerlendirilebilir. 25 kredilik 
formasyon dersi almış ve bu derslere etkin katılım sağlamış, kendini yetiştirmiş öğrenciler 
açısından bakıldığında zaten kendini yetiştiren öğrenci için az bir gelişme olması olağan bir 
durum olacaktır. Olumsuz açıdan bakıldığında ise, derse etkin katılım sağlamamış öğrenci, 
okuldaki uygulama öğretmeninin mesleki hâkimiyeti, okuldaki öğrencileri akademik, 
sosyolojik profilleri öğrencinin bu dersle ilgili gelişim sürecinde etki edebilmektedir.  

Öğretmenlik Uygulaması dersine katılan öğrenciler hem danışman hoca hem de 
uygulama öğretmenleri tarafından dönem sonunda değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 
 

Uygulama Öğrencisi Yeterlik Göstergeleri 
Öğretmen yetiştirme programı sürecinde öğretmen yeterliklerinin kuramsal ve 

uygulamalı çalışmalar aracılığıyla uygulama öğrencilerine kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Tabloda belirlenen yeterlikler beceriler düzeyinde tanımlanarak gözlenebilir ve ölçülebilir 
davranışlar biçiminde (E) eksiği var, (K) kabul edilebilir ve (İ) iyi yetişmiş başlığı altında üç 
kategoride açıklanmıştır (https://uod.meb.gov.tr. Erişim Tarihi: 10.02.2020) 
 

Tabloda belirtilen eksiği var (E), kabul edilebilir (K) ve iyi yetişmiş (İ) sütunları her 
bir yeterliğin amaçlanan başarı düzeyiyle ilgili açıklamaları içermektedir. 
Tablodaki maddelerin nota dönüştürülmesinde; 
(E) Sütununda işaretlenmiş her bir madde için (1) puan, 
(K) Sütununda işaretlenmiş her bir madde için (2) puan, 
(İ) Sütununda işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. 
 
(E) Eksiği var (K) Kabul edilebilir (İ) İyi yetişmiş 

1.0 KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

1.1. Konu Alanı Bilgisi 
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• Alan öğretim programının 
öngördüğü temel ilke, kavram, 
yasa ve kuramlara ilişkin sahip 
olduğu bilgilerde eksiklikler 
olduğu görülmektedir. 

•  Alan öğretim programının öngördüğü temel 
ilke, kavram, yasa ve kuramlara ilişkin ayrıntılı 
bilgi sahibidir. •  Ancak alan bilgisi kapsam ve 
derinliğini arttırması gerekmektedir. 

•  Alan öğretim programının 
öngördüğü temel ilke, kavram, yasa ve 
kuramlara ilişkin ayrıntılı bilgiye 
sahiptir. •   Alanı ve diğer konu 
alanlarının bilgilerinden yararlanarak 
bunları uygulayabilmektedir. 

1.2 Alan Eğitimi Bilgisi 
•  Konuyu öğrencinin bilgi 
düzeyine indirmekte 
zorlanmaktadır. •  Öğrencilerde 
yanlış öğrenilmiş kavramları 
tanımada güçlük çekmektedir.        
•  Öğrenci sorularına cevap 
vermekte zorlanmaktadır. •  Konu 
alanı öğretim programına ilişkin 
bilgisi yüzeyseldir. •  Genel 
öğretim yaklaşım, yöntem ve 
tekniklerine ilişkin bilgi sahibidir; 
ancak alanın özel öğretim 
yaklaşım, yöntem ve tekniklerine 
ilişkin bilgileri kullanmakta güçlük 
çekmektedir. 

•  Genellikle konuyu öğrencinin bilgi düzeyine 
uygun işleyebilmekte, ancak kimi konularda 
zorlanmaktadır. •  Öğrencilerde yanlış öğrenilmiş 
kavramları belirleyebilir, ancak bunların 
doğrusunu öğretmekte güçlük çekmektedir.            
•  Konu alanı öğretim programına ilişkin yeterli 
bilgiye sahiptir. •  Konu alanının özel öğretim 
yaklaşım, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgisi 
olmasına karşın bilgisini geliştirme gereksinimi 
bulunmaktadır. 

•  Öğrencilerin yanlış öğrendiği 
kavramları saptayarak doğrularını 
öğrenmelerini sağlayabilmektedir.          
•  Öğrencilerin anlama düzeyine uygun 
cevaplar verebilmektedir.                      
•  Öğreteceği bilgiyi öğrencilerin 
zihinsel, duygusal ve sosyal 
gelişimlerini göz önüne alarak 
düzenleyebilmektedir. •  Alanın 
öğretim programlarını derinlemesine 
tanımaktadır. •   Bilgi teknolojisinden 
yararlanabilmektedir. •  Konu alanına 
özgü özel öğretim yaklaşım, yöntem 
ve tekniklerine ilişkin derinlemesine 
bilgi sahibidir ve bunları sınıfta 
kullanabilmektedir. 

 

 
 
 

(E) Eksiği var (K) Kabul edilebilir (İ) İyi yetişmiş 

2.0 ÖĞRETME ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 
2.1 Planlama 
•  Öğrenci gereksinimlerine 
yönelik ders planlayabilmekte, 
ancak hedef davranışları 
gerçekleştirmeye yönelik öğretme 
öğrenme etkinliklerini düzenleme 
konusunda yetişmesi 
gerekmektedir. •  Ders planı ile 
değerlendirme yaklaşımları 
uyuşmamaktadır. 

•   Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik ders planı 
hazırlarken etkinlik seçme ve hazırlama konusunda 
daha dikkatli olmalıdır. •   Etkinlikler arasındaki 
geçişlere dikkat etmesi gerekmektedir. •   Ders 
planı ile değerlendirme yaklaşımları tam 
uyuşmamaktadır. 

•   Öğrenci gereksinimlerini ve konu 
alanını göz önüne alarak uygun plan 
yapabilmektedir. •   Önceki ve 
sonraki konularla uygun bağlantılar 
kurabilmektedir. •  Değerlendirmeyi 
amaç davranışlarla uyumlu bir 
biçimde planlayabilmektedir. 

2.2 Öğretim Süreci 
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•   Belirli bir öğretim yönteminde 
ustalaşmıştır, ancak farklı öğretim 
teknik ve yaklaşımlarını öğrenci 
gereksinimlerine uygun duruma 
getirmesi konusunda yetişmesi 
gerekmektedir. •  Konuyu yaşamla 
ilişkilendirmede eksikleri 
bulunmaktadır. 

•  Öğrenci gereksinimlerini göz önünde tutarak 
çeşitli öğretim yöntemlerini yerinde ve zamanında 
kullanarak dersinde çeşitlilik sağlamaktadır.             
•  Konuyu yaşamla ilişkilendirmeye çalışmaktadır. 

•  Öğrenci gereksinimlerine göre 
çeşitli öğretim yöntemleri ve 
tekniklerini kullanabilmektedir.         
•  Yöntemleri, öğrenme fırsatlarını 
da göz önüne bulundurarak 
kullanabilmektedir. •  Örnekler 
vererek konuyu yaşamla 
ilişkilendirebilmektedir. 

2.3 Sınıf Yönetimi 
•  Sınıf yönetimini sadece disiplin 
perspektifinden görmektedir.         
•  Öğrenciyi güdüleme, derse 
dikkatini çekme, derse olan ilgisini 
sürdürme, zamanı doğru planlama 
gibi sınıf yönetimini ilgilendiren 
konulara dikkat etmesi 
gerekmektedir. 

•  Derslerini öğrenci ihtiyaçlarına ve dersin 
kazanımlarına göre planlayabilmektedir. •  Uygun 
bir öğrenme ortamı yaratma konusunda gayret 
göstermektedir. •  Öğrenciyi güdüleme, derse 
dikkatini çekme, derse olan ilgisini sürdürme, 
zamanı doğru planlama gibi sınıf yönetimini 
ilgilendiren konularda nadiren zorluk 
yaşamaktadır. 

• Ayrıntılara önem vererek, 
beklentileri karşılamak için uygun 
planlama ile düzenli ve etkili bir 
öğrenme ortamı yaratabilmektedir. 

2.4 İletişim 
•  Derslerde araç-gereçlerden 
yararlanmaktadır ancak materyal 
seçebilme konusunda kendisini 
geliştirebilmelidir. •  Öğrencilerin 
gereksinimlerini ve yeteneklerini 
tanıma, derslerinde uygun bir 
düzen ve yapı sağlama konusunda 
yetişmesi gerekmektedir.                
•  Yönerge verme ve soru sorma 
becerilerini geliştirmelidir. 

•  Uygun araç gereç ve ders materyali seçerek 
dersleri öğrenciler için ilgi çekici hale 
getirebilmektedir. •  Sesini ve dilini öğrencilerin 
anlayabileceği biçimde kullanabilmektedir.              
•  Uygun sorular sorabilmekte ancak sorduğu 
soruları farklı öğrenme basamaklarına göre 
çeşitlendirebilmektedir. 

•  Araç gereç ve kaynakları uygun ve 
etkili biçimde kullanabilmektedir.      
•  Yönerge ve açıklamaları 
öğrencilerin gereksinimlerine ve 
yeteneklerine göre 
ayarlayabilmektedir.                                  
•   Dersleri ilgi çekicidir. •  Amaca 
uygun sorular sorabilmektedir. 

 
 
 
 
 

(E) Eksiği var (K) Kabul edilebilir (İ) İyi yetişmiş 

3.0 ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TUTMA 

3.1. 



 Öğretmenlik Uygulamasına Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer İhtiyaç Analizi 

İle Mesleki Yeterlik Düzeyleri 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.57-80 

68 

•  Konuya uygun değerlendirme 
yaklaşımlarının bir bölümünü 
kullanabilmektedir. •  Çok seyrek 
geri bildirim vermekte, ara sıra 
öğrencileri izlemektedir. •  Uygun 
değerlendirme yöntemlerini 
belirlemekte zorlanmaktadır. 

•  Konuya uygun değerlendirme yaklaşımlarını 
kullanabilmektedir. •  Zaman zaman geribildirim 
vermektedir. •  Öğrencilerin akademik gelişimini 
izlemektedir. •  Zamanında değerlendirme 
yapabilmektedir ancak uygun değerlendirme 
yöntemlerini geliştirmelidir. 

•  Konuya uygun değerlendirme 
yaklaşımlarını etkili biçimde 
kullanabilmektedir. •  Öğrencilerin 
çalışmalarını incelerken veya 
sorularını cevaplarken etkili geri 
bildirim verebilmektedir. •  Uygun 
ve etkili değerlendirme 
yapabilmekte sonuçlarını 
öğrencilerle paylaşabilmektedir. 

3.2 
•  Gözlem ve değerlendirme 
bilgisine sahiptir, ancak bu 
bilgisini kısıtlı biçimde 
uygulayabilmektedir. •  Öğrenci 
başarısını takip etme ve 
gözlemlemede eksiklikleri 
bulunmaktadır. Öğrencinin 
sorularını ve cevaplarını göz ardı 
etmektedir. 

• Öğrenciyi gözleyip, gözlem sonuçlarını dersinde 
kullanabilmektedir. Ancak öğrencilere bunu 
aktarmakta sıkıntılar yaşamaktadır. 

•  Öğrencileri derslerde düzenli 
aralıklarla gözleyebilmektedir.           
•   Öğrencilerle ilgili gözlemlerini 
gelişimlerini destekleyecek şekilde 
kullanabilmektedir. •  Gözlem 
sonuçlarının velilere bildirilmesi için 
sınıf öğretmeni ile iş birliği 
yapabilmektedir. 

3.3 
•  Değerlendirme yaklaşımlarına 
ilişkin bilgi eksikliği 
bulunmaktadır. •  Derslere uygun 
değerlendirme yaklaşımlarını 
seçmede güçlük çekmektedir. •  
Değerlendirmede sürekliliği 
sağlamakta güçlük çekmektedir. 

•  Değerlendirme yaklaşımlarını bilmektedir ancak 
etkili kullanımı (öğrenci ile paylaşımı, geri bildirim 
olarak kullanımı vb.) konusunda gelişmeye ihtiyacı 
vardır. •  Derslere uygun değerlendirme 
yaklaşımlarını seçebilmektedir. •  Değerlendirmede 
sürekliliği sağlayabilmektedir. 

•  Değerlendirme yaklaşımlarını 
bilmekte ve etkili biçimde 
kullanabilmektedir. •  Farklı 
değerlendirmeler yapabilmekte ve 
sonuçlarını öğrencilerle 
paylaşabilmektedir.                                
•  Değerlendirmeyi dersin 
amaçlarına uygun ve sürekli biçimde 
yapabilmektedir. 

3.4 
•   Başarısız öğrencileri tespit 

etmekte zorlanmaktadır. •   
Öğrenci başarısını olumsuz 
etkileyen faktörleri tespit etmekte 
zorlanmaktadır. •  Tespit 
edebildiği güçlüklere uygun 
çözüm üretmekte yetersiz 
kalmaktadır. 

•   Başarısız öğrencileri saptayabilmektedir.               
•   Öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin çoğunu 
belirleyebilmektedir. •   Kendi deneyimleri ve sınıf 
öğretmeninin deneyimlerinden yararlanarak çözüm 
üretebilmektedir. 

•   Başarısız öğrencileri kolayca 
saptayabilmektedir. •   Öğrencilerin 
başarısızlık nedenlerini araştırıp 
doğru tespitlerde bulunabilmektedir. 
•   Başarısızlığı çözmede sınıf 
öğretmeninin deneyiminden ve 
uzman görüşlerinden 
yararlanabilmektedir. 

3.5 
•  Öğrencilerin gelişimini izleme 
konusunda eksiklikleri 
bulunmaktadır. •   Notlandırma 
ölçütlerine uygun değerlendirme 
yapabilmek için gelişmeye ihtiyacı 
vardır. 

• Öğrencinin akademik gelişimini yakından 
izleyebilmekte ve notlandırma ölçütlerine uygun 
biçimde değerlendirebilmektedir. 

• Öğrencinin akademik gelişimini 
düzenli aralıklarla izleyebilmekte ve 
notlandırma ölçütlerine uygun 
biçimde değerlendirebilmektedir.     
•  Dikkatli kayıt tutabilmektedir. 

 
 
 

(E) Eksiği var (K) Kabul edilebilir (İ) İyi yetişmiş 
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4.0 DİĞER MESLEKİ YETERLİKLERİ 
4.1 
•  Sorumlulukları konusunda 
yeterli bilgisi bulunmamaktadır.     
•  Uygulamada sorumluluklarını 
öğrenmek için gayret 
göstermektedir. 

• Yeni durumlarla karşılaştığında sorumlulukları 
doğrultusunda çözüm yolları bulabilmek için 
uygulama öğretmenine/öğretim elemanına 
danışmaktadır. 

•  Hak ve sorumluluklarını 
bilmektedir. Bu konudaki sorunları 
gündeme getirip tartışmaktadır.        
•  Yorum yaparak çözüm 
üretebilmekte ve çözümleri 
uygulayabilmektedir. 

4.2 
•  Genellikle mesleki eleştiri ve 
önerilere açık değildir. •  Öz 
eleştiri yapma konusunda 
eksiklikleri bulunmaktadır. 

•  Mesleki öneri ve eleştirilere açıktır. •  Eksiklerini 
gidermeye çalışmaktadır. •  Öz eleştiri yapabilmek 
için uygulama öğretmeni/öğretim elemanının 
yardımına ihtiyaç duymaktadır. 

•   Eleştiri ve önerileri 
değerlendirebilmekte ve bunlardan 
yararlanabilmektedir. •  Kendi 
dersini nesnel olarak 
değerlendirebilmektedir ve bu 
doğrultuda öz-eleştiri yapabilir. 

4.3  
•  Kendini değerlendirme ve bilgi 
düzeyini geliştirme konusunda 
sorumluluk üstlenmektedir.           •  
Kurumundaki öğretmenlerle sınırlı 
da olsa etkileşimde 
bulunabilmektedir. 

•  Olumlu mesleki ilişkileri bulunmaktadır.                
•   Eğitimle ilgili sorunlar üzerinde tartışma ve 
kendini geliştirme isteğini göstermektedir. 

•  Kurumda karşılaştığı kişilerle 
etkileşimde bulunabilmektedir.         
•  Sürekli bir gelişme sağlamakta ve 
öğretmenlik rolünün 
sorumluluklarını üstlenebilmektedir. 

4.4 
• Hizmet içi eğitim, seminer, 
konferans veya okuldaki diğer 
etkinliklere katılma konusunda 
girişimde bulunmamaktadır. 

• Okuldaki ve okul dışındaki mesleki eğitimlere 
(seminer/konferans) katılabilmek için gayret 
göstermektedir. 

• Okuldaki ve okul dışındaki 
mesleki eğitim konularını izleyip 
katılmakta ve meslektaşlarını 
bilgilendirebilmektedir. 

4.5 
• Kişisel ve mesleki yaşamında iyi 
örnek olma konusunda yeterince 
duyarlı değildir. 

• Kişisel ve mesleki yaşamında iyi örnek olma 
konusunda duyarlı davranmaya çaba 
göstermektedir. • Okul personeli ve öğrencilerle 
uyum içinde çalışabilmektedir. 

• Kişisel ve mesleki yaşamında okul 
personeline, meslektaşlarına ve 
öğrencilere iyi örnek olma 
konusunda duyarlıdır ve sorumluluk 
bilinci ile uyumlu davranışlar 
gösterebilmektedir. • İyi bir 
gözlemci ve uygulayıcıdır. 

4.6/4.7 
• Mesleği benimsemeye 
çalışmaktadır. 

• Öğretmenlik mesleğini sevdiğini ve 
benimsediğini göstermekte, özverili davranışlarla 
mesleğe ilgisini göstermektedir. 

•  Öğretmenlik mesleğinden gurur 
duymakta, bunu derslerinde 
davranışlarına da yansıtmaktadır.    •  
Öğrencilere ve eğitime katkıda 
bulunmaya çaba göstermektedir. 

 
 
 
Aşağıda analizi yapılacak olan görüşlerin değerlendirilmesi yukarıda belirtilen 

değerlendirme esasları üzerinden yapılmıştır. Yukarıda bulunan dört ana kriterin alt 
maddelerine girmeden genel değerlendirme yapılmış olup, puanlama ana kriterler üzerinden 
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yapılmıştır. Uygulama öğretmenlerinin yapmış oldukları değerlendirmeler öğrencilerin geneli 
üzerinden yapılan puanlamalardır. 

 
 
Tablo 5. Araştırmaya Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Konu Alan Bilgisi ve 

Alan Eğitimine İlişkin Yeterlikleri 
 

1. Konu Alan Bilgisi ve Alan Eğitimine İlişkin Yeterlikler 

  Öğrenci Görüşü Öğretmen Görüşü 

  N % N % 

Eksiği var 16 16,0 8 26,7 

Kabul edilebilir 58 58,0 14 46,7 

İyi yetişmiş 26 26,0 8 26,7 

Toplam 100 100,0 30 100,0 

 

Tablo 5’e bakıldığında dönem sonu değerlendirmesinde konu alan bilgisi ve alan 
eğitimine ilişkin öğrenci ve uygulama öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir. Öğrencilerin öz değerlendirmesi ile öğretmenlerin öğrencileri 
değerlendirmesi arasında göze çarpar bir farklılık görülmemektedir. Bu sonucun çıkmasında 12 
haftalık bir ders ve eğitim sürecinin etkili olduğu düşünülmektedir. Tablodan anlaşılacağı üzere 
öğrencilerin büyük bir kısmı konu alan bilgisi ve alan eğitimine ilişkin yeterli görülmektedir. 

 
 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretme ve Öğrenme 
Sürecine İlişkin Yeterlik Düzeyleri 

 
2. Öğretme ve Öğrenme Sürecine İlişkin Yeterlikler 

  Öğrenci Görüşü Öğretmen Görüşü 

  N % N % 

Eksiği var 7 7,0 3 10,0 

Kabul edilebilir 57 57,0 10 33,3 

İyi yetişmiş 36 36,0 17 56,7 

Toplam 100 100,0 30 100,0 

 

Tablo 6’ya bakıldığında öğretme ve öğrenme süreçleri ile ilgili öğrenciler kendilerini 

daha ziyade (% 57) kabul edilebilir düzeyde görseler de uygulama öğretmenlerine göre bu 

kritere göre öğrenciler yoğun olarak (% 56,7) iyi yetişmiş düzeyde görülmektedir.  
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Tablo 7. Araştırmaya Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğrencilerin 
Öğrenmelerini İzleme, Değerlendirme ve Kayıt Tutma Düzeylerine İlişkin Yeterlikleri 

 
3. Öğrencilerin Öğrenmelerini İzleme, Değerlendirme ve 

Kayıt Tutma 

  Öğrenci Görüşü Öğretmen Görüşü 

  N % N % 

Eksiği var 6 6,0 5 16,7 

Kabul edilebilir 55 55,0 13 43,3 

İyi yetişmiş 39 39,0 12 40,0 

Toplam 100 100,0 30 100,0 

 

Tablo 7’de Araştırmaya katılan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin öğrencilerin 

öğrenmelerini izleme, değerlendirme ve kayıt tutma düzeylerine ilişkin yeterlikleri 

verilmektedir. Tabloya göre öğrencilerin büyük bir kısmı (%94 - %83,3) seviye olarak 

ortalamanın üzerinde görülmektedir. 

 

Tablo 8. Araştırmaya Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Diğer Mesleki Yeterlik 
Düzeyleri 

 
4. Diğer Mesleki Yeterlikleri 

  Öğrenci Görüşü Öğretmen Görüşü 

  N % N % 

Eksiği var 8 8,0 3 10,0 

Kabul edilebilir 44 44,0 15 50,0 

İyi yetişmiş 48 48,0 12 40,0 

Toplam 100 100,0 30 100,0 

 

Tablo 8’de araştırmaya katılan öğrencilerin diğer mesleki yeterlik düzeyleri ile ilgili 

olarak öğrenci ve uygulama öğretmenlerinin vermiş olduğu puanlama görülmektedir. Dönem 

sonu değerlendirmelerine göre uygulama dersine katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hem 

öğrencilerin kendileri hem de uygulama öğretmenleri tarafından yeterli görülmektedir. Tablo 
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9’da araştırmaya katılan ilahiyat fakültesi öğrencilerinin almış oldukları uygulama eğitiminin 

yeterliliğine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

 

 

Tablo 9. Araştırmaya Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Almış Oldukları 

Uygulama Eğitiminin Yeterliliğine İlişkin Görüşleri 

 

  Öğrenci 
Görüşü 

Öğretmen 
Görüşü 

  N % N % 
Evet 53 53 22 73,3 
Hayır 47 47 8 26,7 
Toplam 100 100 30 100 

 

Araştırmaya katılan öğrenci ve uygulama öğretmenlerine 12 haftalık Öğretmenlik 

Uygulaması dersinin öğrencinin uygulama eğitimi için yeterli olup olmadığı sorulmuştur. 

Bunların sonucu yukarıdaki tabloda görülmektedir.  Alınan sonuca göre uygulama 

öğretmenlerinin büyük bir kısmı (% 73,3 / 22 kişi) öğrencilerin almış oldukları uygulama 

eğitiminin yeterli olduğunu düşünmektedir. Bu sonuç, öğrencilerin hem fakülte içerisinde 

verimli bir formasyon eğitimi hem de verimli bir şekilde uygulama dersi aldıklarını 

göstermektedir. Uygulamayı yeterli bulan öğretmenlerin sebepleri arasında ayrıca uygulama 

ortamında yaşanılan yoğunluktan dolayı lise ve ortaokuldaki öğrencilerin kendi dersleri ile ilgili 

kazanımları yeterince alamadığı ve bu yüzden de uygulamanın bir dönem yeterli olduğu 

belirtilmektedir. Konu ile ilgili öğrenciler arasında yarı yarıya bir görüş ayrılığının olduğu göze 

çarpmaktadır. Yetersiz diyen öğrencilerin belirttiği görüşler arasında ön plana çıkan husus, 

fakülte eğitimi boyunca son sınıfa gelinceye kadar herhangi bir uygulama eğitimi almadıkları, 

daha ziyade teorik fakülte dersleri ile vakit geçirdikleridir.  

 

Tablo 10. Araştırmaya Katılan İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Diyanet Bünyesinde 

Staj Yapmalarına İlişkin Görüşleri 
Diyanet Bünyesinde Staj 

  N % 

Evet 93 93,0 

Hayır 7 7,0 
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Toplam 100 100,0 

 

İlahiyat fakültelerinden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli 

okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İHL Meslek Dersleri gibi ders öğretmeni olurlarken 

aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatip, Müezzin Kayyım veya Kur’an 

Kursu Öğreticisi gibi branşlarda görev alabilmektedirler.  Yoğun ders döneminden dolayı bu 

mesleklerde görev yapacak öğrenciler alanla ilgili pratik yapma imkânı bulamamaktadırlar. Bu 

konu ile ilgili Öğretmenlik Uygulaması dersine katılan İlahiyat Fakültesi öğrencilerine Diyanet 

İşleri Başkanlığı bünyesinde staj yapmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Öğrencilerin bu 

konu hakkındaki görüşleri Tablo 10’da belirtilmektedir. Tabloya göre araştırmaya katılan 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (% 93 / 93 kişi) Diyanet bünyesinde de staj görmek istediğini 

belirtmiştir. Tablo 3’teki öğrencilerin mesleki temsil düzeyleri de bu sonucu doğrular 

niteliktedir.  

 

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle İlgili Öğretmen Görüşleri 

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Uygulama Öğretmenlerinin İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin 
Kişilik Özellikleri Hakkındaki Görüşleri 

 
Öğretmenlere Göre Öğrenci Özellikleri 

  N % 

Saygılı/Edepli/Beyefendi/Hanımefendi 11 36,7 

Vasat/Orta/Ne İyi Ne Kötü 6 20,0 

Kişilikleri Mükemmel/Güzel Ahlaklı 4 13,3 

Samimi/Doğru/Dürüst/Güvenilir 3 10,0 

Tembellik/Gayret Eksikliği/İsteksizlik/Hazırcı 2 6,7 

Kişilikleri Zayıf/Oturmamış/Kötü/Vasatın Altında 2 6,7 

Kararsız/Çelişkili/Kafası Karışık 2 6,7 

Toplam 30 100,0 

 
Ankette araştırmaya katılan uygulama öğretmenlerine birlikte uygulama yaptıkları 
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İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle ilgili olarak “İlahiyat Fakültesi öğrencilerini TEK KELİME 

(kişilik özellikleri, sosyal duygusal özellikler vs.) ile nasıl ifade edersiniz?” şeklinde açık uçlu 

bir soru yöneltilmiştir. Öğretmenlerin bu açık uçlu soruya vermiş oldukları yanıtlar 

sınıflandırılarak Tablo 11’de gösterilmiştir. Tabloda belirtilen özellikler olumlu, olumsuz ve 

orta şeklinde kategorize edildiğinde karşımıza çıkan durum Tablo 12’de verilmektedir. 

 
 

 
Tablo 12. Araştırmaya Katılan İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerinin İmam Hatip Lisesi 

Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Hakkındaki Görüşlerinin Kategorik Dağılımı 

Kişilik Özellikleri N % 

Olumlu Kişilik Özellikleri 

Saygılı/Edepli/Beyefendi/Hanımefendi 11 36,7 

Kişilikleri Mükemmel/Güzel Ahlaklı 4 13,3 

Samimi/Doğru/Dürüst/Güvenilir 3 10 
Toplam 18 60 

Olumsuz Kişilik Özellikleri 

Tembellik/Gayret Eksikliği/İsteksizlik/Hazırcı 2 6,7 
Kişilikleri Zayıf/Oturmamış/Kötü/Vasatın 
Altında 2 6,7 

Kararsız/Çelişkili/Kafası Karışık 2 6,7 
Toplam 6 20 

Orta Kişilik Özellikleri 
Vasat/Orta/Ne İyi Ne Kötü 6 20 

Toplam 6 20 
  TOPLAM 112 100 

 
 

Tablo 12’ye bakıldığında uygulama öğretmenlerine göre uygulama dersi alan 
öğrencilerin % 60’ının olumlu kişilik özelliklerine sahip olduğunu belirtmektedirler. Buna 
%10’luk orta kişilik özelliğinden de ekleme yapıldığından öğrencilerin çoğunluğunun olumlu 
kişilik özelliğine sahip olduğu görülmektedir. Bu da öğretmenlik mesleğine atılıp öğrencilere 
rol model olacak öğrenciler için önemli bir faktör olacaktır. Ayrıca almış oldukları din 
eğitiminin de geri dönütü bu şekilde ortaya çıkmaktadır.  

 
 

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Bulunması Gereken Değer/Beceriler  
 

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Uygulama Dersi Öğretmenlerine Göre İlahiyat Fakültesi 
Öğrencilerinde Bulunması Gereken Değer/Beceri Dağılımı 
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İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Bulunması Gereken Değer/Beceriler 

1. Öncelikli   2. Öncelik   3. Öncelik 

 N %   N %   N % 

Sorumluluk 7 23,3   
Eleştirel 

Düşünme 
11 36,7   Sorumluluk 3 10,0 

Akademik 

Terbiye/Etik 
5 16,7   Çalışkanlık 4 13,3   Dürüstlük 3 10,0 

Dürüstlük 3 10,0   Atılganlık 3 10,0   Sabır 3 10,0 

Sevgi 3 10,0   Sorumluluk 2 6,7   
Farklılıklara 

Saygı 
3 10,0 

Duyarlılık 3 10,0   
Akademik 

Terbiye/Etik 
2 6,7   

Manevi 

Değerlere Saygı 
3 10,0 

Eleştirel Düşünme 3 10,0   Sevgi 2 6,7   Bilimsellik 2 6,7 

 

Davranışlara genel olarak rehberlik eden ilkeler ve temel inançlar, eylemlerin iyi ya da 

istenilen olarak yargılandığı standartlar" olarak tanımlanana (Halstead ve Taylor, 2000: 169). 

Değerler, bir insanın toplumsal olaylara ve olgulara yüklediği anlam olarak da düşünülebilir. 

Sözlükte (www.sozluk.gov.tr) "üstün ve yararlı nitelik" olarak tanımlanan değerler; genelde 

inanılan, arzu edilen ve davranışlar için bir ölçek olarak kullanılan olgulardır. İlk defa Znaniecki 

tarafından sosyal bilimlere kazandırılan değer kavramı, Latince 'kıymetli olmak' veya 'güçlü 

olmak' anlamlarına gelen 'valere' kökünden türetilmiştir (Bilgin, 1995, 83; Yaman-Taflan- 

Çolak, 2009, 108).  

Değerler, neyin iyi neyin kötü olduğu konusundaki yargılarımızdır. Beğenilerimize göre 

tercih ettiğimiz şeyler olmaktan çok bireyin çevresi ile etkileşimini sağlayan az çok kesin ve 

sistematik fikirlerdir (Bkz. Balcı-Yanpar-Yelken, 2010,  82; Güngör, 2015). Değer, bireylerin 

topluma uyumunu sağlayan standartlardır. Bu bağlamda değerler, bilinçli ve amaçlı davranışın 

genel ölçütü olup sosyal eylemde bulunan bir kişinin sosyal olarak kabullenilebilen olgu ve 

istekleri için temel atıf noktası görevini görmektedir (Özensel, 2003, 23).  

Kişi, toplum yapısı ve kültür, birbirinden ayrılmayan, karşılıklı olarak birbirini etkileyen 

bir üçgen oluşturur. Bu üçgen kültürün değerler sistemidir. Değerler sisteminin özü 

benimsenmediği müddetçe kültürün aktardıkları içselleştirilemez  (Köknel, 2007, 289) ve yeni 

kuşaklara aktarılamaz. 
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Değerler insanın kişiliğinin oluşmasını sağlar (Akıncı, 2005, 11). Kişiye kendisini aşma, 

tek tek olayların üzerinde kalıcı ve tutarlı bir inanç ve tutum sahibi olma imkânı kazandırır 

(Hökelekli, 2011, 63). Değerler, eğitim sisteminde yol gösterici faktördürler (Kaymakcan-

Meydan, 2011, 30). Değerler, bireylerin, ailelerin, eğitimcilerin verdiği kararları belirler ve 

destekler. 

Toplum bir bina gibi düşünüldüğünde, bireyler binanın yapı taşları, değerler ise 

çimentosu sayılabilir (Tarhan, 2012, 13). Değerler bir toplumun fertlerini birbirine bağlar ve 

toplumun devamını sağlar, sosyal dayanışma oluşturarak toplumda uyulması gereken ortak 

davranış kalıplarını belirler (Yaman-Taflan- Çolak, 2009, 107), özümsediklerimizi en iyi 

şekilde yaşamamızı sağlar, yabancısı olduğumuz konulara yaklaşırken içimizdeki korkuyu 

yenmemize de yardımcı olur (Tarhan, 2012, 26). 

Araştırmada anket uygulanan öğretmenlere 21. yy.da öne çıkan değer ve becerilerin (60 

adet) bulunduğu tablodan, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinde bulunması gereken değer/beceriyi 

seçmeleri, eğer bunların içinde yoksa “Diğer” kısmında belirtmeleri söylenmiştir. Tablo 13’te 

de bu 3 öncelikli değer/beceri karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Öğretmen/Eğitimci olacak 

İlahiyat Fakültesi öğrenciler için konu alan bilgisi, mesleki yeterlikler ne kadar önemli ise rol 

model olarak, öğrencilere ilham verecek bir aday için değer/beceri de o derece önemlidir. 

Öğrencilerin veya hocalarının göremedikleri, kendilerinde bulunması gerekli olan, toplum 

nezdinde eksikliği hissedilen kişilik özellikleri uygulama öğretmenlerinin gözünden Tablo 

13’te kategorize edilmiştir. 

Tablo 13’e bakıldığında göze çarpan değer öncelikli olarak birçok sıralamada 

“sorumluluk” ve “dürüstlük” gelmektedir. Buradan hareketle denilebilir ki, sorumluluğunu 

bilen birey işine, Allah’a, topluma vs. karşı görevlerini yerine müdahale edilmeden yerine 

getirecektir. Aslında günümüz toplumunda her alanda eksikliği hissedilen değerler içinde 

sorumluluk ve dürüstlük yer almaktadır. Tabloya göre öne çıkan değerlerin diğeri de “akademik 

terbiye” ve “eleştirel düşünme”dir. Öncelik sorumluluk ve dürüstlük iken ardında akademik 

olgunluk ve bakış açısı gelmektedir. Bunlar aslında toplumca istenilen, eksikliği duyulan 

değerlerdir. Diğer önde gelen değerler ise genel olarak “saygı”dır.  

 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye'de din eğitiminin tarihi gelişimini ele alırken, yaşanan tartışmaların kökenini 

Tanzimat'a kadar götürmek mümkündür (Okumuş, 2005). 
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İlahiyat fakülteleri Cumhuriyet tarihi boyunca inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Programı 

münevverler yetiştirmeye uygun bir program yapısına sahip olan Darülfünun İlahiyat Fakültesi, 

açıldığı dönemde din konusunda mütehassıs yetiştirmek üzere programlanmış iken, muhtelif 

nedenlerden dolayı kapanmıştır. İkinci dönem olarak adlandırılabilecek Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi temel amaç olarak din konusunda aydın bir din adamı kimliğini öne 

çıkarmıştır. Fakültenin ilk müfredat programlarında bu amacın izlerini görmek mümkündür. Bu 

dönemde açılan Yüksek İslam Enstitülerinin de açılış amacına uygun olarak müfredat programı 

hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na müftü ve vaiz yetiştirmenin yanında 

imam- hatip okullarına meslek dersleri öğretmeni yetiştirmeyi de amaçlayan bu enstitüler 

kuruluş amacına uygun olarak Temel İslam Bilimleri ağırlıklı bir program uygulamıştır. 1978 

yılında yürürlüğe giren yönetmelikle kendi içinde bölümleşmeye gitmiş ve Tefsir- Hadis, Fıkıh-

Kelam ve İslam Dini ve Esasları bölümleri oluşturulmuştur. Oluşturulan bölümler de yine 

kuruluş amacıyla paralel bir seyir izlemiştir (Turan, 2017). 

1982 yılından itibaren Yüksek İslam Enstitüleri ile ilahiyat fakülteleri birleştirilerek tek 

çatı altında ve üniversitelerin bünyesinde toplanmıştır. Bu durum yüksek din öğretimi 

kurumlarının kuruluş amaçları ile program yapıları birbiriyle tam olarak örtüşmemektedir. Zira 

mevcut programlarda yoğun bir temel İslam bilimleri dersi yer almaktadır. İstihdam alanında 

Milli Eğitim Bakanlığının önemli bir yer işgal ettiği ve fakülteden mezun olan öğrencilerin 

ağırlıklı bir kısmının da öğretmenlik istediği düşünüldüğünde program yapısı ile istihdam 

alanlarının örtüşmediği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır (bkz. Turan, 2017). 

Türkiye'de öteden beri İlahiyat fakültelerinin yapısı, işleyişi ve istihdam alanları 

tartışma konusu olmuştur. Bu fakültelerin nasıl öğrenci alacağından, mezunlarının nerelerde ve 

nasıl istihdam edileceğine kadar bir dizi tartışma günümüzde de halen varlığını sürdürmektedir. 

Bu durum doğal olarak, ilahiyat fakültelerinde eğitim alan ve eğitim veren herkesi motivasyon 

açısından olumsuz etkilemektedir. 

Farklı dönemlerde farklı müfredatlarla eğitim veren İlahiyat Fakülteleri ile İslami 

İlimler Fakülteleri günümüzde bünyesinde formasyon derslerini de vermektedir. 2017-2018 

eğitim öğretim yılında verilmeye başlanan formasyon derslerinin kazanımlarını değerlendirmek 

için öğretmenlik uygulaması dersi bu açıdan önem arz etmektedir. Bundan dolayı öğrencilerin 

aldığı teorik derslerin geri dönütünü almak açısından bu dersi alan öğrencilere ve uygulama 

öğretmenlerine çeşitli sorular yöneltilmiş ve birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Uygulamaya katılan öğrenciler mesleki temsil açısından çoğunlukla kendilerini yetersiz 

görmektedirler. Her ne kadar böyle bir sonuç çıksa da dört ana kriter üzerinden yapılan 

değerlendirmelerde araştırmaya katılan öğrencilere ve uygulama öğretmenlerinin görüşlerine 

göre ortalamanın üstünde görünmektedir. Ortada bir tezat görünse de İlahiyat Fakülteleri her 

ne kadar Milli Eğitime öğretmen yetiştirse de Diyanet bünyesinde çalışacak elemanlar da 

yetiştirmektedir. Mesleki temsil düzeyleri bundan dolayı düşük çıkmış olduğu 

düşünülmektedir.  

Bu açıdan düşünüldüğünde yani tek müfredat ve iki farklı alana istihdam konusunda 

gerek İmam Hatip Liseleri gerekse İlahiyat Fakültelerinde ihtisaslaşmaya gidilmesinin uygun 

olacağı kanaati uyanmaktadır. Örneğin; liselerden mezun olacak ve hedefine ulaşmak için 

fakülte seçerken de aynı şekilde İlahiyat Fakültesi bünyesinde Din Hizmetleri Bölümü, Meslek 

Dersi Öğretmenliği Bölümü, Manevi Danışmanlık Bölümü vb. açılarak öğrencinin eğitim 

hayatına devam etmesi sağlanabilir. Aynı zamanda 2. Sınıftan sonra öğrenciler gerek 

duyduğunda diğer branşlarla ilgili yan dal, çift dal yapma fırsatları da bulmuş olacaklardır. 

Böylelikle İlahiyat Fakültesini kazanacak öğrencinin akademik profili de öncekine nazaran 

ortalamanın üstünde olacağı düşünülmektedir. 

Bir dönem Öğretmenlik Uygulaması dersi alan öğrencilerin yarısına yakını bir dönem 

uygulamanın yeterli olacağını düşünürken uygulama öğretmenlerinin çoğunluğu bir dönemlik 

uygulamanın yeterli olacağı kanaatindedir. Ancak bu tür bir uygulamanın son dönem haricinde 

1. Sınıf veya diğer dönemlerde en azından gözlem için de olsa müfredata konulması öğrencinin 

hangi alanda kendini iyi hissettiğini öğrenmesine de fırsat verir diye düşünülmektedir. 

Uygulamaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu aynı uygulamanın Diyanet 

bünyesinde de staj olarak uygulanmasının doğru olacağını düşünmektedir. Fakülteyi kazanan 

öğrencilerin çoğunluğunun hedefi öğretmenlik olduğu için Diyanet bünyesinde çalışma 

konusunu göz ardı edebilmektedir. Böyle bir uygulama müfredata konulursa, öğrenciler bu 

alanı da önceden tanımış olacaklardır. 

Uygulama katılan öğretmenlerin gözünden, Öğretmenlik Uygulaması dersi alan İlahiyat 

Fakültesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu olumlu kişilik özelliklerine sahiptir. Bu da fakültede 

almış oldukları din eğitiminin katkısını göstermektedir. Olumsuz kişilik özelliklerini olumluya 

çevirebilmek için müfredata beşeri ilişkiler, değerler eğitimi, adab-ı muaşeret gibi toplum 

yaşantısını olumlu etkileyebilecek dersler konulabilir. 
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Uygulama öğretmenlerine göre İlahiyat Fakültesi öğrencilerinde bulunması gereken, 

eksikliği hissedilen değerlerin başında öncelikli olarak “sorumluluk” gelmektedir. Onu 

dürüstlük, akademik terbiye, saygı, eleştirel düşünme gibi değerler izlemektedir. Buradan çıkan 

sonuç ise, sorumluluk sahibi insanların yaptığı her şeyde sorumluluğunu bileceği, dürüst olan 

kişinin anlatacağı şeylerde de karşıya olumlu etki bırakabileceği öğretmenler tarafından 

gözlenmiştir. 
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Sorunlara Çözüm Bulmada Bibliyoterapi Tekniği ve Kullanım Alanı  

 

Öz: Günümüzün değişen şartlarının yenilik ve kolaylıklar sunmakla birlikte zorluklar 

ve başa çıkılması gereken yeni problemleri de beraberinde getirdiği açık bir şekilde 

görülmektedir. Bu zorluk ve problemler kimi zaman bireylerin kendi başlarına çözüm 

bulabilecekleri türden olabilirken kimi zaman ise üstesinden gelemeyerek psikolojik destek 

almalarını gerektirir nitelikte ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda başvurulan uzman 

desteği çeşitli nedenlerden dolayı (sosyal kabul, bireyin desteği istemeyerek alması gibi) 

istenilen etki düzeyine ulaşmayabilir. Bu süreç erken yaşlarda görülmeyle birlikte biraz daha 

karmaşıklaşabilir. Bu zorlu süreci bireylerin daha rahat atlatabilmeleri için kullanılan 

tekniklerden biri de bibliyoterapidir. Bibliyoterapinin çok farklı tanımları yapılmakla birlikte; 

bibliyoterapi, kişilerin okumuş oldukları kitaplardan etkilenip bunun etkisiyle kendi ruhsal 

ve davranışsal sorunlarına çözüm yolu geliştirerek bazı davranışsal tutumlarını değerlendirip 

okudukları kitaba göre şekillendirmeye ve problem davranışlarda, davranış değişiklikleri 

sağlamasına çalışmaktır 1  şeklinde tanımlanabilir. Bu çalışma kapsamında bibliyoterapi 

tekniğinin tarihçesi, amaçları, bibliyoterapi süreci, bibliyoterapinin kullanım alanları ve 

bibliyoterapi tekniğini uygulayan kişide bulunması gereken özellikler üzerinde 

durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyoterapi, Sorunlara Çözüm Bulma. 

 

Bibliotherapy Technique and Its Use in Finding Solutions to Problems 

Abstract: It is clearly seen that the changing conditions of today offer innovation and 

convenience, but also bring new challenges and new problems to deal with. While these 

difficulties and problems can sometimes be of the type that individuals can find solutions on 

their own, they may arise that they require psychological support by not overcoming them. In 

these cases, the expert support applied may not reach the desired level of influence due to 

                                                           
1 Marlowe, Mike- Maycock, George. Bibliotherapy in the university clasroom. (Paper Presented at the 9th 

International Conference in College Teaching and Learning, Jacksonville, FL., 2000). 
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various reasons (such as social acceptance, an individual's unwillingness to receive support). 

Although this process is seen at an early age, it can be a little more complicated. One of the 

techniques used to make this difficult process easier for individuals is bibliotherapy. Although 

bibliotherapy has very different definitions; bibliotherapy can be defined as trying to shape 

some of their behavioral attitudes according to the book they read and to provide behavioral 

changes in problem behaviors by developing a solution for their own mental and behavioral 

problems with the effect of the books they have read2. In this study, the history of bibliotherapy 

technique, its aims, bibliotherapy process, usage areas of bibliotherapy and the features that 

should be present in the person applying the bibliotherapy technique are emphasized. 

Keywords: Bibliotherapy, Finding Solutions to Problems. 

 

GİRİŞ 

 Günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar, hemen her yaş grubundaki bireyler için kimi 

zaman içinden çıkılması zor bir hal alabilmektedir. Böyle durumlarda sorunlara çözüm 

bulabilmek için farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılabilmektedir. Bu tekniklerden bir 

tanesi de bibliyoterapi olarak karşımıza çıkmaktadır. En genel anlamda, bibliyoterapi, 

bireylerin sorunlarına çözüm bulmada, durumlarına uygun kitabın kendisine bir uzman 

tarafından sunulmasıyla kitap ile kendisi arasında bağ kurarak problemlerinin üstesinden 

gelmesi şeklinde tanımlanabilir.  

  Literatür incelendiğinde bu tekniğin kullanımının Eski Yunan tarihine kadar 

dayandığı görülmektedir. Bibliyoterapi; Yunanca’da kitap anlamına gelen “biblio” ve terapi 

“therapeia” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu oluşan kelime Yunanistan’da 

bir kütüphanenin kapısında yazılı olan ve “insan ruhunun iyileştirildiği mekân” anlamında 

kullanılan cümleden ilham alınarak kitapla insanın ruhsal sıkıntılarının çözüme 

kavuşturulması şeklinde kullanılmıştır. Eski Yunan’da insanların sorunlarıyla baş etmek ve 

içinde bulundukları ruhsal sıkıntılardan kurtulmak için kitaplara başvurdukları 

bilinmektedir. Bu bağlamda bakıldığında, Eski Yunan’da, kütüphaneler sadece kitap okuma 

yeri olarak görülmemiş aynı zamanda insanların dinlenmek ve düşünmek için kullandıkları 

                                                           
2 Mike, Marlowe, George. Maycock. Bibliotherapy in the university clasroom. (Paper Presented at the 9th 

International Conference in College Teaching and Learning, Jacksonville, FL., 2000). 
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mekânlar haline de gelmiştir 3 4. 

 Günümüz Türk kültürüne bakıldığında da eski çağlardan beri, sorunlarla baş etmede 

benzer bir uygulamaya başvurulduğu görülmektedir. “Sıkıntı sonrası oluşan rahatlama” 

olarak tanımlanan ve bugünkü ifadesiyle bibliyoterapi anlamında kullanılan çalışmaların 

kaynağını oluşturan ilk bibliyoterapi kitabının Kasım İbn Mehmed tarafından Farsçadan 

tercüme ettiği kabul edilmektedir. Tercüme edilen bu kitapta toplumun sözlü kültüründe 

geniş yer kaplayan masalların ve mitlerin etkisiyle, gerçekle hayalin birbirine girdiği, 

okuyanların eğlenirken aynı zamanda düşünmesini de amaçlayan kahramanlar yer 

almaktadır. Tarihi karakterlerden olan bu kahramanlar temiz kalpli ve yardımsever olarak 

tanımlanmaktadır. Bu kahramanlar, yaşadığı bütün zorluklara rağmen iyilikten ve güzellikten 

vazgeçmemekte, haksızlığa karşı gelmektedirler. Ayrıca tüm bu hikayeler her zaman mutlu 

sonla bitmektedir.  Türk kültüründe bibliyoterapi öyküleri yazımı genellikle bu bahsedilen 

özelliklere göre şekillenmektedir 5.   

 Bibliyoterapi tekniği uzmanlar tarafından sıklıkla başvurulan tekniklerdendir. Bu 

teknik sayesinde gerek çocuk gerekse yetişkin yaşadığı sorunlarda yalnız olmadığını, bu 

sorunların sadece kendisinin başına gelmediğini fark eder. Aynı zamanda çözümün yine 

kendisinde olduğu görür. Bu çalışma kapsamında da bibliyoterapinin tarihçesine, amaçlarına, 

bibliyoterapinin uygulanma süresine, kullanım alanlarına ve bibliyoterapi tekniğini kullanan 

kişide bulunması gereken özelliklere değinilmiştir. 

BİBLİYOTERAPİ’NİN TANIMI 

Literatür incelendiğine çok farklı bibliyoterapi tanımlarına rastlanmaktadır. Yapılan 

tanımlar genel anlamda klinik odaktan gelişim odağa doğru uzanmaktadır. Klinik tanım 

olarak Dorland’ın Resimli Medikal Sözlüğünde (1941); “kitapların okunmasının ruhsal 

hastalıkların iyileştirilme sürecinde kullanılması” şeklinde ifade edilmektedir 6. Verilen bu 

                                                           
3 Rick. J. Riordan, Linda. S. Wilson. Bibliotherapy Does It Work. Journal Of Counseling And Development, 

67(9), 506-508, 1989. 

4 İskender Pala. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. Ferec-ba’de’ş-şidde, 151-152. (İstanbul: Kapı Yayınları, 
2004). 

5 İskender Pala. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. Ferec-ba’de’ş-şidde, 151-152. (İstanbul: Kapı Yayınları, 
2004). 
6 Claudia E. Cornett- Charles E. Cornett. Bibliotherapy; The Right Book At The Right Time. (Bloomington, 

IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1980). 
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tanımın yanı sıra, bibliyoterapi; “Doğru zamanda doğru bireye doğru sorunla ilgili doğru 

kitabın verilmesi”7, “Bibliyoterapi bir uzmanın rehberliğinde edebi eserlerin terapi amaçlı 

kullanılması” 8  “Çocuğun kendi kişiliğini anlamasında içinde bulunduğu topluma uyum 

sağlamasında ve bireyin olgunlaşmasına yardımcı olmasında, kişi ile kitap arasındaki aktif 

iletişimin sağlanması”9, “Kişilerin okumuş oldukları kitaplardan etkilenip bunun etkisiyle 

kendi ruhsal ve davranışsal sorunlarına çözüm yolu geliştirip, bazı davranışsal tutumlarını 

değerlendirip okudukları kitaba göre şekillendirmeye ve problem davranışlarda, davranış 

değişiklikleri sağlamasına çalışmak” 10 , “Çocukların yaşamlarında karşılarına çıkan yada 

muhtemel çıkacak olan sorunların çözümüne dair masal, hikaye gibi edebi türlerin bir araç 

olarak kullanılması” 11 , “Uzun seneler boyunca süren bir rahatsızlıktan acı çekmenin ne 

anlama geldiğini anlamaları, benzer zorlukları yaşayan başka insanlarda olduğunu fark 

etmeleri için edebi eserlerin kullanılması ve bundan dolayı da bireylerin kendine olan 

özgüvenlerinin sağlanması” 12 , “İnsanların temelde olan duygusal, psikolojik ve sosyal 

ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçlarını gidermek ve sorunlarını iyileştirmekte kitapların 

gücünden yararlanma”13 şeklinde de tanımlanabilmektedir. 

 Verilen tüm tanımlardaki ortak nokta; sorunla karşılaşmış ya da karşılaşması muhtemel 

kişinin, uzman ya da rehber yönlendirmeleri ile doğru kitapla buluşarak, kendini anlaması, 

problemlerine çözüm bulması ve bu sorunu yaşayanın sadece kendisinin olmadığının farkına 

vararak özgüvenini geri kazanmasıdır. 

Bibliyoterapi ile ilgili çalışmalara bakıldığında, kitapların insanoğlunun ruhsal 

buhranlarına çözüm bulmak veya çocuklardaki davranış bozukluklarını çözmek için 

                                                           
7 Claudia E. Cornett- Charles E. Cornett. Bibliotherapy; The Right Book At The Right Time. (Bloomington, 
IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1980). 
8 Cohen Laura J. The Experience Of Therapeutic Reading. (Western Journal of NursingResearch, 16(4), 426-

437, 1994). 
9 Russell, David H. -Shrodes, Caroline. Contributions Of Research In Bibliotherapy To The Language Arts 

Program. (School Review, 58, 411-420, 1950). 
10 Mike, Marlowe, George. Maycock. Bibliotherapy in the university clasroom. (Paper Presented at the 9th 

International Conference in College Teaching and Learning, Jacksonville, FL., 2000). 
11 Pardeck, John T., Pardeck, Jean A. Recommended Books For Helping Young children Deal With Social And 

Development Problems. (Early Child Development And Care, 136(1), 57-63, 1997). 
12 Amer, Kim Siarkowski. Bibliotherapy: Using Fiction To Help Children In Two Populations Discuss Feelings. 

(Pediatric Nursing, 25(1), 1999). 
13 Öner, Uğur. Bibliyoterapi (Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, S. 7, s. 133-149.2007). 
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kullanılmasının önerilmesi İrlanda’da, 1930’lu yıllara denk gelmektedir. Bibliyoterapi, 

İrlanda’da yapılan ruhsal sorunlara çözüm bulma veya çocuklardaki davranış bozukluklarını 

çözmeye yönelik bu tartışmalar neticesinde ün kazanmış bir sağaltım şeklidir. Ayrıca bu 

yıllarda kitaplarla en fazla etkileşim içinde olan kütüphaneciler, insan ruh sağlığı 

uzmanlarının desteği ile insanlarda iyileştirici etkisi olabileceğine inandıkları kitapların bir 

listesini yapmaya çalışmışlardır 14.  

Verilen bilgilerden hareketle, bibliyoterapinin hemen her yaş grubu için kullanılabilecek 

bir teknik olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Burada esas olan, uzman eşliğinde, terapiye 

ihtiyacı olan bireyin kitapla buluşmasını sağlamaktır. Bu teknikte belirli bir yaş sınırlaması 

olmaksızın her yaş grubunda kullanıldığı söylenebilir. Çocuklar açısından bibliyoterapi 

tekniğine bakıldığında, temelde, kitabı okuyan çocuğun, kitapta bahsedilen kahraman ile 

özdeşim kurması ve kurduğu bu özdeşimle hayatta karşısına çıkan sorunlara çözüm yolları 

araması veya yaşadıklarına karşı daha olumlu duygular oluşturmasına yardımcı olan bir 

yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır 15 . Bibliyoterapi anlamında kitap okuyan ve bu 

kitaptaki kahramanla özdeşim kurarak kendi sorunlarıyla benzer sorunlar yaşayanların 

olduğunu fark eden çocuklar, bu sorunlarla nasıl mücadele edildiğini bu sayede 

anlamaktadırlar. Bu sorunla başa çıkmak zorunda kalan tek kişinin kendisi olmadığını 

görmektedir. Açıkça ifade edemediği duygularını dışa vurmasına ve böylelikle duygusal 

sağaltımını sağlayarak sorunlarını halletmede yeni çözüm yolları bulmasına, arkadaşları veya 

yetişkinlerle iletişimini düzenlemede yeni yaklaşımlar ve modellemeler oluşturmasına 

yardımcı olmaktadır16. 

Bu yöntem bireysel olduğu kadar aynı zamanda grup terapilerinde, hastane ve hapishane 

gibi insanların ruhsal sorunları olabilecek mekânlarda da grup terapisi şeklinde uygulanabilir. 

Bununla birlikte sağlıklı kişilerde de grup terapisinden ziyade kişisel gelişime yardımcı olmak 

için de kullanılabilir17.  

                                                           
14 Ouzts, Dan. T. The Emergence Of Bibliotherapy As A Discipline. (Reading Horizons, 31, 199-206. (ERIC 

Document Reproduction Service NO. EJ 421-220), 1991). 
15 Abdullah, Mardziah Hayati. Bibliotherapy. (Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse. (ERIC Document 

Reproduction Service No. ED470712), 2002). 
16  Bulut, Sefa. Bibliyoterapi Yönteminin Okullarda Psikolojik Danışmanlar ve Öğretmenler Tarafından 

Kullanılması. (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 17-31,2010). 
17 Pardeck, John T. Using Literature To Help Adolescents Cope With Problems. (Adolescence, 29(114), 421-7, 

1994). 
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BİBLİYOTERAPİNİN AMAÇLARI 

 Bibliyoterapi’nin amaçları farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ifade edilmiştir. 

Bryant ve Roberts (1992) bibliyoterapinin amaçlarını; bireylerde olumlu kabul edilen 

değişiklilerin olması ve kişiliğin gelişiminde kolaylık sağlaması, bireyin sorunlarıyla ilgili bilgi 

sahibi olması, içinde bulunduğu sorunun evrensel olduğunu bilmesi, hissettiklerine karşı iç 

görü kazanması, sorunlarına karşı daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirmesi, içerisinde 

bulunduğu sosyal çevreyle iletişim becerilerini geliştirmesi, sorunlarına daha olumlu bir bakış 

açısı oluşturması ve çözüme dair seçenekleri arttırması olarak tanımlamıştır.  

 Aiex (1993) tarafından ifade edildiği şekliyle; kişiye yaşadığı sorunu tek yaşayan kişinin 

kendisi olmadığını göstermek, bireye yaşadığı sorunla ilgili birden fazla çözüm yolu 

olduğunu fark ettirmek, yaşadığı sorunla ilgili daha rahat ve kendisini ifade edebileceği bir 

ortam sağlamak, sorunu çözmek için bireye mantıklı çözüm yolları göstermek, kişinin 

kendisiyle ilgili benlik kavramını geliştirmesine yardımcı olmak ve bireyin ruhsal 

sorunlarından dolayı hissettiği baskıyı hafifletmektir. 

 Bir diğer görüş olarak, Pardeck (1995) tarafından da bireye sorunuyla ilgili bilgi sağlamak, 

soruna yönelik iç görü kazandırmak, sorunlarına çözüm yolları bulmak, sorunlarıyla ilgili 

tartışabilmesini sağlamak, kazanabileceği yeni davranış ve tutumlarla ilgili bilgileri anlatmak, 

başka insanlarında kendi sorunlarına benzer sorunlarla uğraşmak zorunda kaldıklarıyla ilgili 

farkındalık oluşturmak şeklinde açıklandığı görülmektedir. 

 

BİBLİYOTERAPİ SÜRECİ 

Bibliyoterapi, bir kitap ile o kitabı okuyacak bireyi bir araya getirmektir. Okuyucunun 

kitapla buluşmasında önemli nokta, bireyin kitaptaki kahramanla özdeşim kurarak kendi 

sorunuyla ilgili benzerlikler bularak sorununa çözüm bulmaya istekli olmasıdır. Danışmanın 

bu noktadaki görevi ise; bireyin kitaptaki kahramanla özdeşim kurmasına ve kahramanın 

sorunuyla kendi sorunu arasında benzerlikleri görmesine ve kitaptaki kahramanın olaylar 

karşısında hissettiği duyguları yorumlayabilmesine yardımcı olmaktır. Her ne kadar 

bibliyoterapi bireyi ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olan kitapla buluşturmak diye ifade 

edilse de, bu durum, bireyin kitabı alıp sadece okuması olarak düşünülmemelidir. Bireyin 

özellikleri, bireyin sorununa uygun kitap seçmenin zorluğu, yapılacak etkinliklerin tespiti ve 
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yöntemi uygulayacak olan bireyin özellikleri, yöntemi uygulama süreci ve aşamalarının 

uygulanabilirliği gibi değişkenler süreci uzun ve zor hale getirebilmektedir18. 

Bu açıdan bakıldığında, bibliyoterapinin aşamaları şu şekilde sıralanabilir: 

Özdeşleşme ve Yansıtma 

Özdeşleşme kavramı 1899 yılında Freud tarafından litaratüre kazandırılmış olan bir 

terimdir. Özdeşleşmenin tanımı bireyin basitçe taklit etmesi anlamında değildir. Bireyin 

sorunlarıyla ilgili benzerliklerin farkına varıp sorunu çözümüne dair özümsemeyi ifade 

etmektedir. 

 Bireyin taklit etme yeteneğine de vurgu yapan bir terim olmasına rağmen özdeşleşme 

okuyucunun kahramanla bir olma sürecini anlatmaktadır. Bibliyoterapi de ilk süreç olan 

özdeşleşme bireyin kitaptaki karakterle ilişkisi noktasında başlamaktadır. Okuyucunun 

karakterle ilişkisindeki amaç; bireye yaşadıkları noktasında tek olmadığını kendisi gibi bunları 

yaşayan insanların da olduğunun fark edilmesini sağlamak ve bireyin kurduğu bu özdeşimle 

olumsuz düşüncelerinin yerine olumlu duyguları koymasını sağlamaktır19.  

Bireyin bibliyoterapiye başlamadan önce gerekli şartları sağlanmasından sonra birey 

kitaptaki karakterle empati kurmaya başlar ve sonrasında kendi yaşadıkları ve karakterin 

yaşadıklarıyla ilgili benzerlikleri görmeye başlar. Bu süreçte bibliyoterapiyi uygulayan kişinin 

benzerlikleri görmesi için yardımcı olunması süreç açısından önem taşımaktadır20. 

Bibliyoterapiyi uygulayan danışmanlar ya da uzman eğitimciler, birey karakterle özdeşim 

kurmayı başarıp bunu da danışmana yansıtmasıyla, danışman arınma evresine yönlendirip 

bireyin duygularını açıklıkla ifade etmelerini sağlamalıdır21. 

Katarsis (Arınma) ve Duygusal Boşaltım 

                                                           
18  Pardeck, John T, Pardeck, Jean A. Bibliotherapy: A Tool For Helping Preschool Children Deal With 

Developmental Change Related To Family Relationships. (Early Child Development And Care, 47(1), 107-
129, 1989). 

19 Afolayan, Johnson A. Documentary Perspective Of Bibliotherapy In Education. (Reading Horizons, 33(2), 
137-148, 1992). 

20 Cornett, Claudia E. -Cornett, Charles E. Bibliotherapy; The Right Book At The Right Time. 
(Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1980.) 

21  Pardeck, John T, Pardeck, Jean A. Bibliotherapy: A Tool For Helping Preschool Children Deal With 
Developmental Change Related To Family Relationships. (Early Child Development And Care, 47(1), 107-
129, 1989). 
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Katarsisin, bibiliyoterapide okuyucunun duygularını ifade ederek bir boşalım yaşaması 

süreci diye tarif edildiği görülmektedir22. 

Katarsisin başarıya ulaşması için okuyucunun ister sözel olarak isterse davranışsal nitelikte 

bir şekilde duygusal boşaltımı yaşaması gerekmektedir. Bu aşama bibliyoterapiyi basit bir 

okumadan ayıran en önemli unsur olarak ifade edilebilir. Burada danışman sorun yaşayan 

bireyin yaşayacaklarıyla beraber kendisinin de okuyucuyla karakter arasındaki benzerlikleri 

fark etmesi, bireyin duygusal boşalım yaşarken ki durumunu iyi analiz etmesi de 

bibliyoterapinin sağlayabileceği faydanın en üst seviyede olması açısından önemli olduğu 

unutulmamalıdır23. 

Bireyin empati yoluyla kurduğu özdeşleşme gerçekleştiğinde birey açığa çıkaramadığı 

duygularını yansıtmakta daha rahat olabilecektir. Belki de karakterin ruh halinde olmadığı 

için güvende hissetme duygusu yaşayacaktır. Fakat gördüğü benzerlikler de bireye çözüm 

yolunda farklı bakış açıları kazandırabilir. Okuyucu burada süreci hem izleyen hem de sürece 

dâhil olunan bir konumdadır. Bu duruma “kaçınma yanılgısı” denir24. 

 Bu evre küçük yaşta çocukların duygusal boşaltımı sözel ya da davranışsal olarak 

duygularını ifade etmekte kısıtlı kalmasına rağmen bibliyoterapi küçük çocukların yaşadıkları 

sorunlara dair farklı çözüm yollarını görmelerinde önemli bir etki sağlamaktadır25. 

 Katarsis evresi bireyde sağlandıktan sonra iç görü kazanma ve bütünleşme evresine 

geçiş yapılır26. 

İç görü ve Bütünleşme 

İç görü, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde, “kendi duygularını, kendi kendini anlayabilme 

                                                           
22 Cornett, Claudia E. -Cornett, Charles E. Bibliotherapy; The Right Book At The Right Time. 
(Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1980.) 
 
23 Pardeck, John T, Pardeck, Jean A. Bibliotherapy: A Tool For Helping Preschool Children Deal With 
Developmental Change Related To Family Relationships. (Early Child Development And Care, 47(1), 107-
129, 1989). 
24 McCulliss, Debbie. Bibliotherapy: Historical And Research Perspectives. (Journal of Poetry Therapy, 25(1), 

2012). 
25 Pardeck, John T., Markward, Martha J. Bibliotherapy: Using Books To Help Children Deal With Problems. 

(Early Child Development And Care, 106(1), 75-90, 1995). 
26  Pardeck, John T, Pardeck, Jean A. Bibliotherapy: A Tool For Helping Preschool Children Deal With 

Developmental Change Related To Family Relationships. (Early Child Development And Care, 47(1), 107-
129, 1989). 
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yeteneği” olarak tanımlanmaktadır.  

İç görü ve Bütünleşme evresinde okuyucu, kitaptaki karakterin sorunlarını çözdüğünü 

görerek ve bu sorunların sonsuza kadar sürmeyeceğini bir yerde biteceğini fark eder. 

Kendisiyle özdeşim kurduğu karakterin sorununu çözmesi bireyin kendi sorununu 

değerlendirmesine sebep olmaktadır. Böylece birey kitaptaki değerlendirmeleri gerçek 

hayatına yansıtma gücü elde eder ve duygularının kontrolünü daha fazla ele geçirir. Duygu 

kontrolünü ele geçiren birey davranışlarının sorumluluğunu daha fazla üstlenip farklı çözüm 

yolları denemeye başlar27. 

Bu evrede de bibliyoyerapiyi uygulayan danışmanın, bireyin iç görü kazanmasındaki 

önemi yadsınamaz. Okuyucunun sorunlarına karşı yeni çözüm yolları bulması iyi bir 

rehberlik yapıldığı zaman mümkün olmaktadır 28 . Sonuç olarak bireyin zihin ve duygu 

dünyasını birleştirmek için bibliyoterapinin uygulayıcısına çok iş düşmektedir29. 

Genelleştirme 

Genelleştirme evresi bireyin evrende bu sorunu yaşayan tek kişinin kendisi olmadığını fark 

ettiği ve kendisini çevresinden soyutlayarak kimse beni anlamıyor gibi olumsuz 

düşüncelerden kurtulmasına yardım eden, başka insanların da benzer sorunlar yaşadığını 

görüp acısını paylaşabileceği gibi düşüncelere kapılabileceği, sorunlarına daha geniş bir bakış 

açısı geliştirebileceği görüp bireyin sosyalleşmesine yardım eden bir evre olarak 

görülmektedir30. 

Sonuç olarak bibliyoterapi sürecinin aşamalarında, bireyin karakterle özdeşim kurması, 

duygusal boşaltımının sağlanması ve son olarak da birey kendi durumunu daha iyi 

değerlendirerek son aşamada çözüme ulaşması hedeflenmektedir. Birey burada kitaptaki 

                                                           
27 Afolayan, Johnson A. Documentary Perspective Of Bibliotherapy In Education. (Reading Horizons, 33(2), 

137-148, 1992). 

28 Pardeck, John T, Pardeck, Jean A. Bibliotherapy: A Tool For Helping Preschool Children Deal With 
Developmental Change Related To Family Relationships. (Early Child Development And Care, 47(1), 107-
129, 1989). 
29 Cornett, Claudia E. -Cornett, Charles E. Bibliotherapy; The Right Book At The Right Time. 
(Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1980.) 

30 Heath Melissa Allen- Sheen, Dawn- Leavy, Deon- Young, Ellie, Money, Kristy. Biliotherapy: A Resource 
To Facilitate Emotional Healing And Growth. (School Psychology, 26(5), 563-580. 2005). 
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karakteri kabul etmese de kendi durumunu değerlendirmede yardımcı olabilir31. 

BİBLİYOTERAPİ TEKNİĞİNİ UYGULAYAN KİŞİDE BULUNMASI GEREKEN 

ÖZELLİKLER 

Bibliyoterapi seansını kimin yapacağı ve yapacak kişide bulunması gereken özellikler her 

zaman bir sorun olarak var olmuştur ve bununla ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır:  

Bibliyoterapi de bütün terapilerde olduğu gibi o konuyla ilgili uzman kişilerce 

yapılmalıdır. İster bir danışman isterse bir eğitimci tarafından yapılsın başarılı bir terapi 

yapılması ve bireyin kararsızlık yaşaması karşısında neler yapacağını bilen eğitimli bir birey 

olmalıdır. Uygulayıcının bibliyoterapinin bireyselden ziyada grup terapilerinde daha 

faydalı olduğunun bilincinde olan ve grubun ideal boyutunun 6-8 kişi arasında olduğunu 

bilen ayrıca okunacak kitabı kısaysa terapi esnasında uzunsa okumak için daha önceden 

veren biri olmalıdır32. Bireylerin bibliyoterapi esnasında duygu yoğunluklarını arttırdığı 

bilinmeli ve uygulayıcı terapiyi düşünmeden yapmayı göze almamalıdır33. Bibliyoterapi 

için gereken bilgiler öğrenilebilir fakat davranışsal yaklaşım kolayca öğrenilemez. Bundan 

dolayı uygulama yapan bireylerin samimi bir şekilde çocuklara ilgi gösteren, iyi bir dinleyici 

olması ve ruhsal yapısının sağlıklı olması önemlidir. Bibliyoterapiyi yapacak uygulayıcın 

terapi seansını ister bireysel isterse grup terapisi olsun uygulama şeklini en ince ayrıntısına 

kadar planlayabilecek kapasiteye sahip olması gerekir34. Uygulayacak kişinin kitap seçerken 

danışanın ilgi, gelişimsel durumu ve özelliklerini dikkate alacak yetenekte olması gerekir. 

Bibliyoterapi uygulayıcısı danışana önerdiği kitabı önceden okumalı ve bunun serbest 

okuma saati olmadığını; bir plan gereken açılış, tartışma ve sonuç gibi bölümleri olduğunun 

bilincinde olmalı ve planlamayı buna göre yapabilmelidir. Ayrıca olumlu pekiştireç 

kullanmada, sorduğu sorularda yargılamaya yer vermemede ve bireyi teşvik edici şekilde 

                                                           
31 Baruth Leroy G., Phillips Marsha W. Bibliotherapy And The School Counselor. (School Conselor, 

(23), 191-199, 1976). 

 
32 Yusuf, R., Taharrem, M. S. Bibliotherapy: A Tool For Primary Prevention Program With Children And 

Adolescents. (Jurnal Antidadah Malaysia, 77-90, 2008). 

33 Cook, Katherine E., Earles-Vollrath, Theresa, Ganz, Jennifer B. Bibliotherapy. (Intervention In School 
And Clinic, 42(2), 91-100, 2006). 

34 Cornett, Claudia E. -Cornett, Charles E. Bibliotherapy; The Right Book At The Right Time. 
(Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1980.) 
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davranış geliştirebilmede dikkatli olmalıdır35. Uygulayıcı danışanların seviyelerine uygun 

sorular seçmeli ve katılımcının cevaplarından sonra sessizlik, bekleme ve tepki verme gibi 

süreçleri yönetme yeteneğine sahip olmalıdır36. Bibliyoterapide, kitabı genellikle danışan 

okur fakat kitap uygulayıcı tarafından okunuyorsa, uygulayıcının kitabı okurken ses 

tonunu, jest ve mimiklerini, beden dilini kullanmada yetenekli olması 

önemlidir 37 .Uygulayıcı her insanın kendisine göre bir özelliği olduğunu, her bireyin 

kimseye benzemediği ve tek olduğunun bilincinde olmalı ayrıca empati yeteneği gelişmiş, 

hoşgörülü, nesnel, yapı olarak sosyal, kitap okumayı seven ve güçlü karakterli olması da 

çok önemli özelliklerdir38. 

BİBLİOTERAPİNİN KULLANIM ALANLARI 

 Bibliyoterapinin etkili olduğu alanlardan biri de bireylerde sorunlar çıkmadan önce 

önleyici rehberlik açısından kullanılmasıdır. Özellikle sorunlarıyla baş etmekte zorlanan 

gençlerde bibliyoterapi uygulamalarının etkisinin daha fazla olmaktadır39. Ayrıca alkol ve 

bağımlılık yapan madde kullanımını önlemedeki faydası da göz ardı edilmemelidir40.  

Çocuklarda Kullanım Alanları 

 Özel gereksinimli çocukların eğitiminde, öz ebeveynleriyle birlikte yaşamayan evlat 

edilmiş çocuklarda, Çocukların büyürken geçirdikleri değişiklikler yüzünden ailesi ile olan 

ilişkisinde uyum sorununu çözmekte, sosyal çevreleriyle ilişkilerinde ki uyum 

problemlerini çözmede, engellenmiş hissine kapılan çocuklarda gelişen saldırganlık 

davranışını önlemede, risk grubu olarak ifade edilen çocukların maruz kaldıkları 

travmalarla baş etmesine yardım etmede, herhangi bir disiplin probleminden dolayı 

okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerde, biyolojik olarak kronik rahatsızlığı olan 

çocukların tedavi sürecine ruhsal olarak desteklenmelerinde, Öğrenme güçlüğü çeken 

                                                           
35 Cook, Katherine E., Earles-Vollrath, Theresa, Ganz, Jennifer B. Bibliotherapy. (Intervention In School 
And Clinic, 42(2), 91-100, 2006). 
36 Cornett, Claudia E. -Cornett, Charles E. Bibliotherapy; The Right Book At The Right Time. 
(Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1980.) 
37 Heath Melissa Allen- Sheen, Dawn- Leavy, Deon- Young, Ellie, Money, Kristy. Biliotherapy: A Resource 

To Facilitate Emotional Healing And Growth. (School Psychology, 26(5), 563-580. 2005). 

38 Cornett, Claudia E. -Cornett, Charles E. Bibliotherapy; The Right Book At The Right Time. 
(Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1980.) 

39  McKendree-Smith, Nancy L.- Floyd,Mark, Scogin, Forres R.. Self-administered Treatments For 
Depression: A Review. (Journal of Clinical Psychology, 59(3), 275-288, 2003). 

40 Pardeck, John T. Using Books To Prevent And Ttreat Adolescent Chemical Dependency. (Adolescence, 
26(101), 201-209, 1991). 
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çocuklara yardımcı olmada, içe kapanık ve özgüven sorunu yaşayan çocukların özgüven 

kazanmalarına yardımcı olmada, uyku sorunu, karanlık korkusu yaşayan veya gece sık sık 

uyku bölünmesi sorunu yaşayan çocukların sorunlarını çözmekte bibliyoterapi yöntemine 

başvurulmaktadır41.  

Ergenlerde Kullanım Alanları 

 Aile içerisinde ruhsal sorun yaşayan bireylerin bulunduğu ortamlarda yaşayan 

ergenlerde, bireyin kişiliğini oluşturmakta daha sağlıklı sonuçlar almada, özgüven eksikliği 

sorununu çözmede, sorunlara farklı çözüm yolları geliştirmelerine yardım etmede, stres 

sorunu yaşayan bireylerin bu sorunla baş etmelerinde yardımcı olmada, kaygı ve korku 

sorunu yaşayan ergenlere yardım etmede, tek ebeveynli/boşanmış aileye sahip ergenlerin 

problemlerine yardımcı olmada kullanılabilmektedir42. 

                                                           
41 McTague, Kathleen. Children's Literature Bibliotherapy and Learning Problems. (Dissertations/Theses. 

Research Project, KeanUniversity of New Jersey, 1998); 

 Jones, Carrye Bowers. Creative Dramatics: A Way To Modify Aggressive Behavior. (Early Child 
Development And Care, 73(1), 43-52, 2006);  

Prater, Mary. A., Dyches, Tina. T., Johnstun, Marissa. Teaching Students About Disabilities Through 
Children’s Literature. (Intervention In School And Clinic, 42(1), 14-24, 2006);  

Santacruz, Isabel- Mendez Francisco J.- Sanchez-Meca, Julio. Play Therapy Applied By Parents For Children 
With Darkness Phobia: Comparison Of Two Programmes. (Child&Family Behavior Therapy, 28(1), 19-35, 
2006);  

Schreur, Greg. Using Bibliotherapy With Suspended Students. (Reclaiming Children And Youth, 15(2), 106-
111, 2006);  

Betzalel, Nurit- Shechtman, Zipora. Bibliotherapy Treatment For Children With Adjustment Difficulties: A 
Comparison Of Affective And CognitiveBibliotherapy. (Journal Of Creativity in Mental Health.5(4), 426-
439, 2010);  

Wood, Lesley- Theron, Linda- Mayaba, Nokhanyo. ‘Read Me To Resilience’: Exploring The Use Of Cultural 
Stories To Boost The Positive Adjustment Of Children Porphaned By AIDS. African (Journal Of AIDS 
Research, 11(3), 225-239, 2012);  

Stringer Suzanne J.- Reynolds Glenda P.- Simpson F. Morgan.  Collaboration Between Classroom Teachers 
And A School Counselor Through Literature Circles: Building Self-esteem. (Journal Of Instructional 
Psychology, 30(1), 69-76, 2013). 

42 Harbaugh, Janice Kuehl. The Effectiveness Of Bibliotherapy In Teaching Problem Solving Skills To Female 
Juvenile Delinquents (Doctoral Dissertation, Drake University, Dissertation Abstracts International 
45/10, 3072A, 1984); 

Register, Angela C.- Beckham, Jean C.- May, Jack G.- Gustafson, David J..  Stress In oculation Bibliotherapy 
In The Treatment Of Test Anxiety. (Journal Of Counseling Psychology, 38(2),115-120, 1991);  

Tussing, Heidi. L., Valentine, Deborah P. Helping Adolescent Cope With The Mental Illness Of A Parent 
Through Bibliotherapy. (Child And Adolescent Social Work Journal, 18, (6),455-469, 2001);  
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Yetişkinlerde Kullanım Alanları 

 İnatçılık problemi olan çocukların ebeveynlerine yardımcı olmada, çocuğunu kaybetmiş 

ebeveynlerin yas döneminde yardımcı olmada, depresyon türü ruhsal sorunlar yaşayan 

yetişkinlerin bu sorunlarını aşmasında yardım etmede, kaygı sorunu yaşayan 

yetişkinlerde,yaşın ilerlemesi ile kaygı sorunları artan yetişkinlere yardım etmede, sosyal 

olarak çevresine uyum sağlamada sorun yaşayan ve insanların içerisinde bulunma 

noktasında fobi oluşturmuş bireylere destek olmada, panik atak türü ruhsal sorunlar 

yaşayan yetişkinlere bu sorunlarından kurtulmalarında yardımcı olmak amacıyla, alkol ve 

uyuşturucu madde kullanan ve bundan dolayı ciddi sorunlar yaşayan ve bu bağımlılıktan 

kurtulmak isteyen bireylere yardımcı olmada, çok ciddi ruhsal sorunlar yaşayan 

yetişkinlere destek olmak amacıyla kullanılan bir yöntem olarak bilinmektedir43. 

                                                           
Pehrsson Dale-Elizabeth- Allen Virginia B.- Folger Wendy A.- McMillen Paula S. and Lowe Imelda. 

Bibliotherapy With Pre-adolescents Experiencing Divorce. (Family Journal Counselling & Therapy For 
Couples And Families, 15(4), 409-414, 2007);  

Regan, Kelley, Page, Patricia. “Character" Building: Using Literature To Connect With Youth. (Reclaiming 
Children And Youth, 16(4), 37-44, 2008); 

 Thompson, Carol. Bibliotherapy And Anxiety Levels Of 5th Graders. (Unpublished Doctoral Dissertation, 
Walden University, 2009);  

Fu, Natalie Hsiao-Wei. Coping With Stress Tthrough Bibliotherapy: The Effects Of Reading ZhuangZi’s Fables 
For Taiwan College Students. (A Thesis Submitted For The Degree Of Doctor Of Philosophy. 
TheUniversity Of Hull, 2010);  

Karacan, Nurten- Yerin Güneri, Oya. The Effect Of Self-esteem Enrichment Bibliocounseling Program On The 
Self-esteem Of Sixth Grade Students. (Procedia Social And Behavioral Sciences, 5, 318-322, 2010). 

43 Small, Natalie S. TheEvolution Of A Cost-effective Grief Counseling Program For Parents Of Dying Children. 
(Early Child Development and Care, 23(1), 31-39, 1985);  

Hirai, Michiyo & Clum, George A. A Meta-analytic Study Of Self-help Interventions For Anxiety Problems. 
(Behavior Therapy,37(2), 99-111. 2006);  

Menchola, Marisa- Arkowitz, Hal S., Burke, Brian L. Efficacy of Self-Administered Treatments For 
Depression And Anxiety. (Professional Psychology. Researchand Practice, 38(4), 421-429, 2007);  

Forehand, Rex L.- Merchant, Mary Jane, Long, Nicholas- Garai, E. An Examination Of Parenting The 
Strong-willed Child As Bibliotherapy For Parents. (Behavior Modification, 34(1), 57-76, 2010);  

Johnson, Mıchael. Bibliotherapy And Journaling As A Recovery Tool With African Americans With Substance 
Use Disorders. (Alcoholism Treatment Quarterly, 30(3), 367-370, 2012);  

McCann Terence V. - Lubman Dan I. - Cotton Sue M. - Murphy Brendan - Crisp Kingsley -
Catania Lisa- Marck Claudia ,- Gleeson John F. M.,  A Randomized Controlled Trial Of Bibliotherapy For 
Carers Of Young People With First Episode Psychosis. (Schizophrenia Bulletin, 39(6), 307-17, 2012). 
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  SONUÇ 

 Bibliyoterapi; uzun yıllardan beri bir terapi ve iyileştirme tekniği olarak 

kullanılmaktadır. Her yaş grubu için kullanımının uygun olması, bibliyoterapinin daha 

yaygın kullanılmasını sağlamaktadır. Bibliyoterapide esas olan; bireyin ihtiyacına en iyi 

cevap verecek doğru kitapla bireyi bir araya getirmektir. Bu tekniğin, muhtemel ortaya 

çıkması mümkün olabilecek sorunların önceden belirlenebilmesi için kullanılabiliyor olması 

da bibliyoterapiyi diğer terapi tekniklerinden ayırmaktadır. Bireyin hem sorunlarıyla kendi 

başına başa çıkabilmesi hedeflenirken hem de sorunu yaşayanın sadece kendisinin 

olmadığının farkına vararak özgüvenin gelişmesi desteklenir. Süreç içerisinde danışmanın 

yönlendirmeleri ile bireyin durumlara doğru noktadan bakabilmesi sağlanmış olur.  

 Uzman desteği ile gerçekleştirilen bibliyoterapi, bireyin okuduğu kitaptaki karakterlerle 

özdeşim kurması temeline dayanması sayesinde, kişinin kendi problemlerini daha 

kolaylıkla görmesine, kabul etmesine ve özgüvenin gelişmesine olanak sağlamaktadır. 

Baştan sona sürecin içerisinde kendi isteği ile yer alan bireyin sorunların üstesinden gelmesi 

daha mümkün olmaktadır. Kitapların iyileştirici gücünün farkına varan birey, günlük 

yaşam problemleri ile daha kolay ve tek başına başa çıkabilmeyi öğrenmektedir. 
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Algılanan Yönetici Desteğinin Çalışanların Stres ve Depresyon Düzeylerine Etkisi 
 

Öz: Çalışanlar iş yükü, çalışma koşulları, işin niteliği, iş dışındaki sorunları başta olmak üzere 
çeşitli nedenlerden dolayı bazı dönemler kendilerini baskı altında hissedebilirler. Hem çalışıp hem 
de eğitim hayatına devam eden çalışanlarda ise bu durum daha yaygın görülebilir. Söz konusu 
çalışanlar iş ve eğitime yönelik sorumluluklarını aksatmadan yerine getirerek ikisi arasında denge 
kurmaya çalışırlar. Ancak bu yoğun çalışma temposu sonucunda stres ve depresyon yaşama 
olasılıkları çok yüksektir. İş yerinde yöneticilerinden destek gördükleri takdirde bu olasılığın 
azalacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada çalışanların algıladıkları yönetici desteğinin, onların stres ve depresyon düzeylerini 
nasıl etkilediği araştırılmıştır. Algılanan yönetici desteğini ölçmek için Giray ve Şahin (2012) 
tarafından geliştirilen ölçek; stres ve depresyon düzeylerini ölçmek için ise Yılmaz ve arkadaşları 
(2017) tarafından Türkçe geçerlilik çalışması yapılan DASS-21 ölçeği kullanılmıştır. Hazırlanan 
anket formu 2019 Nisan ayı içerisinde hem çalışan hem de eğitime devam eden çalışanlara online 
olarak gönderilmiştir. 74 kişiden elde edilen veriler analizlerde kullanılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda algılanan yönetici desteğinin stres ve depresyon üzerinde negatif yönde bir etkisinin 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre özellikle yoğun iş temposundaki çalışanlar, yönetici 
desteği aldıklarında zihinsel olarak daha rahat olurlar. Bu araştırma yöneticilere, eğitimlerini 
sürdüren çalışanlarına destek oldukları takdirde, çalışanların depresyon ve stres düzeylerini 
düşürebileceklerini göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimler: Algılanan Yönetici Desteği, İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Lider-Üye Etkileşimi Stres, 
Depresyon 

 

The Effect of Perceived Supervisor Support on Employees’ Depression and Stress Levels 

Abstract: Employees may feel under pressure for a number of reasons, mainly due to workload, 
working conditions, the nature of the job, non-business problems. This situation may be more 
common in employees who continue their education life while working. These employees try to 
balance between the job and education life by struggling to fulfill their job and education 
responsibilities without delay. However, as a result of this workload, they are very likely to 
experience stress and depression. It is thought that this possibility will decrease if they receive 
support from their supervisors at the workplace. 

In this study, it was investigated how executive support perceived by employees affects their stress 
and depression levels. The scale developed by Giray and Şahin (2012) was used to measure 
perceived executive support and the DASS-21 scale, which was validated in Turkish by Yılmaz et 
al.  was used to measure stress and depression levels. On April 2019, the questionnaire form was 
sent online to employees who are working and continuing their education at the same time. Data 
obtained from 74 people were used in the analyzes. Results of the analysis showed that perceived 
executive support has a negative effect on stress and depression. According to this result, especially 
the employees who has heavy workload become more mentally comfortable when they perceived 
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support from their supervisor. The research is important to show to managers that supporting the 
employees who continue their education, can help reduce their stress and depression levels. 

Keywords: Perceived Supervisor Support, Needs Hierarchy, Leader-Member Exchange, Stress, 
Depression 

 

Giriş 
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi insanların ihtiyaçlarında değişmeler meydana getirmiştir. 
Eskiden sadece yeme-içme gibi fiziksel ihtiyaçlarını ve barınma gibi güvenlik ihtiyaçlarını 
gidermeye odaklanan insanlar, artık sosyal ihtiyaçlarını ve sonrasında kendini gerçekleştirme 
ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. Maslow (1987)’ un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bireylerin 
ihtiyaçları belirli bir sıraya göre ortaya çıkar. Bir ihtiyacı gideren birey, bir üst basmaktaki ihtiyacın 
yokluğunu hissetmeye başlar ve bu ihtiyacı giderecek faaliyet ve davranışlarda bulunur. 
Dolayısıyla günümüzde gelişen sosyo-ekonomik koşullar da yeni ihtiyaçları ortaya çıkartarak, 
bireyi söz konusu ihtiyacı gidermek için daha fazlasını elde etmeye yöneltmektedir.  

Bir işe giren kişi, işinde ilerleyerek daha fazla ekonomik imkânlara sahip olmayı, ekonomisini 
geliştirdikten sonra sosyal olarak da kendini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İşinde ilerleyebilmek 
isteyen kişiler niteliklerini geliştirmeye odaklanırlar. Bu kapsamda çeşitli kurslar almanın yanı sıra, 
formel eğitimlere de başvurmaktadırlar. Formel eğitimde birey kendi alanı dışında başka bir alanda 
eğitim alabileceği gibi, kendi alanıyla ilgili en son eğitim düzeyinin üzerinde eğitim almayı da 
tercih edebilir. Bu amaçla lisans derecesine sahip bireyler başka bir alanda lisans eğitimi alabilir 
ya da lisans dereceleriyle aynı alanda lisansüstü eğitim almayı tercih edebilir. 

Bir yandan iş yaşamı bir yandan da eğitim hayatını birlikte devam ettirmeye çalışan bireyler, yoğun 
iş temposu ve zaman kısıtı nedeniyle gerginlik yaşayabilir, bu gerginlik ise bir süre sonra stres ve 
depresyon şeklinde kendisini gösterebilir. Oysa iş yerindeki yöneticiler, özellikle eğitimine devam 
eden çalışanları desteklemek adına onlara bir takım kolaylıklar sağladığı takdirde çalışanların 
üzerlerindeki baskının azalabileceği düşünülmektedir. Nitekim Lider-üye etkileşim teorisi 
yönetici-çalışan arasındaki bu ilişkinin nasıl kurulacağını açıklamaktadır. Lider-üye etkileşimi 
teorisi çalışanların birbirilerinden farklı gereksinimleri olabileceğini ve yöneticilerin de çalışanlarla 
ikili ilişkiler kurması gerekliliğine odaklanmaktadır (Dansereau, Graen, & Haga, 1975).  Bu teoriye 
göre yöneticiler, bütün çalışanlarla ortak bir ilişki değil, ikili ilişkiler kurarak her birinin ihtiyacını 
tespit edebilir ve söz konusu ihtiyaçlarını giderebilir. Dolayısıyla yöneticilerin eğitimine devam 
eden çalışanlarına, diğer çalışanlarına sundukları destekten farklı yönde bir destek sunmaları, 
çalışanların stres ve depresyon yaşamasını engelleyebilir, böylelikle çalışanların iş performansı da 
artış gösterebilecektir. 

1. Algılanan Yönetici Desteği 
Algılanan yönetici desteği çalışanların, işyerine yaptıkları katkılara yöneticilerin ne ölçüde değer 
verdiği ve refahlarını önemsedikleri konusunda geliştirdikleri görüşü ifade eder (Eisenberger, 
Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, & Rhoades, 2002). Yönetici ile çalışan arasındaki pozitif 
iş ilişkisi olan yönetici desteği, çalışanların performansını arttırmak için gereksinimlerinin 
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karşılanmasıdır (Bhanthumnavin, 2003).  Başka bir tanıma göre yönetici desteği yöneticinin, 
kendisine doğrudan bağlı olan çalışanına odaklanarak ona destek olmasıdır (Yoon & Lim, 1999). 
Pekdemir vd. (2013) ise yönetici desteğini ‘yöneticilerin çalışanlarını düşünmesi’ olarak ifade 
etmiştir. Yönetici desteğinin çalışanlara yeni beceriler geliştirme ve fırsatlar sunma, kariyerlerini 
geliştirmelerine ilişkin onlara zaman ayırma gibi faaliyet ve davranışların (Çakmak-Otluoğlu, 
2012) yanı sıra, iş dışında da çalışana duygusal açıdan destek olma, sağlığı ve ailesiyle ilgilenmeyi 
de içermesi gerektiği ileri sürülmüştür (Turgut, 2011). 

Bir örgüt içerisinde astların algıladıkları desteğin yöneticilerden aldıkları destek ile başladığı ifade 
edilmiştir. Yöneticilerin, çalışanların örgüte yönelik bakışı üzerinde doğrudan bir ilişkiye sahip 
olduğundan çalışanın yaşadığı stres üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğu ileri 
sürülmüştür  (Rusbasan, 2010). Çalışanın arkasında örgütünün desteğini algılamasının, bir sorunla 
karşılaştığında örgütünün arkasında olacağına inanmasını sağladığından kendisini güvende 
hissedeceği ifade edilmiştir (Büyükyılmaz & Fidan, 2017). Çalışanların kurum tarafından alınan 
kararların iyi niyeti yansıttığına dair inancıyla oluşan olumlu tecrübeleri destek algılarını 
güçlendirir (Rhoades vd., 2001). Kısaca çalışanların yöneticilerinden gördükleri muamele, onların 
moral ve motivasyonlarını etkileyerek işyerindeki davranışlarını değiştirebilir. Bu açıdan çalışanın 
yöneticisinin iş yerindeki en etkili psiko-sosyal unsur olduğu ifade edilmiştir (Kerse vd., 2016). Bu 
nedenle yönetici desteğinin, çalışanın depresyon ve stres düzeylerini etkilemesi muhtemeldir. 

2. Stres 
Latince ‘Estrece’ kelimesinden gelen stres, kelime anlamı olarak zorlanma, gerilme ve baskı 
anlamlarına gelir (Aydın, 2004a). Vücudun dışarıdan gelen herhangi bir etkiye verdiği özel 
olmayan tepki olarak tanımlanmıştır (Selye, 1976, akt. Turunç&Çelik, 2010). Stres ayrıca talep ve 
başarısızlıktan kaynaklanan zihinsel bir deneyim olarak tanımlanmıştır (Wang vd., 2014). Başka 
bir tanıma göre ise stres talep ve kaynaklar arasındaki dengesizliktir (Lazarus & Folkman, 1984).  

Bireyin yaşadığı belli düzeydeki stres günlük yaşamını sürdürmesi ve hedeflerine doğru hareket 
etmesi açısından itici bir güç olarak görüldüğünden, normal düzeydeki stres işlevsel görülmektedir. 
Normal düzeyin üzerine çıktığında ise stresin olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır (Arslan, 2018).  

İş ortamında belirli rol ve görevleri yerine getirmeye çalışan bireylerin örgüt ortamında yaşadıkları 
stres olan mesleki stres/örgütsel stres (Aydın, 2004b) ani stres, derinden sarsan stres ve kronik stres 
olmak üzere üç şekilde ortaya çıkabilir. Ani stres, bireyi tahrik eden bir olay sonucu ortaya çıkan 
bir çeşit öfke patlaması olup, bu stresin birey üzerindeki etkisi çok fazla sürmez. Derinden sarsan 
stres, bireyin karşılaştığı bir durum sonucunda tepkisini göstermeyip içine atması, ancak bu 
durumun etkisini üzerinde uzunca bir süre hissetmesi sonucu davranışlarında değişikliklere neden 
olan strestir. Son olarak kronik stres, birey üzerinde etkileri hemen görülmeyen, bireyi yavaş yavaş 
etkileyen stres olup, uykusuzluk, tansiyon düzensizlikleri gibi bazı fiziksel belirtilerle kendini 
gösterir (Özdevecioğlu, 2004). 

Stres kısıtlama, istekler ve fırsatlarla ilişkili olduğundan (Aydın, 2004b) bireyin kişisel 
özelliklerinden, işin yapısından veya örgüt ikliminden kaynaklanabilir (Özdevecioğlu, 2004). 
Zorluk, karmaşıklık, iş yükü vb. faktörler bireyde stres yaratabilir. İş ortamında stresli biri diğer 
çalışanları da olumsuz yönde etkileyebilir (Demirel, 2013). 
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Stresin çalışanlar üzerinde pek çok olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çalışanların yaşadıkları stres 
örgütsel özdeşleşmeyi azaltmakta (Turunç & Çelik, 2010), işten ayrılma niyetini arttırmakta (Taş 
& Özkara, 2020), iş tatminini azaltmakta (Demirel, 2013) olup, ayrıca çalışanlarda tükenmişlik 
sendromuna (Jayaratne & Chess, 1984; Thomas & Lankau, 2009) yol açmaktadır.  Stresin 
şiddetlenerek devam etmesi ise depresyona neden olur (Hammen, 2005). 

3. Depresyon 
Tükenmişlik gibi depresyonun da işgücüne ilişkin büyük bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade 
edilmiştir (Weigl vd., 2016). Depresyon azalan ilgi ve zevk, üzgün veya boş ruh hali, yorgunluk ve 
enerji kaybı, değersizlik hissi ve düşünme ve konsantrasyon yeteneklerinde azalma gibi belirli bir 
dizi belirtiyle duygusal, bilişsel ve fizyolojik bozukluklara sahip çok yönlü, psikiyatrik bir 
morbidite olarak tanımlanmıştır (APA, 2013, akt. Weigl vd., 2016). Başka bir tanıma göre 
depresyon suçluluk, değersizlik, çaresizlik ve umutsuzluk, iştahsızlık, depresif ruh hali veya 
rahatsız uyku hissine sahip olmaktır (Mahan vd., 2010). Depresyonun psikolojik stres olarak 
depresif belirtilere işaret ettiği, çünkü genel depresif belirtilerin psikolojik stresin ana parçası 
olduğu ifade edilmiştir (Park vd., 2004). Rytwinski vd. (2014)’ye göre depresyon giderek artan 
fiziksel ağrı, genel sağlık durumunda kötüleşme, işlev bozukluğu ve fiziksel rol sınırlamaları ile 
ilişkilidir. Bireyin iş ortamında karşılaştığı zaman baskısı, kötü çalışma koşulları gibi faktörler çok 
fazla enerji harcamasına neden olmakta, bu durum da fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendisini 
tükettiğinden bunların sonucunda birey depresyon yaşayabilir (Turgut, 2011). 

Depresyonun sadece işyerinde yetersizliğin önde gelen bir nedeni olmadığı, aynı zamanda tıbbi 
maliyet, devamsızlık ve iş performansı nedeniyle kurumsal verimliliği de etkilediği ileri 
sürülmüştür (Park vd., 2004). 

4. Literatür Taraması 
Yönetici desteğinin stres üzerindeki etkilerine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İsrail’de 
yapılan bir araştırmada destek ile stres arasında negatif korelasyon bulunmuştur (Etzion, 1984). 
Sosyal hizmet çalışanlarıyla yapılan başka bir araştırmada da yöneticisinden ve iş arkadaşlarından 
duygusal yönden destek almanın çalışanlar üzerindeki stresi azalttığı tespit edilmiştir (Jayaratne & 
Chess, 1984). Babin ve Boles (1996) tarafından yapılan çalışmada ise çalışanların yaşadığı stresin 
rol belirsizliği ve rol çatışmasından kaynaklandığı düşünülerek algılanan yönetici desteğinin rol 
belirsizliğini ve rol çatışmasını azalttığı sonucu elde edilmiş ve bu şekilde yönetici desteğinin 
dolaylı olarak stres üzerinde negatif bir etkisinin olduğu ifade edilmiştir (Babin & Boles, 1996). 
Amerika’da yürütülen bir çalışma lider-üye etkileşimi arttıkça stresin azaldığını göstermiştir 
(Thomas & Lankau, 2009). Benzer şekilde Antalya‘da otel çalışanlarıyla yapılan bir çalışmada da 
algılanan yönetici desteğinin çalışanların iş stresini azaltıcı yönde etki ettiği tespit edilmiştir 
(Bardakoğlu vd., 2017). Amerika’da yapılan bir diğer çalışmada da algılanan yönetici desteğinin 
stres üzerinde negatif bir etkisi olduğu belirlenmiştir (Park & Jang, 2017). Ankara ve Adana’da 
otel çalışanlarıyla yapılan bir araştırmada algılanan yönetici desteğinin çalışanların stresi üzerinde 
azaltıcı yönde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Taş & Özkara, 2020). 

Yönetici desteğinin stresin yanı sıra depresyon üzerinde de doğrudan ilişkili olduğuna dair 
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan biri Amerika’da kamu çalışanlarıyla yürütülmüş olup, 
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araştırma sonucunda yönetici desteğinin psiko-sosyal stresle ilişkili olduğu, yönetici desteği 
arttıkça depresyonun azaldığı belirlenmiştir (Jones-Johnson & Johnson, 1992). Jayaratne & Chess 
(1984) tarafından yapılan araştırmada yönetici desteğinin çalışanlar üzerindeki anksiyete ve 
duygusal tükenmenin yanı sıra depresyonu da azalttığı anlaşılmıştır. Almanya’da yapılan bir 
çalışmada, yöneticilerden aldıkları destek azaldıkça çalışanlarda stres ve depresyon belirtilerinin 
arttığı gözlenmiştir (Dormann & Zapf, 1999). Başka bir çalışmada yönetici desteği, iş arkadaşları 
desteği ve örgütsel desteği de içeren işyerinde sosyal desteğin depresyonu azaltıcı yönde etkilediği 
belirlenmiştir (Park vd., 2004). Finlandiya’da yürütülen bir araştırma düşük düzeyde yönetici 
desteği alanlar arasında, yüksek düzeyde yönetici desteği alanlara göre depresyonun daha yaygın 
olduğu tespit edilmiştir (Sinokki vd., 2009). Amerika’da sporcularla yapılan başka bir çalışmada 
yönetici desteği artıkça depresyonun azaldığı tespit edilmiştir (Gray‐Stanley vd., 2010). 

Almanya’da hemşirelerle yapılan başka bir çalışmada da yönetici desteğinin daha az depresif 
durumla ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Weigl vd., 2016). Çin’de öğrencilerle yapılan bir 
çalışmada sosyal destek ile depresyon arasında negatif ve anlamlı bir korelasyon bulunmuştur 
(Wang vd., 2014).  

Başka bir çalışmada ise yöneticilere çalışma ortamında zihinsel sağlığa ilişkin verilen eğitim 
sonucunda çalışanların algıladıkları yönetici desteğinin arttığı, ancak bu durumun çalışanlarda 
psikolojik sorunlar üzerinde bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Kawakami vd., 2005). 
Amerika’da öğretmenlerle yapılan bir çalışma yönetici desteği ile depresyon arasında negatif, 
ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir korelasyon ilişkisi olduğunu göstermiştir (Mahan vd., 
2010). 

Yukarıda sözü geçen çalışma sonuçlarına dayanarak araştırma kapsamında aşağıdaki hipotezler 
oluşturulmuştur: 

H1: Algılanan yönetici desteği, çalışanın depresyonu üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. 

H2: Algılanan yönetici desteği, çalışanın stresi üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. 

5. Alan Araştırması 
Bazı bireyler bir yandan çalışıp bir yandan eğitimlerini sürdürmektedirler. Söz konusu bireyler için 
hem eğitimdeki hem de iş yerindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmek oldukça zor 
olabilmektedir. İşlerin yoğun olduğu zamanlarda derslerine katılamamakta, bazen de özellikle 
sınav zamanlarında işyerinden izin alıp sorumluluklarına ara vermektedirler. Bu şekilde iş ve 
eğitim hayatını dengelemeye çalışmaktadırlar. Ancak derslerinden uzak kaldıkları dönemlerde 
derslerine ilişkin ödev, proje gibi yükümlülükleri birikmekte, söz konusu yükümlülükleri yerine 
getirebilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalabilmektedirler. Benzer şekilde iş yerinden ayrı 
kaldıkları dönemlerde işleri birikmekte, iş gereklerini zamanında yerine getirebilmek için 
normalden daha fazla çalışmak zorunda kalabilmektedirler. Böyle bir sorunla karşılaşmamak ve 
işlerini de kaybetmemek için bazen eğitimlerini dondurmak durumunda kalmaktadırlar.  Bütün 
bunlar da çalışanda stres ve bunun yanında depresyon yaşamasına neden olabilmektedir. Oysaki 
işyerinde yöneticilerin, eğitimlerine devam ederek kendilerini geliştirmek isteyen çalışanlara hem 
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iş yükümlülüklerine ilişkin hem de sosyal olarak destek sunmalarının, çalışanların gerginliğini 
azaltabilecekleri düşünülmektedir. 

Bu çalışmada algılanan yönetici desteğinin çalışanların depresyon ve stres düzeyleri üzerindeki 
etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışanların, yöneticilerinden aldıkları 
desteğin onların yaşamı üzerindeki etkisini incelemesi açısından önem taşımaktadır.  

Çalışma kapsamında oluşturulan araştırma modeli aşağıdaki şekilde sunulmuştur: 

 

 

*AYD=Algılanan Yönetici Desteği 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Şekil 1’deki araştırma modelinde gösterildiği üzere çalışanların algıladıkları yönetici desteğinin, 
onların depresyon ve stres düzeyleri üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu öngörülmektedir. 

5.1. Araştırma Yöntemi ve Örneklem 
Araştırmada nicel bir yöntem olan anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda iki 
ölçek yer almaktadır. Bunlardan biri Giray ve Şahin (2012) tarafından geliştirilen algılanan yönetici 
desteğidir. Söz konusu ölçek 11 ifadeden oluşmakta olup, katılımcılara her bir ifade için ‘hiç 
katılmıyorum’, ‘katılmıyorum’, ‘kararsızım’, ‘katılıyorum’ ve ‘kesinlikle katılıyorum’ cevap 
alternatifleri sunulmuştur. Cevaplara sırasıyla 1’den 5’e kadar değer verilmiştir. Ortalamanın 
yüksek olması, destek algısının yüksek olduğunu göstermektedir. Anket formunda yer alan bir 
diğer ölçek ise Yılmaz ve arkadaşları (2017) tarafından Türkçe geçerlilik çalışması yapılan DASS-
21 ölçeği kullanılmıştır. Ancak araştırmada ölçekten sadece depresyon ve strese ilişkin ifadeler 
alınmıştır. Bu ölçek için katılımcılara son bir haftadaki durumlarına göre ifadelere cevap vermeleri 
istenmiş ve her bir ifade için katılımcılara ‘hiçbir zaman’, ‘bazen’, ‘oldukça sık’ ve ‘her zaman’ 
cevap alternatifleri sunulmuştur. Ortalamanın yüksek olması son bir haftada katılımcının depresyon 
ve stres düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Araştırmaya bir yandan çalışıp bir yandan eğitimine devam eden bireyler dahil edilmiştir. 
Araştırma evreni olarak sosyo-ekonomik düzeyi en düşük bölgelerden biri olan Şırnak ilinde görev 
yapan çalışanlar olarak belirlenmiştir. Örneklem seçiminde ise kartopu örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Şırnak Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan ve aynı zamanda bir 
işte çalışan öğrenciler ilk olarak seçilmiş olup, söz konusu öğrenciler aracılığıyla iş arkadaşlarından 
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başka üniversitelerde uzaktan eğitim alan kişilere de ulaşılmıştır. Hazırlanan anket formu öğrenci 
çalışanlara online olarak gönderilmiş ve 74 kişiden dönüş alınmıştır. Söz konusu veriler 
kullanılarak öncelikle araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yapısı LISREL programında test 
edilmiş, daha sonra faktörlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler SPSS aracılığıyla belirlenmiştir. 
Araştırma modelini test etmek için ise LISREL programında yol analizi uygulanmıştır. 

5.2. Bulgular 
Ankete cevap veren katılımcıların yaş ortalamasının 32, %65’inin erkek, %35’inin kadın olduğu; 
%19’unun özel sektör, %81’inin ise kamu sektöründe görev yaptığı tespit edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan tek boyutlu algılanan yönetici desteği ölçeğinin faktör yapısı LISREL 
programı aracılığıyla test edilmiştir. Ölçeğin birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

  

Şekil 2: Algılanan Yönetici Desteğinin Faktör Yapısı 

Şekil 2’de gösterilen Faktör analizi sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri (χ2[44, N=74] = 
126,30; p<.01; RMSEA= .16; CFI= .93; GFI= .76) tek faktörlü modelin veri ile uyumlu olduğunu 
göstermektedir. Başka bir ifadeyle bu araştırmada kullanılan veriler, algılanan yönetici desteğinin 
kuramsal yapısı ile uyuşmaktadır. 

Daha sonra Yılmaz vd (2017)’nin geçerlilik çalışması yaptığı ölçeğin faktör yapısı LISREL 
programı aracılığıyla test edilmiş olup, ölçeğin birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 
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Şekil 3: Depresyon ve Stres Ölçeğinin Faktör Yapısı 

Faktör analizi sonucunda (bkz. Şekil 3) elde edilen uyum iyiliği değerleri (χ2[76, N=74] = 120,12; 
p<.01; RMSEA= .09; CFI= .94; GFI= .81) iki faktörlü modelin veri ile uyumlu olduğunu 
göstermektedir (Gürbüz & Şahin, 2018).  

Ölçeklerin faktör yapısı belirlendikten sonra SPSS aracılığıyla Cronbach’s Alpha güvenilirlik 
katsayıları, ortalama, standart sapma ve değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları tespit 
edilmiştir. Değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ortalama SS 1 2 3 
AYD 3.21 .87 (.94)   
Depresyon 1.02 .58 -.38** (.87)  
Stres 1.20 .53 -.29* .60** (.79) 

                            * p<0.05; **p<0.01 

Tablo 1’deki değerler incelendiğinde değişkenlerin Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayılarının 
0.79 ile 0.94 olduğu görülmektedir. Söz konusu değerlerin 0.60 ve üzerinde olması ölçeklerin 
güvenilir kabul edilebileceğini göstermektedir (Küçük, 2016). Katılımcıların algıladıkları yönetici 
desteğinin orta düzeyde olduğu, depresyon ve stres düzeylerinin ise düşük düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Korelasyon katsayılarına göre algılanan yönetici desteği ile depresyon ve stres 
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arasında negatif ve anlamlı korelasyon vardır. Depresyon ve stres arasında ise pozitif ve anlamlı 
korelasyon bulunmaktadır. 

Ölçeklerin geçerlilikleri tespit edildikten sonra araştırma modeli için LISREL programında Yol 
Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda belirlenen araştırma modelindeki örtük değişkenler 
arasındaki yol katsayıları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

 

Şekil 4: Araştırma Modeline göre Oluşturulan Yol Analizi 

Yol analizi sonucunda (bkz. Şekil 4) algılanan yönetici desteğinin depresyon üzerinde negatif 
yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (-.26; p<.001). Algılanan 
yönetici desteğinin stres üzerindeki yol katsayı değeri de anlamlı çıkmıştır (-.18; p<.001). Analiz 
sonucunda elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde modelin veri ile uyumlu olduğunu 
göstermiştir (χ2 [1, N=74]=20,75; p<.001; RMSEA= .524; CFI=.51; GFI=.83). 

Analiz sonucuna göre çalışanların yöneticilerinden aldıkları destek algısı yükseldikçe depresyon 
ve stres düzeyleri düşmektedir. Buna göre H1 ve H2 hipotezleri doğrulanmıştır. Bu sonuç daha 
önce yönetici desteği ile depresyon arasındaki ilişkiye yönelik (Gray‐Stanley vd., 2010; Park vd., 
2004; Wang, Cai vd., 2014; Sinokki vd., 2009; Dormann & Zapf, 1999; Weigl vd., 2016; Jones-
Johnson & Johnson, 1992) ve strese yönelik (Taş & Özkara, 2020; Bardakoğlu vd., 2017; Etzion, 
1984; Park & Jang, 2017; Jayaratne & Chess, 1984; Dormann & Zapf, 1999; Thomas & Lankau, 
2009) yapılan önceki çalışmaları desteklemektedir. 

Sonuç 
Çalışanların işe odaklanması performanslarını arttıracak, bu da işletmenin amaçlarına katkıda 
bulunacaktır. Çalışanların işine odaklanabilmesi yüksek stres ve depresyondan uzak kalmalarıyla 
mümkün olabilir. Ancak bazı çalışanlar aynı zamanda eğitimlerine devam ettiklerinden 
sorumlulukları artmakta, bu durum çalışanların stres düzeylerinin normal düzeyin üstüne çıkmasına 
ve bu durum devam ettiği takdirde depresyona girmelerine neden olabilmektedir. Oysaki 
işyerindeki yöneticilerinden destek gördükleri takdirde stres ve depresyon düzeyleri 
düşebilmektedir. Bu çalışmada da yönetici desteğinin, çalışırken eğitim hayatına da devam eden 
çalışanların stres ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

Araştırma kapsamında, farklı kurumlarda görev yapan öğrenci kimliğine sahip çalışanlarla online 
anket yapılmıştır. 74 çalışandan sağlanan verilerle araştırma modeli test edilmiştir. Korelasyon 
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analizinde algılanan yönetici desteği ile stres (r=-.29; p<0.05) ve depresyon (r=-.38; p<0.01) 
arasında negatif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı korelasyon bulunmuştur. Stres ve depresyon 
arasında da pozitif ve anlamlı korelasyon bulunmuştur (r=.60; p<0.01). 

Araştırma modelini test etmek için yol analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda algılanan yönetici 
desteği ile depresyon arasındaki yol katsayısının -.26 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre 
algılanan yönetici desteğinin depresyon üzerinde negatif yönde bir etkisi bulunmaktadır. Algılanan 
yönetici desteği ile stres arasındaki yol katsayısı ise -.18 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç algılanan 
yönetici desteğinin stres üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma 
modeli istatistiksel olarak anlamlı olup, uyum iyiliği değerleri de modelin veri ile uyumlu olduğunu 
göstermiştir (χ2 [1, N=74]=20,75; p<.001; RMSEA= .524; CFI=.51; GFI=.83). Söz konusu 
araştırma sonuçları ‘H1: Algılanan yönetici desteği, çalışanın depresyonu üzerinde negatif bir 
etkiye sahiptir’ ve ‘H2: Algılanan yönetici desteği, çalışanın stresi üzerinde negatif bir etkiye 
sahiptir’ şeklinde kurulmuş olan hipotezleri doğrulamıştır.  

Çalışanlar gerek kariyerlerini geliştirme, gerek başka fırsatlardan yararlanabilmek için niteliklerini 
çeşitlendirme yoluna gidebilmektedir. Bu amaçla çeşitli kursların yanı sıra örgün eğitime 
başvurmaktadırlar. Kurslar, esnek çalışma programlarından dolayı bireyin çalışma yaşamını pek 
etkilememekte, ancak örgün eğitimde özellikle derslere devam zorunluluğu ve uzaktan eğitimde 
ödev ve proje görevleri çalışanı, iş- eğitim hayatı arasındaki dengeyi kurmasını 
zorlaştırabilmektedir. Bu durum çalışanın stres yaşamasına neden olmaktadır. Normal şartlar 
altında bile çalışanların zaman zaman stres düzeyleri yükselebilmektedir. ‘Öğrenci kimlikli’ 
çalışanlar ise ders yükümlülükleri ve iş yeri sorumluluklarını bir arada yürütmek zorunda kalmaları 
nedeniyle daha fazla stres altına girmektedirler. Ancak önemli olan bu durumun uzun süre devam 
etmemesidir. Çünkü birey üzerinde aşırı stres yaratan koşulların sonrasında depresyonun ortaya 
çıktığı ifade edilmiştir (Hammen, 2005).  

Bu araştırma yönetici desteğinin çalışanların stres ve depresyonu üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip 
olduğunu göstermiştir. Yöneticilerin bütün çalışanlarına destek olması önemlidir, ancak her 
çalışanın ihtiyaç duyduğu destek farklı olabilmektedir. Eğitimine devam eden çalışanlarına 
derslerine devam edebilmeleri için ihtiyaç duydukları izinlerin verilmesi, iş yüklerinin 
hafifletilmesi ya da yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için zaman tanınması gibi uygulamalar 
söz konusu çalışanlara yöneticiler tarafından verilebilecek destekler arasında sayılabilir. Ayrıca 
çalışanlara, aldıkları eğitimle paralel görevler de verilebilir. Çünkü iş ortamında çalışanlara 
becerilerini kullanmaları için ne kadar imkân tanınırsa becerilerini kullandıkça psiko-sosyal 
streslerinin azalacağı ileri sürülmüştür (Jones-Johnson & Johnson, 1992).  

Yöneticilerin desteğini alan çalışanların stres ve depresyon düzeyleri düşer, böylece 
sorumluluklarının üstesinden daha kolay gelebileceklerdir. Eğitimleri süresince kurumlarından 
destek gören çalışanların kurumlarına olan bağlılıkları artacaktır. Hem kendi alanında üst düzey 
eğitim alan hem de başka bir alanda eğitim alan çalışanlar niteliklerini arttırdığından çalıştıkları 
kuruma daha fazla katkı sunabileceklerdir. Bu açılardan bakıldığında yöneticilerin, çalışanlarına 
destek sunmasının her iki taraf açısından faydalı sonuçlar sağlayacağı söylenebilir. 
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Bu araştırmanın sadece eğitim hayatına devam eden çalışanlarla yapılması araştırmanın 
kısıtlarından biridir. Çalışmanın bir diğer kısıtı sadece yönetici desteğinin ele alınmasıdır. Söz 
konusu kısıtlara rağmen araştırma sonuçlarının, eğitimlerini tamamlamış olan çalışanların ve 
yönetici desteğinin yanı sıra iş arkadaşı ve aile desteğinin de dahil edildiği gelecek çalışmalara 
temel oluşturacağı öngörülmektedir. 
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Kırım Tatarlarında Düğün Adetleri ve Bu Adetlerde Yaşanan Kültür 
Değişmeleri 

(Eskişehir-Ankara Örneği ) 

Öz: Tarihsel süreç içerisinde kendi ülkelerinden farklı ülkelere göç etmek zorunda 
bırakılan topluluklardan biri olan Kırım Tatarları, geldikleri yerlere kendi kültürel özelliklerini 
de taşımışlardır. Buna göre farklı toplumların birbirleriyle temasa geçmesi toplumların 
etkileşim yaşamalarına sebep olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’ye göç eden Kırım Tatarlarının 
kültürel özellikleri arasında bulunan düğün adetleri ve bu adetlerde zamana bağlı olarak 
yaşanan kültür değişmelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’ye 
yerleşen Eskişehir ve Ankara’da yaşayan ve bir Kırım Derneği üyesi olan 32 (otuz iki) Kırım 
Tatar katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Kırım 
Tatarlarında geçmişten günümüze en çok değişen geleneklerin başında düğünlerin geldiği ve 
günümüzde yapılan Kırım Tatar düğünlerinde kendi kültürlerine has adetlerin uygulanmadığı 
değerlendirilmiştir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, Kırım Tatar düğün adetlerinin 
şehir hayatına uygun olmaması ve kendi öz halkından olmayan kişilerle yapılan evliliklerin 
günümüzde oldukça artmış olması görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Değişmeleri, Kırım Tatarları, Düğün Adetleri, 
Gelenek- Görenekler. 

 

Wedding Traditions in Crimean Tatars and Cultural Changes in These 
Traditions 

(Eskişehir-Ankara Sample ) 

Abstract: Crimean Tatars, one of the communities that were forced to migrate from 
their own countries to different countries in the historical process, also carried their own 
cultural characteristics to their place. Accordingly, the contact of different societies has caused 
societies to interact. In this study, it was aimed to determine the wedding traditions and 
cultural changes experienced due to time, which are among the cultural characteristics of 
Crimean Tatars who migrated to Turkey. Within this framework, 32 (thirty-two) Crimean 
Tatar participants who settled in Turkey, living in Eskisehir and Ankara and a member of the 
Crimean Association, had in-depth negotiations. As result of the research, it was evaluated that 
weddings are the most changing traditions of crimean tatars from the past to the present, and 
that the traditions unique to their culture are not applied at the Crimean Tatar weddings held 
today. Among the main reasons for this situation, crimean Tatar wedding traditions are not 
suitable for city life and marriages with people who are not from their own people have 
increased considerably today.  

Key Words: Culture, Culture Changes, Crimean Tatars, Wedding Customs, Customs-
Tradition. 

  

  

                                                      
 Bu makale, “Kültür Değişmeleri Açısından Türkiye’ye Yerleşen Kırım Tatarları (Eskişehir-

Ankara Örneği)” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. (Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2019). / This article is extracted from my master thesis dissertation 
entitled “Culture Change in Terms of Turkey The Crimean Tatars (Eskişehir-Ankara Sample)”. 
(Suleyman University, Institute of Social Sciences, Isparta, 2019).  



 Kırım Tatarlarında Düğün Adetleri ve Bu Adetlerde Yaşanan Kültür 
Değişmeleri 

 

 
Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.113-128 

114 

GİRİŞ 

Coğrafi koşulları sebebiyle Kırım toprakları Rusya için ele geçirilmesi gereken bir 
önem teşkil etmektedir. Kırım’ı kendi hâkimiyeti altına almak için tüm koşulları sağlayarak 
diğer bir deyişle Kırım’ı ilhak ederek Rusya, bu toprakları kendi topraklarına kattığını ilan 
etmiştir.1 Yaşanan işgallerin ardından Kırım’dan önce Osmanlı Devleti’ne daha sonra ise onun 
mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti topraklarına çok büyük göç hareketleri yaşanmıştır. Kırım 
Tatarlarının bu göç sürecinin uzun bir sürece yayılmasından dolayı geliş sebepleri ve 
yerleştirildikleri yerler birbirinden oldukça farklıdır. Bu bakımdan günümüzde bazı Kırım 
Tatar yerleşim yerlerinde yoğunlaşma olsa da ülkemizin hemen her bölgesinde Kırım Tatarına 
rastlamak mümkündür. 

Tarihsel süreç içerisinde kendi ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan 
topluluklardan biri olan Kırım Tatarları, geldikleri yerlere kendi kültürel özelliklerini de 
taşımışlardır. Farklı toplumların birbirleriyle temasa geçmesi toplumların etkileşim 
yaşamalarına sebep olmuştur. Özellikle göçler, kültürleşmeyi doğuran en önemli etkenler 
arasındadır.2 Kültürleşme, iki farklı kültür sisteminin sürekli olarak ilişki ve etkileşimde 
bulunması sonucunda farklı kültür sistemlerinden birisinin diğerine ait kültürel öğelerini kabul 
etmesi ve o kültürün özelliklerini benimsemesidir.3 Nitekim kültür, bireylerin içinde 
bulundukları toplumsal yapıyı şekillendiren, kendilerine has bir yaşam tarzını ifade 
etmektedir. Dolayısıyla farklı yaşam tarzları ve tavırları o toplumda değişimi zorunlu 
kılmaktadır.4 Değişme, her kültür sistemi için hızlı ve yavaş olmak üzere kaçınılmaz bir 
şekilde gerçekleşmektedir.5 Örneğin savaş, işgal, doğal afet ve göç gibi olayları yaşayan 
toplumların, kendi kültürlerinden farklı kültürlerle etkileşim halinde olmaları o toplumların 
kültürlerinin değişimine neden olmaktadır.6  Buna göre her kültür başka kültürlerle etkileşime 
girerek hem onları etkilemekte hem de onlardan etkilenerek değişime uğramaktadır.7 

Bu çalışma; Türkiye’ye göç eden Kırım Tatarlarının, kültürel özellikleri arasında 
bulunan düğün adetleri ve bu adetlerde zamana bağlı olarak yaşanan kültür değişmelerinin 
neler olduğu üzerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu çalışma Eskişehir ve 
Ankara’da yaşayan Kırım Tatarlarının demografik özellikleri, gelenek ve görenekleri,  düğün 
adetleri ile bu adetlerde yaşanan kültür değişmelerinin neler olduğunu tartışmaktadır. 

  

                                                      
1 Paul Robert Magocsı, Şu Mübarek Topraklar Kırım ve Kırım Tatarları, çev. Ferit Burak Aydar 

(İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017), 63.  
2 Ayşenur Bilge Zafer, “Göç Çalışmaları için Bir Anahtar Kavram Olarak “Kültürleşme” Kavramı”, 

Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 17/30 (Ocak 2016), 76-77. 
3 Mahmut Tezcan, Kültürel Antropoloji, (Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1997), 214.  
4 İsmail Doğan, Sosyoloji, (Ankara: Pegem Akademi, 12. Baskı, 2012), 386-387. 
5 Orhan Türkdoğan, Kültür- Değişme ve Toplumsal Çözülme, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2. 

Baskı, 2007), 103. 
6 Erdal Aksoy, “Toplum ve Kültür”, Sosyolojiye Giriş, ed. İhsan Çapçıoğlu-Hayati Beşirli (Ankara: 
Grafiker Yayınevi, 2013), 79; Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, (Bursa: Ekin Basım Yayın 
Dağıtım, 12. Baskı, 2015) 107. 
7 Bozkurt Güvenç, Kültürün ABC’si, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004), 18. 
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1. ARAŞTIRMANIN TEORİK ÇERÇEVESİ  
1.1. Kültür ve Kültür Değ şmes  

Kültür kavramı, insan ve çevresini ilgilendiren, toplumun birliğini sağlayan maddi ve 
manevi değerlerin tümü olarak kabul edilmektedir. Bu anlamıyla kültür, toplum içinde 
bulunan her türlü bilgiyi, ilişkileri, değer yargılarını, zihniyet yapısını ve davranış kalıplarının 
tümünü içine almaktadır.8   

Her birey, kültürel bir sistem içinde doğmakta ve yaşamını sürdürmektedir.9  Bu 
süreçte birey ya da topluluklar farklı yaşam biçimleriyle dolayısıyla farklı kültürel sistemlerle 
etkileşim içinde bulunmaktadır. Fakat her kültürel yapı aynı donanıma sahip olmadığı için 
değişen şartlar karşısında eşit kapasiteye de sahip değildir. Bu yüzden, toplumsal yapıda bir 
değişim söz konusu olduğunda o toplumun mevcut kültürü, bireylerin ihtiyaçlarını içinde 
bulunulan sosyo-kültürel yapıya göre karşılamaktadır.10 

Her kültür başka kültürlerle etkileşime girerek hem onları etkilemekte hem de 
onlardan etkilenerek değişime uğramaktadır.11 Bu noktada değişme, her kültür için 
kaçınılmazdır. Her kültür sistemi hızlı ve yavaş olmak üzere değişim sürecini yaşamaktadır.12 
Kültür değişmesi, bir toplumun mevcut düzenini, maddi ve manevi yapılarını bir tipten başka 
bir tipe dönüştürmektedir. Bir toplumun siyasi ve idari yapısından, bilgi sistemine, iskân 
tarzından, tüketim maddelerinin kullanımına kadar oluşan tüm değişmeleri içine almaktadır. 
Bu yüzden değişme, her zaman ve her yerde meydan gelmektedir.13 Fakat kültür değişmelerini 
ortaya çıkaran nedenler aynı değildir. Farklı kaynaklardan beslenmektedirler. Örneğin; doğal 
çevrede yaşanan değişiklikler, keşifler, savaşlar, göçler insanları değişime zorlayabilmektedir. 
Bununla birlikte teknolojide yaşanan gelişmeler insanların düşünce yapılarını etkileyerek 
tutum ve davranışlarının değişmesine neden olabilmektedir.14  

1.2. Kırım Tatarlarının Türk ye’ye İskânları 

İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu, genel olarak, bireylerin ya da toplulukların 
bulundukları bölgelerden, geçici veya sürekli olmak üzere başka bölgelere gitmeleri suretiyle 
meydana gelen yer değiştirme hareketidir. Göç olayı sebepleri, şekilleri, süreçleri bakımından 
farklılık göstermektedir. Bir yerden başka bir yere zorunlu olarak göç edenlerin çok değişik 
sebepler ile yer değiştirmeye karar verdikleri görülmektedir.15 Buna göre Kırım’dan 
Anadolu’ya yapılan göçlerde çoğunlukla itici etkenler ön plana çıkmaktadır. 

 

Kırım’dan Anadolu’ya göçler, esas olarak Rusya İmparatorluğu’nun Kırım Hanlığını 
işgal ederek, topraklarını kendi hâkimiyeti altına aldığı 1783 yılından itibaren başlamıştır. 
İlhak ile başlayan göç hareketleri 150 yıl boyunca aralıksız olarak devam etmiştir. Bu durum, 
Rusya İmparatorluğu’nun Kırım Tatarlarına çoğu zaman uyguladığı dini, siyasi, ekonomik 

                                                      
8 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri-Sosyal Psikoloji Bakımdan Bir Tetkik-, (Ankara: Altınordu 
Yayınları, 2. Baskı, 2016), 37. 
9 Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir,  çev. Nilgün Çelebi (Ankara: Anı Yayıncılık, 2002), 140. 
10 Turhan, Kültür Değişmeleri -Sosyal Psikoloji Bakımdan Bir Tetkik-, 37. 
11 Bozkurt Güvenç, Kültürün ABC’si, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004), 18. 
12  Türkdoğan, Kültür- Değişme ve Toplumsal Çözülme, 103.  
13 Bronislaw Malinowski, The Dynamics of Culture Change, (New Haven, Yale University Press, 
1945), 1 akt. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri -Sosyal Psikoloji Bakımdan Bir Tetkik- (Ankara: 
Altınordu Yayınları, 2. Baskı, 2016), 38. 
14 Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, (İstanbul: Ötüken Yayınları, 1980), 16. 
15 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856- 1876), (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
2010), 1. 
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baskılar ve zorlamalarla doğrudan ilişkilidir.16 Çeşitli sebepler ile Anadolu’ya göç eden Kırım 
Tatarlarının, Osmanlı Devleti’ne ve onun mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti’ne iskân süreci 
18. yüzyıl özellikle de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamaktadır. Buna göre Kırım 
Tatarlarının iskân tarihlerinin geniş bir sürece yayılması ve her birinin farklı şartlar altında 
gerçekleşmesinden dolayı Kırım Tatarlarının Türkiye topraklarındaki iskanların düzenli bir 
dağılımı olmamaktadır.17 Günümüzde Kırım Tatarlarının coğrafi dağılımları genellikle 
Osmanlı Devleti dönemindeki iskân uygulamaları neticesinde yerleştikleri bölgelerdir. Bu 
yüzden de Kırım Tatarlarının iskân politikaları ile yerleştirildikleri yerler birbirinden farklıdır. 
İskân bölgesi olarak özellikle boş ve geniş araziler seçilerek buralara öncelik verilmektedir. 
Bu sebeple iskânlar sonucunda, Türkiye’de Eskişehir, Ankara, Konya, Adana gibi iller Kırım 
Tatar nüfusunun yoğun olduğu iller arasında yer almaktadır.18   

2. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE BULGULARI 
2.1 Araştırmanın Amacı ve Önem   

Bu çalışmada, Kırım Tatar düğün adetlerinin incelenmesi ve zamanla bu adetlerde 
yaşanan kültür değişmelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Ankara ve Eskişehir il 
merkezlerinde yaşayan Kırım Tatarlarının, düğün adetlerinin incelenerek günümüzde artık 
uygulanmayan/ uygulanamayan kültürel özelliklerin tespit edilerek ortaya çıkarılması 
çalışmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır. Buna göre çalışma bu konuda farklı 
araştırmalar yapacak kişilere katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır.  

2.2.Araştırmanın Yöntem ve Tekn kler   

Araştırmada, Eskişehir ve Ankara il merkezlerinde yaşayan Kırım Tatarlarının, düğün 
adetleri ve bu adetlerde gerçekleşen kültür değişmelerinin neler olduğu üzerinde 
durulmaktadır. Bu açıdan çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak katılımcıların 
konuyla ilgili bilgi ve görüşleri ele alınmaktadır. Bu çalışmada derinlemesine görüşme ve 
katılımlı gözlem tekniklerine başvurularak göç etmiş bir toplumun kültürü ve bu kültürde 
yaşanan değişmelerin neler olduğu görülmeye çalışılmıştır. 

Araştırma 2018 Eylül ve Kasım ayları arasında Eskişehir ve Ankara illerinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada amaca yönelik örneklem kullanılarak katılımcılar amaca uygun 
bir biçimde seçilmiştir. Veri oluşturulurken katılımcıların yaşları 20-65 yaş ve üstü ile 
sınırlandırılarak on altısı Ankara’da, on altısı Eskişehir’de olmak üzere toplam otuz iki 
katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılarak ve bunun için bir görüşme formu kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerin öncesinde Ankara ve Eskişehir Kırım Dernek yöneticileri ve bazı 
dernek üyeleri ile gerek yüz yüze gerekse telefonla görüşülerek çalışma hakkında bilgiler 
verilmiştir. Katılımcıların her biri ile görüşme öncesi ve görüşme esnasında çalışma hakkında 
gereken bilgiler verilerek çalışmanın amacı açıklanmıştır. Böylece görüşme öncesinde 
katılımcıların güvenleri sağlanmaya çalışılmıştır. Görüşme sırasında bazı katılımcılar sorulan 
soruları Kırım Tatarca ile cevaplandırmıştır. Bu nedenle, verilerin analizi sırasında 
araştırmacının kendisi tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Katılımcıların kimliklerinin deşifre 
olmaması için katılımcıların cinsiyeti, yaşı ve yaşadıkları yer kodlanarak verilmiştir. Görüşme 
başlamadan hemen önce katılımcıların izinleri alınarak tüm görüşmelerde ses kayıt cihazı 
kullanılmıştır.  

                                                      
16 Hakan Kırımlı, Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, 2011), 5-10. 
17 Hakan Kırımlı, Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri, 18. 
18 Özcan Gökçebay, “Türkiye’ye Yerleşen Tatarlarda Dini Hayat ve Adetler”, (Konya: Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006). 35-36. 
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Saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından araştırma verileri, görüşme esnasında 
alınan ses kayıtları, tutulan notlar ve gözlemler detaylı bir şekilde çözümlenerek bir araya 
getirilmesi sağlanmıştır. Bir araya getirilen veriler belirli temalar etrafında bilhassa 
görüşmelerden elde edilen bulgular ışığında kategori haline getirilerek yorumlanmıştır. 

2.3. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
2.3.1. Katılımcıların Demograf k Ver ler   

Araştırmada katılımcıların demografik verileri sosyal, kültürel ve ekonomik özellikler 
açısından; yaş, medeni durum, evlenme şekli, evlilik yaşı, eğitim durumu ve mesleki 
durumları gibi unsurlara yer verilmiştir. 

Tablo 1:Eskişehir İlindeki Katılımcıların Demografik Nitelikleri 

Sıra 
Cinsiyet

-Yaş 
Doğum 

Yeri 
Medeni 
Durumu 

Evlenme 
Şekli 

Evlilik 
Yaşı 

Eğitim 
Durumu 

Mesleği 

1 K,74 
Eskişehir/ 

Kalkan 
Dul 

Anlaşarak-
Tanışarak 

18 İlkokul Ev Hanımı 

2 E,66 Eskişehir Evli 
Anlaşarak-
Tanışarak 

25 Doktora 
Öğretim 
Üyesi 

3 K,68 
Eskişehir/ 
Çifteler 

Dul 
Anlaşarak-
Tanışarak 

21 İlkokul Emekli 

4 E,65 Eskişehir Evli 
Görücü 
Usulü 

26 
Yüksek 
Lisans 

Kimya 
Yüksek Müh. 

5 K,54 Eskişehir Evli 
Görücü 
Usulü 

18 İlkokul 
Emekli 
Memur 

6 E,61 Eskişehir Evli 
Görücü 
Usulü 

20 Lise Emekli 

7 K,52 Eskişehir Evli 
Anlaşarak-
Tanışarak 

19 Lise Ev Hanımı 

8 E,60 Eskişehir Evli 
Anlaşarak-
Tanışarak 

21 Ortaokul Emekli 

9 K,46 Eskişehir Evli Severek 21 Lise Esnaf 

10 E,46 Eskişehir Evli 
Görücü 
Usulü 

26 İlkokul Çiftçi 

11 K,45 Eskişehir Evli 
Görücü 
Usulü 

17 İlkokul Ev Hanımı 

12 E,35 Eskişehir Bekâr - - Lisans Polis Memuru 

13 K,23 Eskişehir Bekâr - - Lisans 
Bilgisayar 

Müh. 
14 E,30 Eskişehir Bekâr - - Lisans Bankacı 

15 K,20 Eskişehir Bekâr - - Lise Öğrenci 

16 E,28 Eskişehir Bekâr - - Lisans Öğretmen 

Eskişehir ilinde yaşayan ve bir Kırım derneğine üye olan Kırım Tatar göçmeni sekiz 
kadın ve sekiz erkek toplam on altı katılımcı ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların doğum yerleri ele alındığında; bir katılımcının Eskişehir’in Kalkan ilçesinde, 
bir katılımcının Çifteler ilçesinde doğduğu ve on dört katılımcının ise Eskişehir (merkez) 
doğumlu olduğu görülmektedir. Buna göre katılımcıların tamamının Eskişehir doğumlu olması 
yaşanan göçlerin bizzat tanığı olan katılımcıların olmadığını göstermektedir. Bu yüzden 
katılımcılar göçlerden sonraki kuşakları temsil etmektedir. Katılımcıların medeni durumları 
değerlendirildiğinde; dokuz katılımcının evli, beş katılımcının bekâr, iki katılımcının ise dul 
olduğu görülmektedir. Evlenme şekilleri ise; beş katılımcı görücü usulü, beş katılımcı 
tanışarak/ anlaşarak, bir katılımcı ise severek evlenmiştir. Katılımcılar arasında kaçarak/ 
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kaçırılarak evlenmiş kimse bulunmamaktadır. Katılımcıların evlenme yaşları 
değerlendirildiğinde kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha erken evlilik yaptıkları 
görülmektedir. Evlilik yaşının eğitim durumu ile ilişkisi ele alındığında ise, katılımcıların 
eğitim durumunun yükselmesiyle birlikte evlilik yaşında da farklılaşmalar görülmektedir.  

Katılımcıların eğitim durumları ele alındığında; beş katılımcı ilkokul, bir katılımcı 
ortaokul, dört katılımcı lise, altı katılımcı ise üniversite mezunudur. Katılımcılar arasında 
okuryazar olmayan kimse bulunmamaktadır. Eğitim düzeyleri meslek durumunu ve 
çeşitliliğini etkileyen bir faktördür. Buna göre katılımcıların meslekleri arasında öğrenci, 
öğretim üyesi, kimya yüksek mühendisi, polis memuru, bilgisayar mühendisi,  bankacı, 
öğretmen, ev hanımı, çiftçi, emekli ve esnaf gibi farklı meslek grupları yer almaktadır.  

Tablo 1: Ankara İlindeki Katılımcıların Demografik Nitelikleri 

Sıra Cinsiyet
-Yaş 

Doğum 
Yeri 

Medeni 
Durum
u 

Evlenme 
Şekli 

Evlilik 
Yaşı 

Eğitim 
Durumu 

Mesleği 

1 K,88 Romanya Dul Görücü 
Usulü 

18 İlkokul Örgücü/ 
Emekli 

2 E,70 Ankara Evli Anlaşarak-
Tanışarak 

26 Lisans Esnaf 

3 K,82 Ahmatlar-
Romanya 

Dul Anlaşarak-
Tanışarak 

17 İlkokul Yorgancı/ 
Emekli 

4 E,70 Ankara Evli Görücü 
Usulü 

18 İlkokul Çiftçi 

5 K,61 Ankara Dul Anlaşarak-
Tanışarak 

24 Lisans PDR/ 
Emekli 

6 E,50 Ankara Evli Severek 21 Lise Esnaf 

7 K,54 Polatlı Evli Görücü 
Usulü 

19 Lise Ev Hanımı 

8 E,30 Ankara Evli Severek 29 Lise Elektrik 
Elektronik 
Müh. 

9 K,39 Ankara Bekâr - - Önlisans El İşi 
Öğretmeni 

10 E,29 Polatlı Bekâr - - Yüksek 
Lisans 

Öğrenci 

11 K,31 Ankara Evli Severek 29 Lisans Elektrik 
Elektronik 
Müh. 

12 E,27 Ankara Bekâr - - Lisans Bilgisayar 
Öğretmeni 

13 K,27 Ankara Bekâr - - Lisans Öğretmen 

14 K,25 Ankara Bekâr - - Önlisans Tekniker 

15 K,20 Ankara Bekâr - - Lise Öğrenci 

16 K,20 Ankara Bekâr - - Lise Öğrenci 

Ankara ilinde yaşayan Kırım Tatar göçmenlerinin demografik özellikleri ele 
alındığında ise burada da Eskişehir ilindeki gibi bir Kırım derneğine üye olan Kırım Tatar 
göçmeni sekiz kadın ve sekiz erkek toplam on altı katılımcı ile yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir.  Doğum yerleri bakımından katılımcıların ikisi Romanya doğumlu olup 
çocuk yaşta Türkiye’ye gelerek göç sürecini bizzat yaşamışlardır. İki katılımcının Ankara’nın 
Polatlı ilçesinde doğduğu, katılımcıların on ikisinin ise Ankara (merkez) doğumlu olduğu 
görülmektedir. Bizzat göç sürecini yaşamamış katılımcıların anne-babaları ya da dedeleri göç 
sürecini yaşayarak Türkiye’ye farklı zaman dilimlerinde göç etmiştir.  
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Katılımcıların medeni durumları değerlendirildiğinde; altı katılımcının evli, yedi 
katılımcının bekâr, üç katılımcının ise dul olduğu görülmektedir. Evlenme şekilleri ise; üç 
katılımcı görücü usulü, üç katılımcı tanışarak/ anlaşarak, üç katılımcı ise severek evlenmiştir. 
Katılımcılar arasında kaçarak/ kaçırılarak evlenmiş kimse bulunmamaktadır. Katılımcıların 
eğitim durumunun, evlenme yaşını etkilediği ifade edilebilir. Eğitim seviyesinin 
yükselmesiyle birlikte katılımcıların evlenme yaşında farklılaşmalar olmaktadır. Katılımcıların 
eğitim durumları ele alındığında; üç katılımcının ilkokul, beş katılımcının lise, sekiz 
katılımcının ise üniversite mezunu olduğu ve katılımcılar arasında okuryazar olmayan 
kimsenin bulunmadığı görülmektedir. Eğitim düzeyleri meslek durumunu ve çeşitliliğini 
etkileyen bir faktördür. Katılımcıların meslek durumları değerlendirildiğinde; üç katılımcı 
öğretmen, iki katılımcı mühendis, bir katılımcı tekniker, üç katılımcı emekli, iki katılımcı 
esnaf, bir katılımcı ev hanımı, üç katılımcı öğrenci ve bir katılımcı ise çiftçidir. Kırım 
Tatarlarının tarım ve hayvancılık konusundaki bilgi ve tecrübeleri onların hem iskân yerlerini 
belirlemelerinde hem de geçim kaynağı olarak hayatlarını sürdürmelerine olanak sağladığı göz 
önünde bulundurulursa, köyden kente göçle birlikte kentleşmeye bağlı olarak eğitim ve iş 
olanaklarının artması farklı iş kollarında çalışan kişi sayısını arttırmıştır. Tüm bunlar 
günümüzde çiftçilik mesleğiyle uğraşan kişi sayısını azaltmıştır. Eskişehir ve Ankara illerinde 
de çiftçilikle uğraşan katılımcı sayısı oldukça azdır. Bunun nedenleri arasında göç, kentleşme, 
kadının çalışma hayatına katılması, eğitim ve iş faktörleri olarak görülmektedir.  

Tablo 1 ve Tablo 2’ de görüldüğü üzere katılımcıların cinsiyet ve yaş dağılımları eşit 
olarak verilmiştir. Buradaki amaç belli bir cinsiyete ya da yaş grubuna dağılım olmadan eşit 
bir şekilde göçmenlerin kuşaklar arasındaki Kırım Tatarlarının sosyal ve kültürel 
özelliklerindeki değişmeleri tespit edebilmektir. Katılımcıların eğitim durumlarına 
bakıldığında okuryazar olmayan kimse bulunmamaktadır. En az ilkokul mezunu olmak üzere 
katılımcıların okuma yazma oranının yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların hepsi Kırım 
Tatarı göçmenidir. Ancak katılımcıların sadece ikisi bizzat göçü yaşamıştır. Bu katılımcılar, 
Romanya üzerinden Türkiye’ye göç eden Kırım Tatar göçmenleri arasında yer almaktadır. 
Buna karşılık diğer katılımcılar bizzat göç olayını yaşamayan, Türkiye’de doğup büyüyen 
Kırım Tatarları nesli içinde yer aldığı görülmektedir.  

2.3.2. Kırım Tatarlarında Gelenek ve Görenekler  
2.3.2.1. Eş Seç m   

Hemen hemen her kültürde evliliğin sağlıklı ve sürekli olması için eş seçimi oldukça 
önemlidir. Tarihsel ve toplumsal bir ilişki biçimi olan evlilik, soyun devamının sağlanmasında 
etkili bir kurumdur. Ancak evliliğin gerçekleşme biçimi, eş seçimi, toplumdan topluma, 
kültürden kültüre farklılık göstermektedir.19  

Her toplumda olduğu gibi Kırım Tatarlarının, toplumsal ve kültürel yapısının temeli 
de aile bağları ile sağlanmaktadır. Aile birliğinin sağlıklı olması için eş seçimi hemen her 
toplum yapısında son derece önemlidir. Burada evlenecek kişilerden kendi kültürüne ve değer 
yargılarına yakın olan biri ile evlilik yapması toplumlar tarafından beklenilen bir husustur. Bu 
yüzden, Kırım Tatarları eş adayının belirlenmesi hususunda bazı noktalara ayrıca dikkat 
etmektedir. Buna göre Kırım Tatarı kökenli bir kişi başka bir Kırım Tatarı kimse ile evlenmeyi 
tercih ederken kesinlikle akraba olmamasına dikkat etmektedir. Bu konuda oldukça titiz 
davranılmaktadır. Evlilik türü, görücü usulü bile olsa ilk bakılan husus ailenin akraba olup 
olmadığıdır. Akraba ya da kardeş çocuklarının evlenmesi ancak aradan yedi kuşağın 
geçmesine bağlıdır. Aksi durumun söz konusu olması aileler için büyük bir ayıp ve utanç 

                                                      
19 Fatime Güneş, Aile, Evlilik, Akrabalık ve Hane  “Aile Sosyolojisi”, (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2018), 30. 
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kaynağı olmaktadır.20 Bu araştırmada katılımcılar, eşlerini seçerken bu konuya önem 
verdiklerini ifade etmiştir. Bununla birlikte evlenecek kişinin tercihlerine bağlı kalınarak kadın 
ya da erkek olsa da rızaları alınmaktadır.  

Günümüzde kendi öz halkından olmayan kişilerle yapılan evliliklerin artması ile 
birlikte kültürlerinin devamı konusunda endişeli olan katılımcılar, çocuklarının kendi öz 
halkından kişilerle evlilik yapmalarını istemektedir. Ancak eş seçimi konusunda kararı yine 
gençlere bırakan katılımcılar, karışık evliliklere karşı olmadıklarını belirtmektedir. Nitekim 
tüm katılımcılar ailelerinde Kırım Tatarı kökenli olmayanlarla evlilik ilişkilerinin olduğunu ve 
bu tür evliliklere olumlu baktıklarını ifade etmiştir. Ayrıca katılımcılar karışık evliliklerin 
artmasının eğitim seviyesinin yükselmesiyle doğrudan bir ilişki olduğunu düşünmektedir. 
Özellikle son kuşağı temsil eden neslin, bu tür evlilikleri gerçekleştirdiği ifade edilir.  

Eş seçiminde adayın Kırım Tatar kökenli olmasının artık önemli olmadığını belirten 
bekâr katılımcılar bulunmaktadır: 

“Hem benim için hem ailem için cevap aynıdır. Eşimin Kırım Tatarı 
olması beni ayrıca mutlu eder, kültürümüz devam etmiş olur, ancak olmazsa 
olmaz değildir.” (E, 30, ESK) 

“15- 20 yıl önce kesinlikle Tatar olmalı diye düşünürdüm, bu ailem 
içinde böyleydi. Şu an kuzenlerimin evliliklerini görünce fikrim değişti. Bizim 
nesil’e kadar hatta bizde dâhiliz buna safkan Tatardı, evlilikler ama şimdi 
benden küçük yeğenlerimde evlilikler karıştı ve ben karışık evliliklere gayet 
olumlu bakmaya başladım.” (K, 39, ANK)   

Eskişehir ilinde bekâr katılımcıların ikisi eş adayının Kırım Tatarı kökenli olmasını, 
ikisi ise kültürün devamlılığı açısından eş adayının Kırım Tatarı olmasının önemli olduğunu 
ancak bunun olmazsa olmaz bir özellik taşımadığını ifade etmektedir. Ankara ilindeki bekâr 
katılımcıların altısı, eş adayının Kırım Tatarı kökenli olmasının önemli olmadığını; karışık 
evliliklerin olumlu karşılandığı ancak katılımcılardan birinin eş adayının, kendi halkından biri 
olmasını tercih ettiğini belirtmektedir. Buna göre her iki ildeki katılımcıların tümünün eş 
seçimi konusundaki düşünceleri karşılaştırıldığında, Eskişehir ilindeki katılımcılar çoğunlukla 
Ankara ilindeki katılımcılara göre eş seçiminde Kırım Tatar kökenli bir aday istemektedir. Bu 
şekilde ailelerin daha uyumlu olacağı, kültürün devam edeceği ve milli kimliğin korunacağı 
düşünülmektedir.  

2.3.2.2. Akraba Evl l ğ  Durumu  

Kırım Tatarlarının, toplumsal ve kültürel yapısının bir temeli de aile bağları ile 
sağlanmaktadır. Bu yüzden, Kırım Tatarları eş adayının belirlenmesi hususunda bazı noktalara 
dikkat etmektedir. Örneğin Kırım Tatarı bir kişi kendi öz halkından biri ile evlenmeyi tercih 
ederken soy araştırması yapmakta ve akraba olmamasına dikkat etmektedir. Bu konuda 
oldukça titiz davranılarak, evlilik türü, görücü usulü bile olsa ailenin akraba olup olmadığı 
önem taşımaktadır. Akraba ya da kardeş çocuklarının evlenmesi ancak aradan yedi kuşağın 
geçmesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Aksi halde bu durum aileler için büyük bir ayıp ve 
utanç kaynağı olmaktadır.21  

Akraba evliliği konusunu katılımcıların tümü benzer şekilde değerlendirmektedir: 

“Akraba evliliğine kesinlikle karşıyım. Bugünde zaten bilimsel olarak 
da kanıtlanmış bir sürü sakıncası var.  Kendi içimizde kesinlikle evlilik olmaz. 
Zaten yedi göbek şartı aranır. Onlar bizim için abla-kardeştir, abi-kardeştir.” 
(E, 66, ESK) 

                                                      
20 Ayşe Aktaş, “Kırım Türklerinde Akraba Evliliği”, Kırım Üç Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, 3/10 
(1995), 20.  
21 Ayşe Aktaş, “Kırım Türklerinde Akraba Evliliği”, 20. 
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 “Akraba evliliğine sıcak bakmam zaten bizim kültürümüzde akraba 
evliliği olmaz. Eskiden Kırım Tatarları, kızını verirken eğer damatta Tatarsa 
yedi göbeğine kadar bakarlardı, yedi göbek şartı aranırdı. Eğer yedi göbek 
akraba çıkmazsa evlenebilirlerdi. Bunu da gelecek neslin sağlıklı olması için 
yaparlardı. Dışarıya da kız veriyoruz, dışarıdan da kız aldık, alıyoruz.” (K, 82, 
ANK) 

Kırım Tatarları arasında akraba evliliği hoş karşılanmamakta, evlenecek çiftler 
arasında soy araştırması yapılarak evlilikler onaylanmaktadır. Bu soy araştırması içerisinde 
hem kuzenler hem de birbirine komşu olan gençler kardeş sayılmaktadır. Özellikle genç 
erkeklere, komşu olan genç kızlara yakınlık duymanın ayıp olduğu da öğretilmektedir. Bu 
nedenle evlilikler yakın köylerde ve şehirlerdeki Kırım Tatarları ile yapılmaktadır.22  

Bu çalışmada da katılımcıların tamamı akraba evliliğine karşı olduklarını ifade 
etmektedir. Kırım Tatarları arasında akraba evliliği ayıp karşılanarak bu evliliklere izin 
verilmemektedir. Yapılan evliliklerde de soy araştırması yapılmaktadır.  

 

 

2.3.2.3. Kız İsteme- Söz- N şan  

Eskiden Kırım Tatarlarında -özellikle görücü usulü evliliklerde-kız istemeye gitmeden 
önce kuda/cavşı geleneğinden söz edilmektedir. Bu gelenekte, erkek tarafı beğendiği kızın 
evine kuda (dünür) göndermektedir. Kuda, genellikle her iki tarafı da iyi bilen, ikna kabiliyeti 
kuvvetli olan kimselerden seçilmektedir. Bu süreçte kuda, kız tarafını evlilik olayına ikna 
ederse, söz kesilmiş olmakta, bundan sonraki adım da ise nişan töreni yapılmaktadır (Kırımlı, 
2011: 159). Nişan töreninde her iki taraf da anne-babalara, kardeş ve akrabalara hediyeler 
vermektedir. Hediye olarak elbiselik kumaş, ayakkabı, terlik, çorap, çamaşır vs. bulunan tüm 
ev halkı için bohça hazırlanmaktadır. Nişan erkek tarafının hazırladığı eşyaları bir sandıkla 
kızın evine getirmesiyle başlamaktadır.23 

Araştırma kapsamında görüşülen katılımcıların ifadelerine göre, kız isteme, söz, nişan 
adetleri Türkiye’ye göç ettikten sonra yaşatılmaya çalışılmış ancak günümüzde bu adetlerden 
bazılarının ya değiştiği ya da artık uygulanmadığı ifade edilmiştir:  

“Kız istemede genelde aile büyükleri, dedeler, babalar onlar gider. 
Kızı ister veyahut grup halinde giderek kız istenir. Kız isteme ve nişan aşağı 
yukarı aynı. Kudalar dediğimiz grup kadın veya erkek otururlar, anlaşırlar 
karşılıklı hediyeler gider; kumaşlar, havlular falan günümüzde de çok farklı 
değil.”  (E, 68, ESK)  

“Kız istemede değişen bir şey yok önceden de oğlan taraf, kız tarafına 
gelir; Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle isterdi. Arkasından söz kesilir. 
Ondan bir süre sonra nişan olurdu. Bu süreçte aileler birbirleriyle 
hediyeleşirlerdi. Kız istemeden, düğüne kadar her evrede sofralar kurulur, 
yemekler yapılırdı. Nişanda her gelene bir havlu ve bir çember mutlaka 
verilirdi.” (K, 82, ANK)  

“Tatarlarda eskiden çok fazla çiçek, çikolata yoktu aslında genelde 
bohça hazırlanırdı. Bohçalarda iki aile anlaşmışsa hazırlanırdı. Lokum bisküvi 
getirirlerdi, eğer kız o lokum bisküviyi çayın yanında verirse düşünüyorum, 
olabilir mesajı veriyormuş eğer tutmazsa olmazmış erkek tarafı her şeyi alır 
gidermiş. Kız isteme adetleri değişince şimdi çiçek, çikolataya döndü.” (K, 39, 
ANK) 

  

                                                      
22 Sedat Hutoğlu,“Kırım Türklerinin Düğün Gelenekleri”, (Erişim Tarihi: 10.06.2012). 
23 Yaşar Kalafat - Betül Güngör, Türk-Tatar Halk İnançları, (Ankara: Berikan Yayınevi, 2011), 60-61. 
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Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Kırım Tatarlarında eskiden görücü usulü 
evliliklerde kuda geleneğinden söz edilmektedir. Ancak kuda geleneğini bilen katılımcılar 
artık bu geleneğin olmadığını ifade etmektedir. Günümüzde görücü usulü evliliklerin 
azalmasıyla birlikte kuda geleneğine ihtiyaç kalmadığı dile getirilmektedir. 

“Bir kere görücü usulü artık kalktı. Genelde gençler birbirini 
tanıyorlar, anlaşıyorlar geliyorlar ebeveynlere söylüyorlar. Onlarda uygun 
görürlerse isteme, nişan törenleri o şekilde usule uygun bir şekilde yapılıyor. 
Eskiden görücü usulü oluyormuş ama neredeyse 50 yıldır bu Tatarlar da çok 
az ya da yok… Nişan törenleri de karşılıklı ailelerin anlaşmasına bağlı, bir 
kere bizde başlık parası, evlilik bedeli gibi bir şeyler yok. Biz o problemleri çok 
eskiden halletmişiz ben Tatarlar da kız çocuğunu verip de karşılığında bir 
bedel talep edildiğini hiç görmedim, duymadı…”  (E, 70, ANK) 

Ankara ilinde yaşayan bir katılımcının (E, 70, ANK) belirttiği üzere Kırım Tatar 
göçmenleri arasında kız isteme olayı anne- babaların tercihinden çıkarak evlenecek kişi, eş 
adayını kendi belirlemektedir. Bu yüzden, kuda geleneğine ihtiyaç kalmamaktadır. Söz ve 
nişan törenlerinde geçmişte olduğu gibi bugünde her iki tarafta, birbirlerine çeşitli hediyeler 
hazırlamaktadır. Nişan törenleri, günümüzde de kız tarafında yapılmakta ve masrafları kızın 
ailesi tarafından, karşılanmaktadır. Evlilik ritüelinin gerçekleşmesi için kız tarafı, erkek 
tarafından herhangi bir başlık parası gibi evlilik bedeli istememektedir. Evlilik ritüeli 
evlenecek çiftlerin kararına bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Eskişehir ve Ankara illerinde ‘20-34’ yaş arasındaki katılımcıların kız isteme- söz- 
nişan adetleri ile ilgili değerlendirmeleri ele alındığında; “Bu konuda çok az bilgiye sahibim. Ben 
hiç Kırım Tatar geleneklerine uygun bir düğüne katılmadım. Dolayısıyla düğün öncesinde 
gerçekleştirilen aşamaları da bilmiyorum.” (K,20, ANK) ile  “Kırım Tatar geleneklerinden hiçbirini 
bilmiyorum. Ben sadece Türk adetleri olarak neler yapıldığını biliyorum, çünkü sadece onları gördüm.” 
(K, 20, ESK) ifadelerinde de belirtildiği üzere katılımcıların Kırım Tatar kültürünün bir 
parçasını oluşturan; kız isteme, söz ve nişan adetlerine vakıf olmadıkları görülmektedir. 
Bunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte, kırdan kente göç eden Kırım Tatar kültürünün 
birçoğunun şehir hayatına uygun olmaması düşünülmektedir. Bununla birlikte günümüzde 
Kırım Tatarlarının kendi öz halkı dışından kişilerle evlenmesi de Kırım Tatar adetlerinin 
gerçekleşmesini engellemektedir. Geçmişe göre günümüzdeki kız isteme, söz ve nişan 
törenlerinin daha çok Türk adet, gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde gerçekleştiği 
görülmektedir.  

2.3.3. Kırım Tatarlarında Düğün Adetler   

Kırım Tatarları tarafından ‘toy’ olarak ifade edilen düğün merasimi, hazırlık 
aşamasından düğünün son aşamasına kadar ayrı bir önem taşımaktadır. Bu yüzden, Kırım 
Tatarlarının Türkiye’ye göç ettikten sonra yaşatmaya çalıştıkları adetlerin başında; kız isteme, 
söz, nişan ve düğün adetleri gelmektedir.  

Kırım Tatar düğünleri eskiden Perşembe gününden başlamak suretiyle üç gün 
sürmektedir.24 Perşembe günü ayrıca asıl düğün hazırlıklarının başlandığı gün olarak da 
görülmektedir. Bugün de un eleme, ekmek pişirme, kahve dövme, pirinç- fasulye temizleme 
gibi işler yapılmaktadır. En az bir büyükbaş hayvan kesilmektedir. Kırım Tatarlarında yemek 
oldukça önemli görülmekte, bu yüzden düğünlerde de her güne farklı yemekler 
pişirilmektedir. Tüm bu hazırlıklar herkes tarafından paylaşılmakta, böylece yardımlaşarak 
düğün süreci gerçekleştirilmektedir. Cuma günü ise esas düğünün başladığı gün olarak 
görülmekte, özellikle düğünün ilk gününün Cuma gününe denk gelmesine büyük özen 
gösterilmektedir. 

                                                      
24 İmren Erten, “60 Yıl Öncesinin Kırım Tatar Düğünleri”, Eskişehir Kırım Postası Dergisi, 8/23 
(2005), 22. 
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Buna göre Eskişehir ve Ankara illerindeki katılımcılar tarafından eski Kırım Tatar 
düğün adet ve gelenekleri şu şekilde ifade edilmektedir. 

“Eskiden 3 gün düğün olurdu. Perşembeden başlardı. Şimdi o 
düğünler olmaz. Eskiden düğüne gelen misafirleri bile karşılamak ayrı bir 
merasimdi. Esas düğün Cuma, Cumartesi olurdu. Perşembe daha çok 
hazırlıklarla geçerdi.” (E, 61, ESK) 

“Düğünlerimiz üç gün sürerdi. Eskiden kahve dövmeye 
çağırıyorlardı. Demir şeylerde kahve döverdik. İkinci günü; mantı 
yapılıyordu, biz ona tabak börek diyoruz. Sonra yine misafirlere sofralar 
kurar onları doyururduk.” (K, 82, ANK) 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Kırım Tatar düğünleri hazırlıkları 
Perşembe gününden başlayarak üç gün sürmekte ve düğün gününün Cuma günü yapılmasına 
önem verilmektedir. Bir katılımcının (K, 82, ANK) da belirttiği üzere hazırlıklar şu şekilde 
devam etmektedir: “İlk olarak ortası oyuk bir taş ve demir çubuklarla kahve dövülmekte,  her 
güne ayrı yemekler pişirilmeye çalışılmakta ve yardıma gelen misafirlere ikram edilmektedir.” 

Üç gün üç gece süren Kırım Tatar düğününde genellikle hem gelin (kelin) hem de 
damat (kiyev) tarafı ayrı düğün (toy) yapmaktadır. Katılımcıların da ifadelerinde yer aldığı 
üzere gelin tarafında kına gecesi düzenlenmekte ve bu tören evlenecek kadının ailesi 
tarafından yapılmaktadır. Bu tören bir nevi evlenecek kadının bugünlerdeki karşılığı olan 
‘bekârlığa veda’ gibi bir anlamı kapsamaktadır. Ancak aşağıda da belirtildiği üzere eski Kırım 
Tatar düğünlerinde uygulanan adetlerin artık uygulanmadığı ifade edilmektedir. 

“Kına gecesini genelde kız tarafı yapar. Kına gecesi kız tarafında bir 
nevi daha doğrusu gelin hanımın bekârlığa vedası gibi bir şey olur. Kendi 
arkadaşlarıyla eğlenir, kına yakılır. Bu adettir. Kına gecesini geçmişten 
günümüze herkes yapar ancak herkes kendi bütçesine göre yapar bu 
eğlenceleri. Erkekler de kendi aralarında bir bekârlığa veda partisi verirler. 
Kına Gecesi’nde o adetlerimiz çok eski ama şimdi onlar artık uygulanmıyor. 
Eski adetlerimiz daha güzeldi mesela erkekler bir yerde toplanırlar, kızlar bir 
yerde toplanırlar. Erkekler kendi aralarında oyunlar oynarlar birbirlerine 
cezalar verirler, karşılığında ödüller alırlardı." (E, 66, ESK)    

“Kına gecelerinde eskiden yaz aylarına denk geldiği zaman 
bahçelerde toplanırdı kızlar ya da konaklarda, kına yakarlardı. Maniler 
söylerlerdi, şınlaşırlardı. Erkekler belli bir süre sonra gelirler, kızlarla 
karşılıklı şınlaşmaları olurdu. Bekâr erkek ve kızlar da bu gecelerde tanışır, 
anlaşırlarsa onlarda evlilik sürecine girerlerdi. Böyle özel günlerde katlama 
yapardık. Şekerli yanına fıstık, fındık koyarlardı onu kız tarafına 
getiriyorlardı.” (K, 82, ANK)  

Kırım Tatarlarında gelinin kına gecesi gibi damadın da erkekler arasında eğlencesi 
olmaktadır. Bu gecenin adı “Kiyev Gecesi” olarak adlandırılır. Bu eğlence damadın bekâr 
olarak geçirdiği son gecedir.25   

 “Gelini almaya gitmeden önce damat bir damat tıraşı olur. Bahçede 
ortaya damadı oturturlar. Berber gelir, tıraşını yapar. Tıraş olurken etrafta 
davul, zurna çalar. Bir ara müzik bi kesilir, damadın arkadaşlarından biri para 
verirse devam eder. Bir başkası itiraz eder o da para verir yine başlar dura 
kalka o şekilde bir kaç saat damat tıraşı oluyor.” (E, 68, ESK) 

Erkeklerin eğlenmek amacıyla toplandığı geceyi “Kart Ağası” adı verilen kişi idare 
etmektedir. Bu kişi düğünün yapıldığı yerin bekâr genç erkekleri arasından seçilen aynı 
zamanda otoriteyi elinde bulunduran kişidir. Bunu bir katılımcı “Erkeklerin toplandığı gece 

                                                      
25 Ünver Sel, “Kiyev (Damat) Konuşması- Konuşma Gecesi”, Eskişehir Kırım Postası Dergisi, 4/12 
(2004), 8-9. 
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içlerinden birisi kart ağası, biri sağ beyi, diğeri sol beyi olurdu. ….,  kart ağası dediğimiz o oymağın 
başı, o topluluğun başı sağında, solunda yardımcı beyleri olur….” (E, 70, ANK) şeklinde ifade ederek 
örneklendirmiştir.  

Kiyev gecesinde, masalara yemekleri servis etmekle görevlendirilmiş kişiler de 
bulunmaktadır. Bu hizmeti yerine getiren görevli kişilere ‘konakbay’ denilmektedir.  

“Konakbay, gelen misafirlerle ilgilenir, hatta cebinden para 
harcamak ve damadı temsil eden bir kişi gibi içki servisinden, yemek 
servisinden gelen misafirleri karşılamaktan sorumludur. Konakbay, misafir 
çağırırdı bir de çünkü eskiden davetiye yoktu. Tek tek evlere gidilip duyuru 
yapılır. O duyuru yapanlarda aynı kişilerdir. Düğünü baştan sonra organize 
eden yöneten kişilerdir. -Günümüzdeki organizasyon şirketi gibi- Bunlar 
karşılık beklemeden yapılır. Düğün yapılacaksa o köyde herkesin katkısının 
olduğu bir düğün olur.” (K, 61, ANK)  

Bu eğlence gecesinde sofralarda özel pişirilmiş ve tellenip süslenmiş  “Koraz (Horoz) 
Telleme” bulunmaktadır. Horoz telleme, erkek tarafındaki kadınlar tarafından horozun içinin 
şeker, fıstık gibi kuru yemişlerle doldurulup el işi kağıtlarıyla süslendikten sonra erkek 
eğlencesine katılan kişilere yemek olarak sunulmaktadır.26 

Kiyev (damat) eğlencesi ve horoz telleme ile ilgili katılımcılardan birinin 
değerlendirmesi şu şekildedir:  

“Günümüzde yapan çok az kişi var zaten o da sembolik horoz oluyor. 
Eskiden haşlanıyordu. Etrafı daha süslü oluyordu, kuruyemişlerle pilavlar 
falan. O kalktı şimdi meze olarak. Eskiden daha yaygındı. Erkekler salonda 
güzel oturak hali düzenlenirdi. Oturak âlemi derken sadece erkeklerin oturup 
içtiği sohbet muhabbet ettiği oynadığı kart ağası sağ veya sol bey diye devam 
eden bir düzeyde eğlenceli oluyordu erkeklerin. Onlar falan nadir de olsa 
yapılıyor. Ama bitti gibi bir şey. Ama bundan 20 sene önce oluyordu. Şimdileri 
gittikçe azaldı. Ve bitmekte.” (K, 54, ANK) 

Katılımcının da belirttiği üzere eskiden düğünlerde yapılan horoz telleme bugün 
genellikle yapılmamakta ya da çok az sayıda kişi tarafından bu adet yerine getirilmektedir. 
Buna göre Kırım Tatar düğün adetlerinde büyük bir değişimin yaşandığı ve eski gelenek, 
görenek ve adetlerin günümüzde uygulanmadığı ifade edilmektedir.   

Buna karşılık Kırım Tatarlarının düğün törenlerinde “Horoz Telleme”nin yanı sıra 
“Tokuz”da yapılmaktadır. Düğünün sona ermesiyle erkek evine gelin geldikten sonra güreş ve 
at yarışları yapılmakta, bu yarışları kazanan kişiye koyun ve koç gibi bir ödül ve “tokuz” adı 
verilen dikdörtgen beze tutturulmuş içinde dokuz parça çorap, çamaşır, havlu bulunan çeşitli 
hediyeler verilmektedir.27(Yavuz, 2017: 178). Katılımcıların da ifadelerinde yer aldığı üzere; 
“Tokuz, dokuz parça eşyadan olur. Eğer tokuz olmazsa arabayı çevirirler o gelini göndermezlerdi. 
Tokuz aslında çeyiz mantığında.”  (K, 68, ESK); “Tokuz bekâr delikanlıları oynatmak için, düğünü 
neşelendirmek için bir ödül konurdu, yani tokuz bu ödül için kullanılırdı. Tokuz üzerine mendiller 
konurdu, el işi yapımı havlu konurdu, bir miktar para konurdu. Tokuz asılırdı, en güzel oynayan 
delikanlıya verilirdi. O da sırtına bağlar, onunla bir daha oynardı.” (E, 65, ESK); “Tokuz, oynayan 
gençlere pelerin gibi bir şey bağlanır. O pelerinin cepleri vardır. Oynayan gençlerin ceplerine herkes 
bir bahşiş verir, bir şey koyarlar. Düğünde de damadın arkadaşları bu görevi üstlenir onlara takılır. 
Tokuz takılır.” (K61, ANK) Buna göre tokuz,  dokuz parça eşyadan oluşan, içinde atlet, çorap, 
havlu gibi eşyaların bulunduğu hediyeliklerdir. Tokuz, Kırım Tatarları arasında çeşitli 
törenlerde de hediye olarak verilmektedir. 

                                                      
26 Yaşar Kalafat - Betül Güngör, Türk-Tatar Halk İnançları, 72-73.  
27 Şahinde Yavuz, “Kırım Tatar Diasporasında Melezleşen Diasporik Kimlik: Eskişehir Kırım Tatar 
Örneği”, Karadeniz Araştırmaları, 53 (Bahar 2017), 178. 



 Kırım Tatarlarında Düğün Adetleri ve Bu Adetlerde Yaşanan Kültür 
Değişmeleri 

 

 
Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.113-128 

125 

Katılımcılar günümüzde Kırım Tatar düğün adetlerinin değişmesinin nedenlerini şu 
şekilde ifade etmektedir:  

 “Düğünler eskiye göre çok farklı örneğin; düğün salonları yoktu, 
bahçelerde yapılıyordu, genelde yazın harman sonrasında yapılırdı. Çünkü 
para gelir, düğün harcamaları için bizim burada da köylerimizde kısa süre 
öncesine kadar harmandan sonra olurdu. Şehir hayatında eski Tatar adetlerini 
gerçekleştirmek mümkün değil." (E, 68, ESK)  

 “Düğün demek köyde ya da kasabada herkesin dâhil olduğu, çok özel 
ve önem verilen bir etkinlikti. Düğünler en az 3 gün sürerdi. Her gün bir şey 
vardı. Herkes katılırdı. Sadece düğün evine yüklenilmezdi. Herkesin emeği 
vardı, baştan sona ancak günümüzde böyle düğünler mümkün değil. Üç gün 
olan düğünler bir kere üç saate sığdırılıyor. Yemekler dahi salonlar da oluyor. 
Düğün evine bile sadece yakın akrabaları gidiyor. Yani baştan itibaren Tatar 
düğünlerinin yapısı bozuldu. Ben çok uzun zamandır Tatar adetlerinin 
tamamının yaşatıldığı bir düğüne katılmadım, duymadım da. Günümüz şehir 
yaşamında bu mümkün görünmüyor.” (K, 61, ANK)  

Kırım Tatar düğünleri, günümüzde önemli bir kültür değişmesi yaşamıştır. Düğün adet 
ve geleneklerinde yaşanan değişimin en büyük nedeni olarak şehir hayatı görülmüştür. Kırım 
Tatar adetlerinin daha çok köy hayatına uygun olması; köyden şehre göçün ardından, şehir 
hayatında kurulmaya başlanan düzen bu adetlerin yaşatılmasını zorlaştırmıştır. En azından 
düğün adetlerinin, günümüzde gerçekleştirilmiyor oluşu, bunun en büyük göstergesidir.  

Eskişehir ve Ankara illerindeki ‘20-34’ yaş grubu arasındaki katılımcılar Kırım Tatar 
düğünleri ile ilgili şu ifadelere yer vermektedir:  

“Kırım Tatar geleneklerine uygun bir düğün görmedim ben o yüzden 
eskiden olan adetleri de bilmiyorum. Günümüzde salonlarda yapılıyor. Ben 
sadece o düğünleri biliyorum.” (K, 20, ESK)  

“Herhangi bir Kırım Tatar gelenekleriyle olmuş bir düğüne 
katılmadım. O yüzden bu konuda bir fikrim yok açıkçası.” (E,25, ANK)  

“Eski düğünlerden farklı şu an ki düğünlerde çok fazla değişiklikler 
var. Küçükken katılmıştım, hatırlıyorum ancak uzun zamandır katılmadım. 
Tabi bu durumda evliliklerin karışması da etkilidir.  Eskiden çok daha şaşalı 
düğünler yapılırmış. Bizden önceki kuşakta bunun azaldığını gördük. Benim 
akranlarım kendi düğünlerinde bunları tekrar yerine getirmeye çalışıyor. 
Örneğin; horoz telleme, kopuz, kaytarma, işlemeli oyalar bağlama. Ama eski 
adetleri yaşatmaya yetmeyeceği ortada.” (E, 30, ESK)  

“Bu konuda çok az bilgiye sahibim. Ben hiç Kırım Tatar geleneklerine 
uygun bir düğüne katılmadım. Dolayısıyla düğün öncesinde gerçekleştirilen 
aşamaları da bilmiyorum. Kırım Tatar düğünlerine katıldım ama hepsi salonda 
günümüz düğünleri nasıl oluyorsa o şekilde oluyor. Kırım Tatar düğünlerinde, 
silah atılmaz diğer düğünlerden farklılık olarak bunu söyleyebilirim.”(K,20, 
ANK)   

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere hem Eskişehir ilinde hem de Ankara 
ilinde yaşayan katılımcılar, daha önce eski Kırım Tatar adetlerinin olduğu bir düğününe 
katılmadıklarını, katılan katılımcının ise çocukken katılmış olduğunu dile getirmektedir. 
Katılımcılar tarafından bazı Kırım Tatar düğün adetlerinin kaybolduğu, bazılarının 
kaybolmaya yüz tuttuğu, bazılarının ise zamanın koşullarına göre değiştiği ve dönüştüğü ifade 
edilmektedir. Buna göre genç neslin Kırım Tatar düğün, adet ve geleneklerine hâkim 
olmamaları gelecek kuşaklara, Kırım Tatar düğün geleneklerinin aktarımını da zorlaştıracağı 
görülmektedir.  

Düğünler genel olarak; gelenekleri yaşatmak, onları canlı tutmak, nereden geldiğini 
hatırlamak ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla yapılan törenlerdir. Türkiye’ye ilk göç eden 
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Kırım Tatarları, gelenek, görenek ve adetlerini yaşatabilmelerine karşılık bu durum diğer 
kuşakları için geçerli olmamaktadır.28 Bunun somut örneklerini Eskişehir ve Ankara 
illerindeki katılımcıların yaş grupları dağılımları incelendiğinde görülmektedir. Genç kuşak 
olarak tanımladığımız ‘20- 34’ yaş arası katılımcılar Kırım Tatar düğün ritüellerine hâkim 
olmamakla birlikte bazı katılımcılar Kırım Tatar düğünlerine daha önce hiç katılmadıklarını 
ifade etmektedir. Kırım Tatar toplumunda düğün öncesi, düğün ve düğün sonrası süreçleri ele 
alındığında, adetlerin pek çoğunun unutulduğu ve artık yapılmadığı görülmektedir. 

 
SONUÇ  

Tarih boyunca jeopolitik ve stratejik bir öneme sahip Kırım’dan çeşitli sebeplerle 
Osmanlı Devleti’ne dolaylı olarak da Anadolu’ya ilk göç hareketleri gerçekleşmiştir. Osmanlı 
Devleti’ne, Kırım üzerinden yapılan göçlerin farklı zamanlarda yapılması Kırım Tatarlarının 
Osmanlı ve Türkiye topraklarında ilk yerleştirildikleri bölgelerin de farklı olmasına neden 
olmuştur.29 Bu göç süreciyle Kırım Tatarları, hem mekânsal hem de toplumsal anlamda bir 
değişim yaşayarak iskân edildikleri yerlerde farklı kültürel gruplarla temasa geçmişlerdir. Bu 
da değişimi kaçınılmaz kılmıştır. 

Göçmenlerin Türkiye içinde en çok yerleştirildikleri yer Eskişehir olmuştur. Bunu 
Konya, İstanbul, Adana, Ankara gibi iller takip etmektedir. Günümüzde sayıları az da olsa 
Türkiye’nin bütün bölgelerinde Kırım Tatarları yaşamlarını sürdürmektedir.  

Bu çalışmada Kırım’dan Türkiye’ye göç eden, Eskişehir ve Ankara illerine yerleşen 
ve bir Kırım Derneği üyesi olan Kırım Tatarları ele alınmaktadır. Çalışmada Eskişehir ilinin 
tercih edilmesinin nedeni Kırım Tatarlarının en yoğun yaşadığı bölge olmasıdır. Ankara ilinin 
genelinde ise Kırım Tatar yoğunluğu azalmasına karşılık bazı ilçe ve köylerinde yoğunlukları 
artmaktadır. Buna göre çalışma, Eskişehir ve Ankara il merkezlerinde yaşayan Kırım 
Tatarlarını kapsamaktadır. Bu yüzden Kırım Tatarlarının yoğun bulunduğu Eskişehir ve 
yoğunluğun daha az olduğu Ankara ilinde gerçekleşmiştir.  

Her iki il merkezinde toplam otuz iki kişi ile derinlemesine görüşme ve katılımlı 
gözlem yapılarak veriler toplanmıştır.  Kırım Tatarlarında düğün adetleri ve bu adetlerde 
yaşanan kültür değişmelerinin tespit edilmesini amaçlayan bu çalışmada katılımcılardan elde 
edilen bulgular neticesinde ulaşılan sonuçlar aşağıda gösterildiği gibi özetlenmiştir: 

Evlilik bütün toplumlar için çok önemlidir. Eş seçimi bu sürecin en önemli parçasını 
oluşturmaktadır. Kırım Tatarlarında ‘50-64’ ‘65-+’ yaş grubundaki yapılan evliliklerde 
genellikle kapalı toplum özelliği göstermekte, bu yüzden kendi öz halkından kimselerle 
evlilikler gerçekleştirilmektedir. Kırım Tatarlarında evlilikler geçmişte genellikle görücü usulü 
şeklinde yapılmakta, görücü usulü bile olsa evlenecek kişilerin rızası alınmadan evlilikler 
yapılmamaktadır. Günümüzde ise görücü usulü ile evliliklerin sayısı azalmakta ve gençler 
kendi halkından olmayan kişilerle evlenebilmektedir.  

Kırım Tatarlarında geçmişte evlilikler genellikle yine bir Kırım Tatarı ile yapılmasına 
karşılık günümüzde Kırım Tatarlarının nüfusunun azalması, Kırım Tatar gençlerinin eğitim 
için ya da çalışmak amacıyla farklı şehirlerde yaşamaya başlaması ile evlilikler de oldukça 
karışmıştır. Buna göre çalışmada Kırım Tatarları kendi halkından olmayan kişilerle yapılan 
evliliklere sıcak bakmakta ve bu evlilikleri normal karşılamaktadır.  

Kırım Tatarlarında devam eden geleneklerden biri akraba evliliğinin olmaması ve bu 
tür evliliklerin günümüzde de ayıp karşılanmasıdır. Özellikle Kırım Tatarlarının arasında 

                                                      
28 Şahinde Yavuz, “Kırım Tatar Diasporasında Melezleşen Diasporik Kimlik: Eskişehir Kırım Tatar 
Örneği”, 179.  
29 Hakan Kırımlı, Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri, 5. 
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gerçekleşen evliliklerde yedi göbeğe kadar bakılarak akraba evliliği olmaması için özen 
gösterilmektedir. Ancak yine de Kırım Tatarlarında, akraba evliliği olmaması için dikkat 
edilmesine rağmen az da olsa bu tür evliliklerin örnekleri bulunmaktadır. Katılımcılara göre 
bu tür evlilikler Kırım Tatarları tarafından hoş karşılanmamakta ve aile içinde sorunlara yol 
açtığı ifade edilmektedir.  

Kırım Tatarları arasında düğüne, toy denmektedir. Toylar geçmişte Perşembeden 
başlayıp Pazar günü bitmektedir. Kız tarafında ve erkek tarafında iki ayrı toy olmaktadır. 
Gelin’in kına gecesi gibi Damat’ın da erkekler arasında eğlencesi olmaktadır. Kırım Tatar 
toylarının simgelerinden olan “horoz telleme” ve “telli şırak” uygulamaları ise günümüzdeki 
toylarda sık rastlanan bir durum değildir. Kırım Tatar geleneklerinin yaşatıldığı düğünlere 
günümüzde pek rastlanılmamaktadır. Günümüzde Kırım Tatar düğünleri artık salonlarda 
yapılmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden biri Kırım Tatar düğün geleneklerinin şehir 
hayatına uygun olmaması ve evliliklerin karışmasıdır.  

Özetle Eskişehir ve Ankara illerinde yapılan görüşmeler gösteriyor ki Kırım Tatar 
kültür değişmeleri her iki ilde de yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Ancak Eskişehir 
ilindeki Kırım Tatarlarının kültürel kimliklerinin devamlılığı noktasında daha olumlu bir tablo 
görünmektedir.  Buna karşılık uzun yıllar boyunca dışarıya kapalı bir yapı arz eden evlilikler 
genç neslin eğitim ve iş bulma sebepleri ile göç etmesi ailelerin arzu ettiği soydaşlarıyla değil, 
kendi tercih ettikleri adaylarla evlenmelerine yol açmıştır. Karışık evliliklerle birlikte o 
zamana kadar yaşatılmaya çalışılan dil ve kültür özellikleri de büyük hızla ortadan kalkmaya 
başlamıştır. Yani toplumumuzun yaşadığı modernleşme, şehirleşme, teknolojideki gelişmeler 
ve bunlara bağlı olarak yaşanan değişim hareketleri Kırım Tatarlarının da kültürel yapılarını 
etkilemiştir.  
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Modernleşme Sürecinde Yaşlı Bakımında Manevi Bakım Uygulamaları 

     Yusuf YAMAN1 

Özet 

Yaşlı bireyin bakımı geleneksel toplumda aile üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ancak kente göçün artması ve bu yeni yerleşim 

yerinde kadın da dahil aile fertlerinin çalışma hayatına girmeleri evde yaşlıya bakılmasını zorlaştırmıştır. Böylelikle yaşlı birey 

huzurevine bırakılma ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu makale, geniş aileden çekirdek aileye evrilen toplumsal yapı içindeki 

yaşlının zorunlu mekân değişimini konu edinmiştir. Ayrıca bu zorunlu değişim sonucunda yapısal işlevselci yaklaşımla konu 

ele alınmaya çalışılmış ve bu süreçte manevi desteğin yaşlının huzurevine adaptasyonuna olumlu etki yapıp yapmadığı konu 

edinmiştir. 

İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde aile türleri, huzurevi ve manevi bakıma dair kavramsal çerçeve 

oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise yaşlılık teorileri, modernleşme ve modernleşmenin unsuru olan bireyselleşme konusu ele 

alınmıştır. Sonuç olarak modernleşme sürecinde yaşlının yaşamdan geri çekilme teorisinde iddia edildiği gibi yaşlının 

pasifleşmediği anlaşılmıştır. Ayrıca huzurevine yerleşen yaşlının manevi desteğe ihtiyaç duyacağı ve psikososyal teoride 

olduğu gibi manevi destekle yaşlı bireyin yaşam boyu farklı alanlarda da olsa aktif olabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Huzurevi, Sosyal Bakım, Manevi Bakım 

Spiritual Care Practices in Elderly Care in the Modernization Process 

Abstract 

The care of the elderly individual is carried out by family members in the traditional society. However, the increase in 

immigration to the city and the participation of family members including women in this new settlement, made it difficult to 

take care of the elderly at home. Thus, the elderly person is faced with being left at the nursing home. This article focuses on 

the forced space change of the elderly in the social structure surfacing from extended family to nuclear family. In addition, as 

a result of this compulsory change, the subject was addressed with a structural functionalist approach, and in this process, 

whether the moral support had a positive effect on the adaptation of the elderly to the nursing home was obtained. 

In the first part of the study, which consists of two parts, a conceptual framework on family types, nursing home and spiritual 

care has been formed. In the second part, the subject of old age theories, modernization and individualization, which are 

elements of modernization, are discussed. Consequently, it was understood that the elderly did not become passive, as claimed 

in the theory of the retreat of the elderly from the modernization process. However, it has been observed that the elderly who 

settle in the nursing home will need spiritual support and as in psycho-social theory, the elderly person can be active even in 

different areas with spiritual support. 

Keywords: Modernization, Nursing Home, Social Care, Spiritual Care 

                                                           
1 Bu makale Modernleşme sürecinde yaşlı bakımı ve maneviyat: İstanbul Ünal Özel Huzurevi örneği başlıklı doktora tez çalışmasından 
üretilmiştir. (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat 2020). This article is extracted from my doctorate dissertation entitled 
Elderly care and spirituality in the modernization process: Istanbul Unal Private Huzurevi example (Marmara University, Institute of Social 
Sciences, February 2020). 
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Giriş 

Yaşlı bakım uygulamaları tarihsel süreç içerisinde değişime uğrayan bir özellik arz etmektedir. 

Gerek ülkeden ülkeye gerekse kültürden kültüre farklı nitelikler sergileyen yaşlı bakımı, 

yaşlılara verilen ehemmiyet, saygı ve değer ile yaşlının evde bakımını üstlenenler yanında; 

yaşlıya bir yük olarak bakıp huzurevine yerleştiren bakış açısı bu niteliklerden birkaçıdır. Yaşlı 

bakımının en yaygını aile yanında bakım şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Ailenin kentleşme 

ile birlikte farklı anlamlar kazanması nedeniyle yaşlının konumu da zorunlu olarak değişmiştir. 

Geleneksel toplumda bilginin merkezi olan yaşlı, modern kent toplumunda bu görevi yerine 

getirememektedir. Böylece yaşlı kişi, bir statü kaybına uğramıştır. Bunun yanında teknolojik 

ilerlemenin oluşturduğu sosyal değişmede oluşan hızlı ve sürekli değişim, yaşlı kişinin sahip 

olduğu bilgiyi de geçersiz veya başvurulmaz kılmıştır. Durum böyleyken, kent hayatı yaşlıyı 

yalnızlaştırmakta ve evlatları ile ilişkisinde kuşak çatışmalarını doğurmaktadır. Bu karmaşanın 

içine bir de yaşlanma ve yaşlılık algılarındaki değişim gibi bir sosyal problemin de 

eklenmesiyle, geniş aile olarak yaşamak daha güç bir hal almaktadır. Birlikte yaşamanın 

önündeki bu engeller, modern hayatın doğal sonucu olarak yaşlılık probleminin de çözümünde 

profesyonel yardıma ihtiyacı artıracaktır. Bu anlamıyla huzurevleri kentsel hayatın bir gereği 

olarak kendisinden sıklıkla söz ettirmeye devam etmektedir. Huzurevi adı verilen kurum, 

devletin veya özel kuruluşların sosyal alana müdahalesini içeren sosyal refah devleti olmanın 

bir sonucu niteliğinde olmuştur (Durgun ve Tümerdem, 1999; Ardahan, 2010, s. 30). 

Yaşlanınca gidilecek yegâne yer olarak huzurevlerinin olduğu söylenemez. Türkiye sosyo-

kültürel yapısı gereği aile yanında bakımın daha yaygın olduğu göz ardı edilemez. Bunun 

yanında sosyal bakım uygulamaları olarak ifade edilen “evde bakım” uygulamalarının revaçta 

olduğu belirtilmelidir.2 

Geleneksel ailede yaşlının sahip olduğu fonksiyonlar nedeniyle yaşlılık bir problem olmaktan 

ziyade, yaş bu anlamda güç ve saygınlık kaynağı kabul edilmektedir. Yaşlının aile içindeki 

statüsü, geleneksel toplumlarda yaşlının bakım ve güvenliğini olumlu yönde etkilemekte ve 

yaşlılık Sosyo-kültürel yapıda bir sorun olarak ortaya çıkmamaktadır. Oysa modern 

toplumlarda yaşlıların otoritesine dayanan düzen kaybolmuştur (Kıray, 1984, s. 14). 

                                                           
2 Yaşlı yaşam evlerinin 2015 yılından itibaren açılması, yaşlı bakımında yeni bir süreci başlamıştır. 
http://www.fatmaozkan.com/tag/turkiyenin-ilk-yasli-yasam-evi-acildi/ Erişim Tarihi: 26.07.2019 
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Sosyolojinin temel kuramlarından biri olan işlevselcilik yaşlılık çalışmalarında en fazla 

kullanılan kuramlar arasındadır. Araştırmanın sonuç kısmında yapısal-işlevselcilik kuramına 

atıfta bulunarak açıklamalar yapılmıştır (Swingewood, 2010, s. 241). Yapısal işlevselcilik 

anlayışına göre toplum aralarında karşılıklı işlevleri bulunan bağlantılara sahiptir ve iç içe 

geçmiş bağlantılar toplumda alt sistemleri oluşturmaktadır. Böylece toplum alt sistemlerden 

oluşan bir bütüne karşılık gelmektedir. Toplumu oluşturan her parça, diğer parçalarla ve 

toplumla bütünleşiktir ve birbirleriyle uyum içerisindedir. Ancak ne zaman bu parçalar arasında 

bir uyumsuzluk ya da değişme durumu yaşanırsa, o zaman bir bütün olan toplumsal sistem 

bundan etkilenir. Çünkü alt sistemler arasında bir bağ vardır, bağların kopması sistemde 

farklılıkların görülmesine yol açar. Parsons’ın (1959: 5-6) da belirttiği gibi toplumsal sistem, 

kendisini oluşturan öğeleri ve öğeler arasındaki ilişkileri aktif bir şekilde içinde barındıran bir 

bütüne karşılık gelmektedir.  

Yaşlı, ilerleyen zaman içerisinde bazı temel işlevlerini yitirse de aile üyelerinin birbirlerini 

manevi açıdan desteklemesi işlevi önemini korumaktadır. Hatta ilerleyen yaşlarda bu işleve 

verilen değer giderek artmaktadır. Aile üyelerini bir arada tutan psikolojik işlev başka 

kurumlara devredilmeden varlığını sürdürmeye devam etmektedir (Parsons, 1955). Yapısal 

işlevselci bakış açısına göre bireylerin kişilikleri içinde bulundukları toplumun alt 

sistemlerinden bağımsız olarak incelenememektedir. Alt sistemlerden biri olan aile kurumu 

sosyalleşme ajanlarının başında yer aldığı için, yaşlı bireyin bakım ihtiyaçlarını gidermede 

önemli bir role sahiptir, ancak evde bakımı yapacak diğer aile üyelerinin çalışması yaşlı bireyi 

huzurevine yönlendirmektedir. Yaşlı birey, aile denilen birincil ilişkilerin etkin ve yaygın 

olduğu ortamdan ikincil ilişkilerin olduğu huzurevi ortamında yeni bir yaşam alanı 

oluşturacaktır. Huzurevi ortamında yalnızlaşan birey içe dönük bir atmosferde manevi 

yönelimlerde bulunarak bu normal dışı durumu bertaraf etmeye çalışacaktır. Nitekim yapılmış 

birçok araştırmada, yaş faktörü ile bireylerin dindarlıkları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, 

yaş ilerledikçe kişilerin daha dindar olduğu görülmektedir (Günay, 1999, s. 98; Sezen, 1993, s. 

90; Köktaş, 1993, s. 79; Aydınalp, 2012, s. 143-144; Kayıklık, 2011, s. 150). Buna karşın 

“yaşlanan insanın dindarlaşacağı görüşü” birçok çalışmada karşılık bulsa da bunun her zaman 

için geçerli bir önerme olmadığı farklı çalışmalarda yerini bulmaktadır (Güngör, 2012, s. 258-

262; Hökelekli, s. 2005, s. 287; İnce, s. 2013, s. 218; Yılmaz, 2013, 250). 

Araştırma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde literatür taraması yapılmış, 

araştırmanın kavramsal çerçevesi belirlenmiştir. Bu çerçevede; aile ve aile türlerine ilişkin 
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açıklamalara, kurum bakımı ve çeşitlerine, dünyada ve Türkiye’de yaşlı bakımı ve 

huzurevlerine, sosyal bakım biçimlerine ayrıca yaşlılara yönelik manevi bakıma değinilmiştir. 

İkinci bölüm, araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturmaktadır. Öncelikle yaşlılık teorilerine 

değinilmiş, daha sonra modernleşme kuramı açıklanmıştır. Devamında da modernleşmenin bir 

unsuru olan bireyselleşmenin yaşlı bakımına etkisi üzerinde durulmuştur. Sonuç ve 

değerlendirme kısmında ise kavramsal ve kuramsal çerçeve bağlamında elde edilen bilgiler 

özetlenerek değerlendirilmiş, çalışmanın literatüre hangi açılardan katkı yapabileceği 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

1. Kavramsal Çerçeve 

1. 1. Geniş Aile 
Geniş aile (extended family), tek bir hanede büyükbaba-büyükanne, anne-baba ve çocukların 

bir arada yaşadığı bir aile sistemine karşılık gelmektedir (Marshall, 2005, s. 265). Geniş aile, 

baba soyuna dayalı, yaşlıların gençler, erkeklerin kadınlar üzerinde kesin otoritesinin olduğu, 

tarıma dayalı topluluklarda egemen bir aile biçimi olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım, 2011, s. 

71-81). Ayrıca, bu aile biçimi, üretimi, tüketimi, eğitimi, sosyal güvenlik, koruma, üreme ve 

psikolojik tatmin gibi çok çeşitli işlevleri kendi bünyesinde toplamaktadır (Kandiyoti, 1984, s. 

17). Aile içi ilişkilerin eşitlikten uzak olduğu geniş ailelerde evlenen erkek çocuklar yeni bir 

eve taşınmayıp baba evinde kalmaya devam ederler (Özen, 1996, s. 4). Toplumdaki statüyü de 

aile ve akrabalık sistemi belirlemektedir. Geleneksel ailede baba otoriteyi ve karar alma gücünü 

elinde tutan kişidir. Hane içerisinde birey yaşlandıkça statüsü artmaktadır, bu açıdan genç 

bireylerin aile içerisinde statüsü düşüktür (Dönmezer, 2003, s. 4). 

Geniş aile, sanayi devrimi öncesi toplumlarda ve kırsal yörelerde yaygın görülen bir aile 

türüdür. Bu aile türünün ekonomik, saygınlık, eğitim, koruyucu ve dinsel işlevleri (Sayın, 1990, 

s. 8) ile boş zamanları değerlendirme, üreme ve duygusal tatmin işlevleri de bulunmaktadır 

(Özen, 1996, s. 4). 

Geleneksel aileyi değiştiren çeşitli demografik ve sosyolojik etkenler dikkat çekmektedir. 

Türkiye’de evlenme ve doğurganlık hızında azalma olması, boşanmada artış, ilk doğum ve 

evlilik yaşının ötelenmesi, bireysel yaşama yönelmede artış, tek çocuklu ailede artışı ile beraber 

ve nüfus artış hızının azalması gibi değişkenler ailenin değiştiğinin sinyallerini vermektedir 

(Baran ve Çoban, 2012, s. 189-192). Modernleşme sürecinde aile toplumsal yapının etkisinde 

kalmaktadır. Şöyle ki, iç ve dış göç, gecekondulaşma, kentleşme, sanayileşme, 

demokratikleşme, ailede kadın ve erkeğin rolü, gelenek ve görenekler gibi çok çeşitli 
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süreçlerden etkilenmektedir. DİE 2005 Yıllığı ve ADNKS 2018’e göre Türkiye nüfusunun 

%7,7’si köy ve beldelerde yaşadığı görülmektedir.3 

Geniş aile formunda yaşlı bireyin görevleri arasında, ailesine yardım etmek, çocuk bakmak, ev 

işi yapmak, aile gelirini düzenlemede fikir vermek, üretim faaliyetine katılmak, aile içinde 

ilişkileri düzenlemek, dinsel ve törensel konularda rehberlik vb. bulunmaktadır. Bu sayede 

çeşitli sorumlulukları yerine getiren yaşlılar, kendisini üretken, yaratıcı ve işe yarar 

hissetmektedir (Aygül, 2009, s. 36). 

Kentin kalabalığı ve karmaşası, yaşlının eğitim ve gelir durumu gibi nedenlerle yaşlılar kırsal 

alanı tercih etmektedir. Ayrıca yaşlıların bir kısmı yaşamın son döneminde çocuklarının yanına 

yerleşmekte, buna geçici geniş aile denmektedir (İçli, 2008, s. 32-37). Öyle ki toplumda her 10 

kişiden 6’sı kendine bakamayacak kadar yaşlanınca çocuklarının yanında kalmak istemektedir 

(Yavuz ve Yüceşahin, 2012, s. 76-80). 

1.2. Çekirdek Aile 
Genel olarak çekirdek aile: anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aile olarak 

tanımlanmaktadır. Çekirdek aile, birbirini özgürce seçen eşlerce, ana-baba ailelerinden 

bağımsız bir yerde kurulur ve daha geniş akrabalık çerçevesinden oldukça yalıtılmış bir 

görünüm taşır (Kandiyoti, 1984, s. 17). Hareketli bir işgücüne gerek duyan ve statünün 

akrabalık ilişkilerine değil, kişisel yetenek ve becerilere göre elde edildiği endüstrileşmiş 

toplumlarda bu aile tipi egemendir. Ayrıca, farklılaşma ve uzmanlaşmanın ilerlediği sanayi 

toplumunda ailenin eğitim, üretim, sosyal güvenlik gibi işlevlerinin başka kurumlarca 

üstlenildiği ve ailenin sadece üreme, çocukların bakımı ve sosyalleşmesi, üyelerinin psikolojik 

gereksinmelerinin karşılanması gibi bazı sınırlı işlevleri olduğu bu kuramcılar tarafından ileri 

sürülmektedir. Özellikle sanayi devriminden sonra kentlerde görülen aile yapısı olarak bilinen 

çekirdek aile, geniş aileye kıyasla hem işlevleri hem de üye sayısı bakımından azalmış, 

Parsons'ın deyimiyle uzmanlaşmış bir aile biçimine bürünmüştür (Sayın, 1990, s. 10). 

Çekirdek aile aynı zamanda kent ailesi olarak da tanımlanmaktadır. Sanayi toplumlarında 

görülen bu aile türü kent ortamında gelişme imkânı bulabilir. Hane üye sayısının azalması, geç 

evlenilmesi, eşler arasında eşitlikçi paylaşımın yapılması, bireyin özne olarak görülmesi gibi 

çeşitli nitelikleri bulunmaktadır (Canatan ve Yıldırım, 2016, s. 76). Zamanla işlevleri azalan 

çekirdek ailenin iki işlevi kalmıştır. Birincisi insan türünün devamını sağlamak için üreme işlevi 

                                                           
3 İllerin aldığı, verdiği göç, net göç ve net göç hızı, http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist Erişim tarihi: 29.08.2019 
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ile çocuğun toplumsallaştırılması iken; ikincisi ise aile üyelerinin psikolojik doyuma 

ulaşmasıdır (Sayın, 1990, s. 10-12). Bu ailede toplumsal statüyü sağlayan kocadır ve statü 

babadan oğula geçmediği için toplumsal ve coğrafi hareketlilik sanayileşmeyi 

kolaylaştırmaktadır (Özen, 1996, s. 4). 

Kentsel ailede yaşlının otoritesi ve statüsü, toplumsal koşullardan (sosyal, kültürel ve ekonomik 

değişimlerden, sanayileşmeden, geleneksel üretim ilişkisinden ve sosyal dayanışma ağlarının 

çözülmesinden vb. ) etkilenmektedir (Danış, 2009, s. 72). Kent toplumlarında yaşlının statü ve 

rol kaybına bağlı olarak yaşadığı sorunlar arasında gelirin azalması, ekonomik ve sosyal 

kaynaklara ulaşmada zorluk, bakıma muhtaçlık, sağlık sorunları, yalnızlık hissinin artması, yaş 

ve cinsiyet ayrımcılığı, yaşlı istismarı ve ihmali, sosyal politikalarda eksiklik, barınma ve 

beslenme sorunları yer almaktadır (Danış, 2009, s. 65). 

Modern toplum tasavvurumda ortaya çıkan aile, anne baba ve çocuk şeklindeki imajda da 

değişme olmaya başlamıştır. Farklı aile tipleri ve aileye alternatif yaşam tarzları ortaya 

çıkmaktadır. Tek ebeveynli aile, üvey aile veya gayrı resmi birlikte yaşama çeşitleri buna örnek 

gösterilebilir. Ailedeki yapısal değişim giderek çeşitlenmektedir. Bu değişimin de uzantısı ile 

yaşlı bakım hizmeti sunan huzurevlerine rağbeti artırmaktadır (Baran ve Çoban, 2012, s. 189-

192). 

1.3. Yaşlılık 
Yaşlı kavramı yaşı ilerlemiş, ihtiyar anlamında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaşlılık ise, 

yaşlı olma durumunu ihtiyarlama terimi ile tanımlamaktadır. Yaşlılık, önü alınması mümkün 

olmayan, biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri ile çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. 

Yaşlılığın ne zaman başladığı kesin olmamakla birlikte, bir takım davranış belirtilerinin 

yaşlılıkta daha sık görüldüğü bilinmektedir. İncelenen kaynaklarda genellikle 60 ile 65’li 

yılların yaşlılık başlangıcı olduğu kabul edilmektedir. 

İnsanlar için yaşlanmanın başlangıcını doğum oluşturmaktadır. Bilimsel araştırmalarda yaş 

kavramı için yıl kullanılsa da genelde yaşlanma ile ilgili olarak iki ayrı bakış açısından söz 

edilebilir. Doğumdan sonra geçen zaman aralıklarını kategorize eden bu yaklaşıma göre 65 yaş 

üstü olanlar yaşlı sayılacaktır. Bu türden bir adlandırma yöntemine kronolojik yaş (takvim yaşı) 

denmektedir. Bir diğeri de insandan insana değişebilen bir yaşlanma sayıltısını içeren biyolojik 

yaşlanmadır. 
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Baltes (1992), yaşlılık konusunda üç türlü etkene dayanan bir boyutun olduğunu belirtmektedir. 

Evrimsel bir şekilde ırkların var olmasına ilişkin bir sürecin yaşlanmayı doğurduğu veya 

çocukluktan beri yıpranan bir vücudun yaşlanma olarak adlandırılacağı fikri ve son olarak da 

sünnetüllah veya doğanın bir kanunu gereği fizyolojik bir değişim olabileceğini belirtmektedir 

(Onur, 2006, s. 166). Daha kapsamlı bir yaklaşımı sergileyen Gerontoloji uzmanları, 

yaşlanmayı bedensel, psişik, sosyal, tarihsel ve kültürel yönlerinin tarifi, açıklaması ve 

modifikasyonu kapsamında değerlendirmektedir. Yaşlanma açısından önemli ve yaşlılığı 

yapılandıran çevreler ve sosyal kurumlar ayrıca ele alınması gerekecektir (Tufan, 2010, s. 10). 

Kompleks bir durumun olduğu yaşlanmada tek bir belirleyiciden (kronolojik veya biyolojik 

yaşlanma) söz etmek bu köklü değişime uğrayan insanı anlamada yeterli kalmayacaktır. 

Yaşlılık, çağımızda sorun olarak ele alınan yaşlanma olgusunun yer aldığı oldukça uzun bir 

zaman aralığını kapsamaktadır. Çünkü yaşlanma her canlı için doğumla başlayıp ölüme kadar 

devam eden bir süreç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Gerontoloji ile yaşlanma sürecinin 

bilimsel olarak incelenmesi şeklinde bir bilim dalı ortaya çıkmıştır (Birol, 1993, s. 18-24; Güler, 

1998, s. 105; Göksoy, 2004, s. 39-47). 

Çocuk ve gençlikten sonra yaşamın kaçınılmaz son evresi olan yaşlanma olarak ifade edilse de 

genel kabul gören bir yaşlılık tanımı bulmak zor bir durumdur. Yaşlılık kavramı toplumlara, 

kişilere ve zamana göre değişebilmekte, iklim, çevre, beslenme, yapılan işin niteliği, yaşam 

şekli, cinsiyet, kalıtım, kültürel özellikler genel bir yaşlılık tanımının yapılmasını olanaksız hale 

getirmektedir (Altan, 2010, s. 268). Ayrıca yaşlıları tanımlamak için kullanılan terimler 

birbirinden farklılık göstermektedir. Terminolojik araştırmada görüldü ki, yaşlılık 65 yaş üstü 

demekle 65 yaş üstünün hepsini sadece yaşlı olarak görülmeyeceği gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Yaşlı denilen olgu da kendi içinde sınıflandırmaya tabi olmuştur. 65 yaş üstü için kullanılan 

adlandırmalar, yaşlı kişiler, ileri yaştakiler, üçüncü çağ ve ayrıca 80 yaş üstündekiler için 

dördüncü çağ gibi kavramlar kullanılmaktadır (Kara, 2008, s. 84). 

1.3.1. Dünyada Yaşlılar 
Birleşmiş Miletler kayıtlarına göre 2017 Revizyon Ekonomik ve Sosyal İşler BM Bölümü 

tarafından yayımlanan küresel demografik eğilimler: 2017 itibariyle mevcut dünya nüfusunun 

7,6 milyar olan nüfusun 2030'da 8,6 milyara, 2050'de 9,8 milyara ve 2100'de 11,2 milyara 

ulaşması bekleniyor. Dünya nüfusu her yıl yaklaşık 83 milyon insanın eklenmesiyle birlikte, 
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doğurganlık düzeylerinin düşmeye devam edeceği düşünüldüğünde bile, nüfus büyüklüğündeki 

artış eğiliminin devam etmesi beklenmektedir.4 

Doğurganlık oranlarının düşmesi ve yaşam sürelerinin artması ile birlikte, özellikle G-7 

ülkelerinde yaşlı nüfus toplam nüfus içindeki payı önceki yıllara göre artış göstermektedir. 

Nüfus artışı çok düşük olan veya nüfusu azalan Japonya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde 

durum daha vahim görünmektedir. 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) verilerine göre, 2017 

itibarıyla 60 yaş ve üstü 962 milyon kişi, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü 

oluşturmaktadır.5 Bu oran küçümsenmeyecek derece de yüksek görünmektedir. 

Tablo-1: G-7 Ülkelerinde 2018 yılı Yaşlı Nüfusu ve Oranı 

 

Kaynak: https://ailevecalisma.gov.tr/media/9085/buelten-haziran2019-son.pdf 

Tablo 1’deki 2018 yılına ait verilere göre yaşlı nüfusu toplam nüfus içindeki payı Japonya 

(%28,3) ve Almanya (28,3) olduğu görülmektedir. Sürekli artışla 2050 yılına gelindiğinde genç 

nüfus bulmak zor olacaktır. Japonya’da yaşlı nüfusu yaklaşık iki katına çıktığı görülmektedir. 

Diğer ülkelerde olan artış %30 civarında görülmektedir. Hiçbir ülkede yaşlı nüfus azalmamakta 

aksine tüm dünyada sürekli yaşlanan bir seyir göstermektedir. 

1.3.2. Türkiye’de Yaşlılar 
Türkiye’de dünyada görülen yaşlı nüfus temposuna uymaktadır. Her geçen yıl yaşlı nüfus arış 

göstermektedir. 2013 yılı itibariyle Türkiye’deki yaşlı nüfus oranı %7,7 iken bu oranın 2023’te 

%10,2’ye çıkacağı tahmin edilmektedir. Elde edilen veriler ışığında mevcut şartlar devam 

edecek olursa yaşlı nüfusu 2050’de %20,8’e olacaktır, 25 yıl sonra ise 2075’te %27,7’ye 

                                                           
4 https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html Erişim Tarihi: 28.06.2018 
5 https://www.un.org/development/desa/en/ Erişim Tarihi: 26.06.2018 
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yükseleceği öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler ’in tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun 

toplam nüfus içindeki oranının %8 ile %10 arasında olması o ülke nüfusunun yaşlı, %10’un 

üzerinde olması ise çok yaşlı olduğu anlamına gelmektedir. Nüfus grafiklerine göre Türkiye’nin 

yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye yükseleceği ve çok yaşlı nüfuslu ülkeler arasında 

yer alacağı tahmin edilmektedir.  

Aşağıda Tablo 2’teki verilerden de anlaşılacağı üzere gelecek on yıl içerisinde Türkiye’deki 

yaşlı nüfus toplum nüfus içindeki oranı %10’nu aşmış olacak yani ülkedeki her on kişiden biri 

yaşlı olmuş olacaktır. Yaklaşık 35 yıl sonra yani 2050 yılına gelindiğinde ise Türkiye’deki yaşlı 

insanların oranı ülke nüfusunun %20’sini geçmiş olacaktır. Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının 

yıllık artış hızı diğer gruplardan oldukça daha fazla olduğu görülmektedir. 2013’te yaşlı nüfus 

artış hızı binde 36 civarında olup ülkedeki toplam nüfus artış hızından yaklaşık üç kat daha 

fazla olmuştur. 

Tablo 2: 1935-2075 Türkiye’deki Olası Yaşlı Nüfus Oranı 

 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16057 

Yukardaki verilere (Tablo 2’te) baktığımızda sürekli bir artış gösteren yaşlıların toplumda 

görünürlüklerinin artacağı anlaşılmaktadır. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının 

büyümesiyle iş gücüne olan ihtiyacı da getirecektir. 

1.4. Kurum Bakımı Olarak Huzurevleri 
Hızlı nüfus artışına ek olarak; kentleşme, iç ve dış göçler nedeniyle çekirdek aileye dönüşüm, 

geniş aile sayısının ve değerinin azalması, ekonomik sorunların varlığı, kadınların çalışma 

yaşamına katılması, çekirdek aileye evrilme sonucu konutların küçülmesi nedeniyle yaşlılar 

için uygun ve yeterli yaşam alanının olmaması, gençlerin yaşlılığa bakış açısının değişmesi, 

kuşaklar arası iletişim bozuklukları, yaşlanmayla birlikte sağlığın bozulmuş ve yaşlıların evde 
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bakımının güçleşmiş olması huzurevinin yaygınlaşmasını gerekli kılmıştır (Giddens 2000; 

Doğan, 1996, s. 202-206). 

Huzurevleri6 20. yüzyılının ilk çeyreğinde kurumsal olarak varlık göstermeye başlamıştır. 

Huzurevlerinin varlığının rasyonelleştirilmiş en çarpıcı yaklaşımı da yaşlı bir kişinin bir başka 

kişinin merhametine bırakılamayacağı fikridir. Aile bireylerinden birinin bakmakta olduğu 

yaşlı ve muhtaç kişinin kötü muameleye maruz kalma olasılığı vardır. Bu yakın aile ferdi, 

yaşlının bakımını ihmal edebilecektir. Haliyle bakıma muhtaç birinin bakımını bir insanın 

merhametine bırakılmamalıdır. Böylelikle modernizmin akıl ile şekillenen kurum bakım yeri 

olan huzurevleri böyle bir ihmali sergilemeyeceği düşünülmüştür. Çünkü burada duygulara 

veya kişisel tercihlere yer olmayacaktır. Her şey önceden planlanmış, uzman bir ekip tarafından 

organize edilmiş ve denetim elemanları tarafından memnuniyet durumları, ortam analizleri 

kontrol edilmektedir. 

1.4.1. Türkiye’de Huzurevlerinin Gelişim Serüveni 
Türkiye’de dezavantajlı konumda olanların korunması ve barındırılması kanunla koruma altına 

alınmıştır. 1961 Anayasasının 48. Maddesi ile yaşlıların devlet tarafından korunacağı yasal hale 

getirilmiştir. Bu tarihten itibaren yaşlı bakımında kurumsallaşmaya gidilmiştir. Bu dönemde 

huzurevi yapımı hızlanmış, Düşkünler Evi gibi kurumlar yaşlı kabulüne başlamış ve sonrasında 

Düşkünler Evi, Yaşlı Bakım Evine dönüştürülmüştür. Yaşlılık, 1970’li yıllardan sonra toplum 

tarafından bir sorun alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Huzurevleri önceki dönemlerde 

yalnızca gayr-i Müslimlere hizmet vermektedir. 1980’den sonra devletin desteğini artırmasıyla 

ülke genelinde tüm kesime yönelik hizmetler vermeye başlamıştır. 1990 ve sonrasında bu 

alanda özel sektörün de faaliyet göstermesiyle birlikte kurumun hizmet sahası genişlemiştir 

(Şenol ve Erdem, 2017, s. 35). 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB)’na bağlı 132 huzurevinde 12.299, 

Bakanlık harici 218 yaşlı bakım kuruluşunda ise 11.053 yaşlının halen bakımı sağlanmaktadır. 

AÇSHB’ye bağlı huzurevlerinde kalanlardan 7.926 yaşlı ücretli, 4.373 yaşlı ise ücretsiz bakım 

hizmeti almaktadır. Bakanlık dışındaki huzurevlerinin 162’si özel huzurevleri olup toplam 

8.995 kapasitenin 6.342’si ancak doludur. Özel huzurevlerindeki boş kontenjan dikkat 

çekicidir. Belediyelere ait toplam 20 huzurevinin 2.871 civarında kapasitesi olmakla birlikte bu 

                                                           
6 Düzenli ve teşkilatlı olarak yaşlıların bakımının ve ihtiyaçlarının giderilmesinin ilk örneği Hristiyanlık ile birlikte olmuştur (Sevil, 1984, s. 
12). Ancak, Modern dönemle birlikte yaşlı olan kişinin bir yakını olmasına rağmen daha rahat ve ferah bir evini paylaşmamak adına yaşlı 
yakınını bilerek isteyerek kurum bakımına vermesi 20. yy’nin ilk çeyreğinde başlamıştır. 
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kapasitenin 2.010’u kullanılmaktadır. Huzurevlerinin kalanı derneklere, vakıflara, azınlıklara 

ve diğer kamu kuruluşlarına aittir ve detaylı bilgiler Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Türkiye’de Kurumsal Bakım Hizmetlerine İlişkin Sayısal Bilgiler 

 Huzurevi 

Sayısı 

Kapasite Boş Yatak 

Sayısı 

Bakılan Yaşlı 

Sayısı 

AÇSHB 132 13.488 563 12.299 

Yaşlı Yaşam Evi 40 154 0 154 

Diğer Bakanlıklara Bağlı Huzurevleri 2 570 4 566 

Belediyelere ait huzurevleri 20 2.871 861 2.010 

Dernek ve vakıflara ait huzurevleri 29 2.354 698 1.626 

Azınlıklara ait huzurevleri 5 508 153 355 

Özel huzurevleri 162 8.995 2.719 6.342 

Toplam 350 28.940 4.998 23.352 

Kaynak: AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İç Raporları 

AÇSHB iç raporlarına göre; taleple bağlantılı olarak AÇSHB huzurevleri ağırlıkla batı 

bölgelerinde hizmet vermektedir. Huzurevlerinde kalanların yüzde 75’i Ege, Batı Anadolu, 

Doğu Marmara, İstanbul ve Akdeniz bölgelerinde bulunmaktadır. Benzer şekilde resmi 

huzurevlerine girmek için sırada bekleyen 7.550 yaşlının da çok büyük kısmını Ege ve 

İstanbul’da bekleyenler oluşturmaktadır. Özel huzurevlerinin bölgesel dağılımında da İstanbul, 

Ankara ve İzmir illeri ön plana çıkmaktadır. Özel huzurevlerinin de yüzde 85’i bu üç ilde 

bulunmaktadır.7 Güney ve Batı bölgelerde çekirdek aile ve dağılmış aile, Kuzey ve Doğu 

bölgelerinde geniş aile daha yaygın (Müftüler, 2016, s. 49) olması da bu durumu açıklar 

niteliktedir. 

1.5. Yaşlılara Yönelik Manevi Bakım 
Ailenin kent içindeki farklılaşması ile birlikte yaşlı bireyin konumu da zorunlu olarak 

değişmiştir. Geleneksel toplumda bilginin merkezi olan yaşlı birey, modern toplumda bu görevi 

yerine getirememektedir. Böylece yaşlı birey statü kaybına uğramıştır. Bunun yanında 

teknolojik ilerlemenin oluşturduğu sosyal değişmede oluşan hızlı ve sürekli değişim, yaşlı 

bireyin sahip olduğu bilgiyi de geçersiz veya başvurulmaz kılmıştır. Durum böyleyken, kent 

hayatı yaşlı bireyi yalnızlaştırmakta ve evlatları ile ilişkisinde kuşak çatışmaları şeklinde bir 

                                                           
7 Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Proaktif Yönü ve Mali Yükü Analizi Etüt Araştırması, 
https://www.ailevecalisma.gov.tr/Raporlar/ATHGM/Turkiyede_Yasli_Bakim_Hizmetlerinin_proaktif_yonu_mali_yonu_etut_analizi_2016.p
df Erişim Tarihi: 11.09.2019 
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durumu doğurmaktadır. Bu karmaşanın içine bir de yaşlanma ve yaşlılığı algılama gibi bir 

sosyal problemi de eklenirse birlikte yaşamanı uzantısı geniş aile olarak yaşamak daha güç bir 

hal alacaktır (Durgun ve Tümerdem, 1999; Ardahan, 2010, s. 30). 

Yaşlı bireyler, kurum bakımının olumsuz yönlerine maruz kalmasından dolayı, kurum 

bakımına alternatif olarak ortaya çıkan sosyal bakım uygulamaları ortaya çıkmıştır. Sosyal 

bakım uygulamaları ile yaşlılar için yeni bir düzenleme getirilmiştir. Dezavantajlı grupların 

kaderlerine terk edilmeleri veya toplumdan izole edilmeleri yerine toplumun içine dâhil 

edilmelerini esas alan bir bakış açısıyla ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere modern toplum 

paradigmasında maddi bir karşılığı olmayan dezavantajlı gruplar için barınma ve yiyecek 

olanağı dışında bir imkân tanınmamıştır. Ancak bu yanılgıdan çıkarak sosyal etkinlikleri de 

içine alan toplum içinde bakım gerekliliği ve manevi destek gibi değişkenler bakım 

uygulamalarında aranan şartlar olmuştur. 

Yaşlılık fiziksel gerilemeye paralel olarak toplumsal ve psişik gerilemeye de sebep olan bir 

süreçtir. Bu nedenle yaşlıya verilecek bakımın bireyin tüm özelliklerini kapsayacak düzeyde 

olması(biyopsikososyal) ve belirli bir program dâhilinde(multidisipliner) verilmesi 

gerekmektedir. Yaşlı Bireylere İlişkin Birleşmiş Milletler İlkeleri Aralık 1991’de 

yayınlanmıştır. İlke olarak Yaşama katılmış yıllara yaşam katmayı hedeflediğini belirtmiştir 

(DPT Raporu, 2007: 60; Ersanlı, 2008, s. 172). 

Sosyal bakım uygulamaları olarak literatüre girmiş olan manevi bakım modeli güncelliğini ve 

gelişmesini her geçen gün korumakta ve geliştirmektedir. Yaşlı nüfusun sürekli artış gösterdiği 

düşünülürse manevi bakımın da süreklilik göstereceğini söylenebilir. Yaşlılar için yeme ve 

uyuma imkânlarının yanında belki de bunlar kadar önemli olan bir diğer unsur da maneviyattır. 

Türk Dil Kurumu tarafından Arapça bir kelime olan maʿnevī kelimesi: Görülmeyen, duyularla 

sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı olarak tanımlanmaktadır. Maneviyat ise maddi 

olmayan, manevi şeyler anlamını ihtiva ettiği belirtilmektedir (TDK 2018). 

Hutchinson (1997) Maneviyatı, “bireyin, materyalin ötesinde ilişkili olduğu her şey ve bunların 

temel anlamlarına ilişkin içsel kaynaklarının toplamı" veya “Manevi yoksunluğu azaltacak veya 

bireyin manevi gücünü destekleyecek gereksinimler” Olarak tanımlamaktadır. Bir diğer 

tanımlamada Tanrısal güce atıf yaparak yapılmaktadır: “Bireyin üstün güçle/tanrıyla (kişi nasıl 

tanımlıyorsa) dinamik ilişkisini sürdürmesi için gerekli faktör veya faktörlerdir” şeklinde 

tanımlanmıştır (Şafak, 2004, s. 38). 
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Ali Seyyar, İslami değerler açısından maneviyatı tanımlarken, “duyu organları 

olmaksızın(manevi) kalp(gönül) ile kavranıp bilinen şeye ait olan” demiştir. Dinden müstağni 

bir kavram olarak tanımlama yerine dinle iç içe geçmiş bir anlamı ihtiva ettiği üzerinde bir 

yaklaşım sergilemiştir. Batı tarzı olarak adlandırdığı kurumsal- resmi dinle bağı bulunmayan 

bir maneviyat bilgisinin olmasına rağmen bunun din ve din dışlı bir unsurdan bağımsız 

olmayacağını yinelemektedir (Seyyar, 2015, s. 13-15). Dindarlık vurgusunun ön plana çıktığı 

bu bakış açısına göre din maneviyat birlikteliği vardır. 

Maneviyat konusunda farklı kategorileştirmeler olsa da Ross(1994) manevi boyutun insanın 

gerekmesi gibi çıkar temelli bakış açısıyla maneviyatı üç yönden ele almaktadır: a) Hayata dair 

müphem alanların anlamlandırılması çabasında olan insanın, acı çekme ve ölüm kavramlarının 

mahiyetini, amacı ve gücünü bulma ihtiyacından, b) yaşanan tüm aksiliklere rağmen yaşama 

umudunu empoze ettiğinden ve c) son olarak da kendi içinde diğer insanlara ve Allah’a yönelik 

inanç ve güven duyma gereksinimidir (Şafak, 2004, s. 39). Yaşama umudunun empoze edilmesi 

hem kurumsal dinler için hem de maneviyat için önemli bir fonksiyondur. 

Hristiyanlık tarihindeki manevi bakımın uzun geçmişi yakın tarihteki modern dönemde ortaya 

çıkan oluşuma açık bir şekilde nüfuz etmiştir. Kimi Avrupa ülkelerindeki manevi bakım 

uygulamaları bu durumu örnekler niteliktedir: 

İsviçre’de, bakım merkezilerinde yaşayan bakıma muhtaçlara yönelik günlük psikososyal ve 

kültürel hizmetler kapsamında dinî ve bu bağlamda manevî etkinlikler de sunulmaktadır. 

Ölüme refakat hizmetleri bağlamında ruhunu teslim etmek üzere olan bir sakinin ve yakınları 

için uygun özel odaların tahsisi ve buna bağlı olarak da vedalaşma (helalleşme) ritüellerin de 

tertiplenmesi, manevî hizmetler kapsamına alınmıştır. Ayrıca bakım merkezlerinde gerek 

bireysel gerekse topluca ayinlerin yapılması için uygun ibadet yerlerinin bulundurulması da 

yine sosyal bakım hizmetlerinin bir parçası olarak belirlenmiştir (Seyyar, 2014, s. 3). 

Almanya’da, yaşlılara yönelik manevi bakım uygulamaları yasal düzenlemesi olmasıyla 

birlikte sosyal bakım sigortası kanununda manevi bakıma detaylıca yer verilmiştir.8 

                                                           
8 Bakım hizmeti sunan sosyal kuruluşların hak ve görevleri, Sosyal Bakım Sigortası Kanunu’nun “Öz İdare” başlığını taşıyan 2. maddesinde 
yer alan hükümlerle daha da somutlaştırılmaktadır. Kanunda sık sık zikredilen bakım hizmetleri, bu madde sayesinde manevî, ruhî ve dinî bir 
boyut kazandığı gibi bu tür hizmetleri sunan kuruluşlara da kendi inanç anlayışları doğrultusunda manevî-dinî bakım hizmetleri sunma hakkı 
vermektedir. Öz İdare adı altında sayılan hususların başında, sosyal sigortanın öngördüğü hizmetler gelmektedir. Her ne kadar desteğe muhtaç 
iseler de bakıma muhtaç kişilere mümkün mertebe insan haysiyetine yaraşır bir biçimde bağımsız ve özgür bir hayat yaşamalarına yardımcı 
olmaktır. Yardımların temel gayesi, bakıma muhtaç kişilerin bedenî, ruhî ve manevî güçlerini yeniden kazanmak veya korumaktır. Bir diğer 
bakım ihtiyacında manevi destek konusunda bireylerin özgür olmalarıdır. Herkese manevi destek şeklinde değil de isteyen herkese manevi 
desteğin verilmesi esas alınmıştır. (26.05.1994 tarihli Alman Sosyal Bakım Sigortası Kanunu (Soziale Pflegeversicherung (SGB XI)) 
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Hollanda’da yaşlılara yönelik manevi bakım uygulamaları toplum ve kamuda önemli bir yer 

tutmaktadır. Sağlık Kalite Kanunu gereği, sağlık kurumlarında 24 saatten fazla kalmak zorunda 

olan hastalara, din ve inançlarından olan uzman kişilerce, manevî bakım hizmeti verilmek 

zorunluluğu vardır (Karagül, 2012). 

Türkiye’de manevi bakım uygulamaları oldukça yenidir. Türkiye’de hastanelerde hastalara ve 

hasta yakınlarına yönelik manevi bakım ve destek hizmetleri ile ilgili uygulamaları son yıllarda 

gündeme gelmiştir. Hastanelerde hastalara yönelik manevi destek uygulaması 1995’de 

Türkiye’de resmen uygulanmaya başlanmış̧ ancak kısa bir sure içerisinde 1996’da çeşitli 

sebeplerden yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak devam eden yıllarda DİB merkezli birçok alanda 

manevi bakım/destek faaliyetleri yeniden gündeme gelmiştir. Yaşlı, kimsesiz çocuklar, hasta 

ve engelliler için farklı formda manevi bakım hizmetleri sunmaya devam etmektedir. 

2015 yılında Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol 

kapsamında 6 ilde bulunan 12 sağlık tesisinde pilot uygulama başlamıştır. 2015 yılı sonuna 

kadar görevlendirilen din görevlileri, 6 bin 45 hasta ve hasta yakınına ulaşarak manevi destek 

vermiştir. 2016 yılı aralık ayından itibaren Manevi Destek ve Rehberlik Hizmeti halen 14 ilde 

uygulamaya geçirilmiştir. Bunlar: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, 

İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Ordu, Sakarya ve Samsun’dur (Akay ve 

Şahin, 2017, s. 5). 

Bu doğrultuda 2015 yılında ilk olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile DİB arasında imzalanan 

manevi destek protokolü kapsamında Ankara Numune Hastanesinde din görevlileri hastalara 

manevi destek uzmanı olarak manevi bakıma başlamıştır. 

Din Hizmetleri Yönetim Sistemi(DHYS) verilerine göre 2015 yılında din görevlileri 

huzurevlerinde yıl boyunca toplam 1256 faaliyet yapmıştır. Bu faaliyetlerin 593’ü ziyaret, 371’i 

sohbet ve 109’u da özel programlar olarak gerçekleşmiştir (Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Faaliyet Raporu, 2015, s. 65). 

2. Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi 

2.1. Yaşlılık Teorileri 
Bireylerin, toplumda yaşayan diğer insanları algılama ve bu algılamaların kendi yaşamlarını 

nasıl etkilediğiyle ilgilenen sosyoloji disiplini, bazı temel bakış açılarına sahiptir. Her disiplin 

incelediği olgulara belli bir perspektiften yaklaşmaktadır. Wallace ve Wolf (2012: 22) için 

kuramı gerçek hayattan ayırmak bir yana, dünyaya bakışımız bütünü ile kuramsal bakış açımıza 

dayalıdır. Sosyolojik kuram ile ilgili okuma; bireyin kendisinin ve dünyasının günlük hayatının 
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olağan kabul edilen yönlerinin aslında ne kadar farklı, kompleks ve belirsiz olduğunu da 

kapsayan bir içeriği oluşturmaktadır. 

Sosyolojik bağlamda toplumun önemli bir birimi olarak görülen yaşlıya bakışı açıklamaya ve 

anlamaya yönelik birçok kuramsal yaklaşım bulunmaktadır. Ancak çalışmada mübadele 

yaklaşımı, çatışmacı yaklaşım, rol yaklaşımı yaşamdan geri çekilme ve psikososyal yaklaşım 

gibi teorilerden sadece yaşamdan geri çekilme ve psikososyal teoriler ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. 

2.1.1. Yaşamdan Geri Çekilme Teorisi 
Cumming ve Henry’nin geliştirdiği Yaşamdan Geri Çekilme Teorisine göre, yaşlılık fiziksel, 

psikolojik ve toplumsal açıdan yaşamdan aşamalı geri çekilme sürecidir. Toplumun dinamik 

olduğu savıyla yaşlanan bireyin bilgi birikimini kendinden sonra gelen yeni nesle devretmesi 

beklenmektedir. Yaşlı bireyde bu devretmeyle birlikte toplumsal görünürlüğünün de azalması 

beklenecektir. Bu süreci yaşlı birey herhangi bir dış etkenin baskısı olmadan bilinçli olarak 

yönelmekte ve sosyal yaşamdan kendini soyutladığı kabul edilmektedir. Cumming ve Henry, 

sosyolojide fonksiyonalist kurama dayanan yaşamdan geri çekilme ya da kopma kuramına göre 

yaşlılığa uyum yapmış kişinin, toplumsal ve psikolojik bağlarının giderek azalmasını zihinsel 

olarak kabul edecektir, ayrıca toplumsal ve bireysel bakımdan ortaya çıkan değişimlere tepki 

göstermeden bu sürece uyum sağlayacaktır (Üçok, 2018, s. 454). 

Esasında yaşlanan birey sosyal çevreden kendini soyutlayarak bir nevi yalnızlaşıp kendine 

dönmektedir. Bu durum da yaşlanan kişi için istenen bir durumdur. Öyle ki sosyal çevreden 

kopma yani yaşamdan geri çekilme birtakım işlevleri olan bir bakış açısı olarak görülür. Sosyal 

yaşamdan geri çekilme teorisi yaşlıya emekli olmak gibi bir imkân tanıyarak yasal bir kabul 

ediş sunmaktadır. Hem yaşlı tarafından hem de toplum tarafından pasif bir karşılayışı 

simgeleyen bu kabulleniş, sağlıklı bir kabulleniş olarak görülür. Yaşlılıkta yaşam doyumu ve 

mutluluk, bu kabullenişle çok yakından ilgilidir. Yaşamın bu gerçeğini görerek kendini aktif 

yaşamdan çeken yaşlılar, hem daha yüksek yaşam doyumu ve mutluluk duymakta, hem de daha 

gerçekçi değerlendirmeler yapabilmektedirler (Üçok, 2018, 455). 

2.1.2. Psikososyal Teori 
Erikson’un geliştirdiği Psikososyal Teoriye göre (1968), insan yaşamı bir bütündür ve insanın 

psikososyal ihtiyaçları vardır. Yaşlılık döneminde benlik bütünlüğü ve umutsuzluk çatışması 

gibi yaşamın her döneminde birbiriyle çatışan ilişki sistemlerine rastlanır. (Eryılmaz, 2012, s. 

62-65, 81). İnsanın çevresiyle etkileşimi ve gelişimi yaşam boyu sürer (Davarcı, 2008, s. 13-

18). 
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Psikososyal gelişim yaşam boyu dönemler halindedir. Her dönemde psikososyal krizler 

görülebilir. Verimsizlik ve durgunluğa karşı üretkenlik döneminde (30/35-60/65 yaş); aile, 

ilişkiler, iş hayatı ve toplum konularında üretkenlik hedeflenir. (Eryılmaz, 2012, s. 62-65). 

Yaşlanan kişi ölümle yüz yüze geleceğini bilir, yine de günlük olaylar ve yaşam sürer. Genelde 

aile ve iş hayatı arasında denge beklenir. Ayrıca kişi yaşlılık döneminde dindarlaşabilir. (Tarhan 

ve Kılıç, 2012, s. 103-105). Bilişsel, ahlaki ve dini gelişim açısından insanlarla iletişim 

önemlidir; böylece yetişkinler rol model olur. Bu gelişim dönemleri din eğitimi için de 

geçerlidir. Yetişkinlikte bireysel değerler, yaşlılıkta bütünlük ve güven duygusu, tecrübe 

paylaşımı olması beklenir. (Gürses ve Kılavuz, 2011, s. 153-165). 

İnsanın kimlik arayışı, bütünlük ve anlam bulma çabası yaşam boyu sürmektedir. Umutsuzluğa 

karşı benlik bütünlüğü döneminde kişi ölüme yaklaşır (60-65+ yaş). Benlik bütünlüğü olumlu 

olumsuz, acı tatlı yönleri ile tüm yaşamı olduğu gibi kabul etmektir. Yaş ilerledikçe bastırılmış 

bazı kişilik özellikleri ortaya çıkabilir. Özellikle kadınların yaş ilerledikçe daha girişken 

olmaları buna örnek gösterilmektedir. (Eryılmaz, 2012, s. 62-65). Bu dönemde kişi fiziksel 

kayıplar sonucu kendine odaklanır, bilgelik ve erdem önemsenir. Yaşlılık değişimlerinin 

genelde orta yetişkinlik döneminde başladığı belirtilmektedir. 

Yaşlılıkta insan geçmiş hayatı değerlendirir; dini şüphe araştırmaları buna örnek 

gösterilmektedir. Genelde kişi kendisiyle barışık ve huzurludur. Ancak bazı kişiler geçmişle 

yüzleştiğinde kendini başarısız ve hayatı anlamsız bulabilir, mutsuz ve huzursuz olabilir. 

Geçmişe yönelik öfke, suçluluk ve pişmanlık; geleceğe yönelik umutsuzluk hissedebilir. 

(McFadden, 2013, s. 342). 

Yaşlılar, din ve ölümden sonraki hayat gibi bazı temel konularda belli inanç sistemi 

geliştirmektedir. Yaşlılıkta bazı kişilerde yaşama dair katı tutum, değersizlik ve anlamsızlık 

eğilimi görülebilir. Bazıları da yeni şeyler keşfetme ve öğrenme çabasındadır. Çünkü yaşamı 

değerli, anlamlı ve mücadeleye değer bulurlar. (İlhan, 2012, s. 247). Yaşlı kişinin 80-90+ 

yaşlarında, önceki çatışmaları gözden geçirme ve bunlarla yüzleşme ihtiyacında olduğu bir 

dönem daha vardır. Artık birey yaşadığı tüm çatışmaları kabullenir ve yaşam doyumuna ulaşır. 

Bu teori yöntem açısından ve yaşam dönemlerindeki krizlerin nasıl aşılacağını açıklamamakla 

eleştirilmiştir. (Durak, 2012, s. 276). 

2.2. Modernleşme 
Rostow’un geliştirdiği Modernleşme Teorisinde (1960), Geleneksel Toplum ve Modern 

Toplum ayrımı yapılır. Bu teoriye göre yaşlılığın statüsü geleneksel toplumda yüksektir. 



 Modernleşme Sürecinde Yaşlı Bakımında Manevi Bakım Uygulamaları 

  
   

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.129-153 

145 

Modernleşme sürecinde kentleşme, toplumsal hareketlilik ve sanayileşme yaşlının yaşam 

deneyimine ve bilgeliğine verilen değeri azaltmıştır. Morgan ve Kunkel’e göre (1998), yaşlılar 

teknolojik değişim hızına ayak uyduramamaktadır. Dolayısıyla modern toplumda yaşlılar değer 

ve statü kaybederler. Modernleşmeyle yaşlının statüsünün azaldığı görüşü sosyal ve tarihsel 

açıdan eleştirilmiştir. Öte yandan bu teoride yaşlılık bunalımlı ve huzursuz bir dönem sayılır. 

Oysa bazı kişilerin yaşlılık dönemi verimli geçebilir. Günümüzde yaşlılara yönelik önyargılara 

da rastlanmaktadır (Kalınkara, 2011, s. 34-36). Bu teori toplumlar arasındaki farkları 

önemsememekle eleştirilmiştir (Slattery, 2007, s. 310-315). 

Genel bağlamda "modernite" siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal düzlemde gelişmiş olan 

ülkelerin ortak özelliklerini ortaya koymak amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Modernleşme kavramı ise modern ülkelerin bu ortak özelliklerini nasıl elde ettiklerini 

açıklamak için ifade edilen süreci belirtmektedir. Modernlik, bir durum ya da tecrübeyi 

nitelemekte (Wagner, 1996), modernleşme ise modernliğin yapısındaki değer ve pratiklere 

vurgu yaparak değişim sürecini imgelemektedir. 

Giddens (2014: 11) için modernlik, 17. Yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse 

bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimleri anlamına 

gelmektedir. Beck (2014: 8) ise modernliği bir kopuşun, klasik sanayi toplumunun 

konturlarından kurtulup yeni bir biçim risk toplumu yaratma süreci olarak tanımlamaktadır. 

Modernliğin sona ermediğini, günümüz toplumlarının ileri bir modernlik aşamasına geçiş 

yaptığından bahseder. Sanayi toplumunu yarı-modern toplum olarak tanımlayan Beck, 

günümüz toplumlarında daha az sanayileşmenin görüldüğünü buna karşın daha fazla 

modernleşmenin bulunduğu düşünümsel modernleşme tanımlamasıyla açıklamaya çalışmıştır 

(Kumar, 2013, s. 170). Böylece düşünümsel modernleşme, daha az değil, daha fazla 

modernliktir. Klasik sanayi toplumu karşısında radikalleşen modernliktir (Esgin, 2013, s. 686). 

Klasik modernleşme anlayışını tanımlamak üzere ayrıca, Avrupalılaşma ve Batılılaşma 

kavramları da kullanılmaktadır. Özellikle sosyal bilimciler, modernleşme kavramını Batı 

toplumlarının sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi sistemlerindeki değişmeyi ifade etmek için 

kullanmaktadır. Genel bağlamda modernleşme Avrupa'da başlayıp, birey, toplum ve doğa 

konusunda görüşlerin felsefi temele dayanılarak açıklandığı Aydınlanma Çağı'nı, siyasal olarak 

da Fransız Devrimini ve ekonomik açıdan da Sanayi Devrimi'ni kapsayan bir sürece karşılık 

gelmektedir. Modern dünyada katı olan her şey buharlaşmakta (Talu, 2010, s. 144-145) ancak 

gelenekler, din ve mitler gibi kutsallık atfedilen birçok şey de dünyevileşmektedir. Rasyonellik, 
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sekülerlik, bilimsellik, sanayileşme ve bireyselleşme yenidünya düzeninin göstergeleri arasına 

girmektedir. 

Modernleşmenin en temel sayıltılarından olan bireyleşme ve bireysellik Batı toplumlarının 

büyük bir kısmında yaşanan evrelere karşılık gelmektedir. Türkiye ise bu kavramla Batı'ya 

kıyasla daha geç tanışmış ve bu süreçte daha yavaş bir seyir izlemiştir. Ancak modern birey 

için yukarıda sıralanan nitelikler, artık Türkiye'de yaşayan belli bir kesimi kapsayan bireyler 

için de geçerlidir. Modernitenin birey üzerindeki etkileri sıralandığında, Türkiye'de 

yaşayanların da bu sıralananlara dâhil olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Modern toplumların yapısal dönüşümüyle birlikte, yaşlılara verilen değerin de bazı kayıplara 

yol açacağı ifade edilmiştir. Modernleşme kuramına göre, yaşlıların rol ve statüleri, teknolojik 

gelişmelerle ters orantılı bir biçimde ilerlemektedir. Özellikle modern toplumların önemli 

tezahürlerinden biri olan kentleşme ve sosyal hareketlilik, aile kurumunda belli değişikliklere 

neden olmuştur.  Aileler küçülmüş ve geniş aile formatından çekirdek aileye evrilmiştir. 

Teknolojik gelişmelerin artması, yaşlıların yaşam deneyimlerinin öneminin azalmasına ve 

yaşlıların bilgeliğine olan ihtiyacın neredeyse kaybolmasına neden olmuştur. Tüm bu 

gelişmelerin sonucunda da yaşlılar sosyal statü ve saygınlık azalmasına maruz kalmışlardır. 

Modernleşme kuramına da çeşitli yönlerden eleştiriler yapılmıştır. Kuram, modernleşme öncesi 

dönemde yaşlılığın onurlandırıldığını ve modernleşme süreciyle birlikte, daha düşük bir statüye 

itildiğini iddia etmektedir. Kuramı eleştirenler, kuramın bütün toplumlara genelleyerek 

yaşlıların konumunun her toplum için geçerli olduğu yanılgısına düşüldüğünü belirtmiştir. 

Gerçekte olan, bütün topluluklara göre, yaşlının geçmişi, ırkı, cinsiyeti, toplumsal sınıfı ve 

kültürü, toplum içinde yaşlının rol ve statüsünü belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır. 

2.2.1. Bireyselleşmenin Yaşlı Bakımına Etkisi 
Kente göç eden bireylerin toplumsal boyutta dönüşüme neden olması Sosyo-ekonomik ve 

kültürel alanlarda farklı sonuçlarla karşılaşılmasına yol açmıştır. Tarımda makineleşmenin 

gerçekleşmesi, hizmet sektöründe yoğunluğun artması, demografik bağlamda nüfusun 

kentlerde yaşamaya başlaması görülen değişimler arasında sıralanırken, bu dönüşümden 

toplumun birçok katmanı etkilenmiştir. Özellikle yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinde 

gerçekleşen değişim yaşlıları büyük oranda etkilemiştir. Yaşlı bakımını üstlenen ailenin bu 

önemli üyesine bakamayacak duruma gelmesinde bakımın huzurevinde yapılmasını içeren 

farklılaşmaların yaşanması kaçınılmaz bir duruma işaret etmektedir. Türkiye'de yaşlı 

bakımında görülen değişime odaklanılmış sonrasında bireyselleşmenin yaşlı bakımı üzerindeki 
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etkisine değinilmiştir. Araştırmanın konusu kapsamında toplumsal düzenin kuramla ilgili hangi 

yönlerden benzerlik ve farklılık taşıdığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Yaşlı bakımı ve maneviyat ile ilgili çalışmalarda yalnızlaşan yaşlının manevi yönelimlerinde 

değişimi genellikle huzurevlerinin yaygınlık gösterdiği kentlerde, sanayileşme ve 

kapitalistleşme süreci içinde ele alınmakta ve kırsal kesimdeki değişmeler üzerinde az 

durularak açıklanma girişimleri olmuştur. Bu çalışmada yaşlının dolaylı veya direk olarak 

kentleşme, sanayileşme süreçlerinden etkilendiği, bu etkileşim sonucunda da bakım 

uygulamalarının yapısında ve işlevlerinde değişimin yaşandığı öne sürülmüştür (Parsons, 

1959). Geniş ve çekirdek aileye ilişkin açıklamalarda çalışmanın ilk bölümünde ayrıntılı bir 

şekilde ele alınıp açıklanmıştır. 19. Yüzyıla egemen olan ana iktisat okulları, kapitalizmin doğal 

gelişim süreci içinde, kendisine yabancı ekonomik yapıları, eski üretim ilişkilerini ve tarımda 

köylülüğün tasfiyesini açıkça kabul etmişlerdir (Boratav, 1980, s. 73). Toprağa dayalı üretim 

biçimlerinden feodal toplum düzeninde egemen olan aile işletmeleri, kapitalistleşme sürecinde 

mülksüzleşerek ortadan kalkmakta ve tarım kesiminde, sanayide olduğu gibi, büyük kapitalist 

işletmeler ve ücretli tarım işçilerinden oluşan bir yapıya dönüşmektedir. Mülksüzleştirilen 

köylülerin bir kısmı kent-sanayi proletaryasını oluştururken bir kısmı da tarımda kiracı 

kapitalistlerin çalıştıracağı tarım işçilerini oluşturur. Böylece de tarımda küçük mülkiyetin 

tasfiyesi meydana gelir (Boratav, 1980, s. 77). Mülksüzleşmenin gerçekleşerek küçük 

üreticiliğin yani köylülüğün ortadan kalkması da gerekmemektedir. Boratav'a.(1980: 79) göre, 

20. yüzyılda gelişmiş kapitalist ekonomilerin pek çoğunun tarım kesimlerinde, aile emeğinin 

egemen olduğu işletme biçimleri, tarım işçilerinin egemen olduğu işletme biçimlerinin yanında 

önemli ve birçok ülkede daha yaygın bir alan kaplamaktadır. Kapitalist olmayan bir üretim 

ilişkisine tekabül eden aile işletmesi, yüksek verimli, ileri teknolojili bir düzeyi tutturabilmiş ve 

kapitalizmin işleyişine tarım kesiminin olumlu katkılar yapmasına imkân sağlamıştır. 

Kapitalizmin gelişmesi ile emeğin satılabilir bir meta haline gelmesi ekonomide "emeğin 

özgürleşmesi" olarak adlandırılmaktadır. (Boratav, 1980). Ancak ekonomik anlamda kullanılan 

bu kavramı ailenin değişimi alanında incelediğimizde onun yerine "emeğin aileden 

özgürleşmesi" (Özbay, 2015, s. 35) şeklinde kullanmanın daha anlamlı olacağını öne sürenler 

de olmuştur. Böylece daha öncesinde kendi ailesi için çalışan aile üyeleri, kapitalist ekonomik 

sistemin yaygınlık kazanmasıyla ailenin dışında çalışmaya başlayarak emeklerinin dışarıya 

satılabileceği bir yapıya bürünmüştür. 
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Özetle, tarım kesiminde kapitalizm öncesi dönemde kendine yeterli ve bağımsız bir ekonomik 

birim olarak feodal toplum yapısı ile olumlu bir uyum içinde olan yaşlı bakımı, kapitalistleşme 

süreci içinde değişime zorlanmıştır (Özbay, 2015, s. 40). Türkiye’de tarımsal yapının 

dönüşümü 1950 sonrasında gözle görülür hale gelmekte, bu dönüşüm süreci aileyi ve işlevlerini 

de çeşitli yönlerden etkilemektedir. Kapitalizm öncesi toplumlarda aile, bireylerin fizyolojik, 

toplumsal ve psikolojik tüm gereksinimlerini karşılayan, toplum açısından üretim, üreme, 

ailenin, toplumun ve yaşlı bakımının yeniden üretilmesini sağlayan tek ve bağımsız bir 

kurumdu. Yaşlı, aile içinde ilişkileri düzenleyen, sürdüren ve denetleyen bir statü olarak işlev 

görür ve bu rolünden dolayı toplumun temeli ve vazgeçilmez bir unsuru olmuştur (Özbay, 2015, 

s. 31-33). 1960'lı yıllara kadar yaşlı bakımı ve hane yapısı hakkında yapılan çalışmalar birkaç 

köy monografisiyle sınırlı kalmıştır (Berkes, 1942, s. 140-145). 1940'larda ve 1950'lerin 

başında yayımlanan bu çalışmalarda Türkiye’deki köylerde hanelerin geniş aile hayatının 

hâkim olduğu görüşü egemendi. Berkes'in 1942 yılında Ankara'nın köylerinde yaptığı 

çalışmasında haneler üç kuşağın oluşturduğu ataerkil geniş ailelerden meydana gelmekteydi. 

Çocuklar ancak evlenerek baba evinden ayrılmaktaydılar. Hane, babanın ölümüne kadar 

oğulların evlenmesi ve torunların doğmasıyla giderek büyümekteydi. Babanın ölümünden 

sonra oğullar sahip oldukları malları bölüştürmekte ve birbirlerinden ayrılarak başka evlerde 

oturmaya başlamaktaydılar. Ayrıca babanın vefatından sonra oğullar kendi çekirdek ailesini 

kurmakta ve bu çekirdek ailelerin her biri kendi oğulların evlenmesiyle geniş aile biçimini 

almaktaydı. Anneler ise en iyi anlaştığı oğlu ve gelininin evini seçerek onlarla birlikte 

kalmaktaydı. Büyük baba sağ olduğu müddetçe haneye hükmederdi (Berkes, 1942, s. 122-129). 

Sonuç 
Geleneksel bakım modeli olan aile yanında bakımın yerine kurum bakımına bırakılan yaşlının 

modernleşme sürecinde ortaya çıkan bireyselleşmenin etkisi olduğu görülmektedir. Öyle ki 

kent yaşamında çekirdek aile formatında ikamet eden anne baba ve çocuk dışında başka birine 

yaşam alanının olmaması ayrıca çalışma hayatına dahil olan kadının evde kalacak olan yaşlıya 

bakma olanağının olmaması huzurevine yönelmeyi kaçınılmaz kılmıştır. Yaşlı bakımını 

üstlenen ailenin bu önemli üyesine bakamayacak duruma gelmesinde bakımın huzurevinde 

yapılmasını içeren farklılaşmaların ortaya çıkmasını ve de ivme kazanmasına neden olmuştur. 

Araştırmanın konusu kapsamında bu yeni toplumsal düzenin kuramla ilgili hangi yönlerden 

benzerlik ve farklılık taşıdığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Yaşamdan geri çekilme teorisi gereği yaşlının kendi kabuğuna bürüneceği savı yaşlıyı pasif 

konuma getirmekte ve yaşlının bu durumu kabullenmesi için emeklilik gibi yasal 

düzenlemelerin yapılmasını şart koşmaktadır. Ancak yaşlı birey emekli olmasına rağmen 

çalışmaya devam etmekte ayrıca üretmeye dahil olmayı isteyebilmektedir. Bu nedenle bu teori 

güçten düşen bir yaşlıyı tasvir etse de esasında yaşlının yaşamdan geri çekilmediği yapılan 

farklı araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır. Haliyle yaşlı kişi huzurevinde yaşamını sürdürse dahi 

yaşamla bağını kesmemekte ve yaşamına bir şekilde bir değer katmaktadır. 

Psikososyal gelişim yaşam boyu farklı dönemler ihtiva etmektedir. Her dönemde psikososyal 

krizler görülebilir. Önemli olan bunu verimsizliğe karşı üretkenliğe çevirmektir. 65+ yaş için 

de bu durum söz konusudur. Haliyle yaşamdan geri çekilme teorisinin aksine yaşlının mevcut 

yaşını ve fiziksel gerilemesini kabullenerek bu durumda yaşama ne katabileceğine bakılmalıdır. 

Huzurevine yerleşse bile yaşlı bireyin manevi destek alarak yaşama ne katacağını görmesi 

gerekebilir. Böylece yaşama sırtını çevirmek yerine yaşama ne katarımla enerjik ve verimli bir 

duruma gelebilir. Böylece emeklilik, hayatın sonlanması olarak değil, çalışma hayatına ara 

vermek olarak algılanacaktır. Öyle ki yaşam süreklilik arz etmektedir. Haliyle huzurevleri 

ölümden önceki son durak değil huzurevlerine yaşlının verimli olabileceği farklı bir mekân 

olarak bakılmalıdır (Eryılmaz, 2012, s. 62-65). Yaşlanan kişi ölümle yüz yüze geleceğini bilir, 

yine de günlük olaylar ve yaşamın süreceğini bilmelidir (Tarhan ve Kılıç, 2012, s. 103-105). 

Bilişsel, ahlaki ve dini gelişim açısından insanlarla iletişim önemlidir; böylece yetişkinler rol 

model olur. Yetişkinlikte bireysel değerler, yaşlılıkta bütünlük ve güven duygusu, tecrübe 

paylaşımı olması beklenir. (Gürses ve Kılavuz, 2011, s. 153-165). 

Modern toplumlarda görünürlüğü artan ve ivme kazanan kurum bakımı uygulamalarında göz 

ardı edilen önemli bir husus manevi bakım olmuştur. Özellikle yapısal değişimlerde ihtiyacı 

çok duyulan manevi destek gibi maddi olmayan bir unsurun bu yeni duruma adapte olma da 

önemli bir fonksiyonu icra edeceği anlaşılmıştır. 

Yaşlı birey, manevi yönden bir doymuşluk hissine büründüğünde daha mutlu olacaktır. Geçmişi 

bugüne getirmek imkânsızdır. Haliyle eksik bırakılan manevi hizmet bölümüne ivme 

katılmalıdır. Yakın geçmişte göz ardı edilen maneviyat vurgusu kurumsal yapıların hizmet 

bölümlerinde yerini almalıdır. Manevi destek uzmanlarının hastanelerde, huzurevlerinde, çocuk 

bakımevlerinde ve dezavantajlı bireyin olduğu her yerde daha fazla görev alması sağlanmalıdır. 
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İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKRANLARIYLA YAŞADIKLARI SOSYAL 
PROBLEMLERİN VE ÇÖZÜM YOLLARININ İNCELENMESİ1 

 

 
Öz: Bu araştırmanın amacı, ilkokula devam eden ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin okul içinde 
akranlarıyla yaşadıkları sosyal problemleri farklı değişkenlere (yaş, cinsiyet, okul öncesi eğitim alıp 
almama durumu ve kardeş sayısı) göre incelemek ve bu problemleri çözmek için tercih ettikleri yolları 
belirlemektir. Karma model kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı içinde, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunun bir özel okulun ikinci ve üçüncü 
sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 255 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 129’u kız, 
126’sı ise erkektir. Araştırmada nicel verileri toplamak amacıyla, araştırmacılar tarafından uzman 
görüşlerine başvurularak hazırlanan “Sosyal Problem Çözme Anketi” kullanılmıştır. Bu ankette, 
öğrencilerin seviyelerine uygun sekiz örnek olay yer almaktadır. Örnek olaylarda sırasıyla; mızıkçılık, 
dışlanma, sözel-fiziksel şiddet, verilen sözün tutulmaması, eşyaların izinsiz kullanımı, bastırma ve 
yönetme, birbirini dinlememe sorunları yer almaktadır. Öğrencilerin, okudukları her bir örnek olay 
için “Sen bu problemi yaşadığında çözmek için ne yaparsın?” sorusuna yanıtları aranmış olup cevap 
seçeneklerinden yalnızca bir tanesini işaretlemeleri istenmiştir. Araştırmanın nitel verilerini toplamak 
amacıyla, odak grup görüşmesi ve gözlem yapılmıştır. Odak grup görüşmesinde, aykırı durum 
örnekleme modelinden yararlanılmıştır. Yapılan odak görüşme, ses kayıt cihazı ve yazılı olarak; 
yapılan gözlem ise yazılı olarak kaydedilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen nicel veriler, SPSS 
programı ile nitel veriler ise içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla akranlarıyla yaşadıkları sosyal problemleri 
çözmek için üçüncü bir kişiye ihtiyaç duydukları, katılımcı öğrencilerin yaşadıkları sosyal 
problemlerin çözümünde akranları tarafından kibarca uyarılma davranışını beklerken benzer sosyal 
problem durumlarında kendilerinin kaba davranışlar sergileyerek problem durumunu çözüme 
kavuşturmaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında öğrencilerin sosyal problemlerini kendi 
başlarına çözebilmeleri için desteklenmeleri, sorunlarını çözerken duygularını yönetebilmeleri, Hayat 
Bilgisi Sosyal Bilgiler derslerinde bu becerilerin desteklenmesi gibi öneriler getirilmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Sosyal Beceri, Akran İlişkisi, Problem Çözme, Sosyal Problem 

Çözme 

 

Abstract:  

The purpose of this research is to study the social problems that 2nd and 3rd graders confront with their 
peers in the school with respect to variables such as age, sex, preschool education status and number 
of siblings, and also to investıgate how these 2nd and 3rd graders solve these problems. The sample of 
this mixed method research constitutes of 255 2nd and 3rd graders at a private school in Kadıköy, 
İstanbul in school year of 2019-2020. 129 of the participants are female and 126 are male. In order to 
gather quantitative data, “Social Problem Solving Survey” is prepared and used in consultation with 
experts. This survey includes 8 exemplary incidences. These incidences are disobeying the rules of a 
game, exclusion, verbal-physical violence, breaking a promise, unauthorized use of a belonging, 
assertion of dominance and not listening to each other. Answers to “If you have this problem, what 

                                                           
1 Bu çalışma; Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Prof. Dr. Zeliha Nurdan Baysal 
danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Ayrıca 22-23 Şubat 2020 tarihinde yapılan 
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES)’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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would you do to solve it?” are sought and the participants are asked to choose only one of the options 
given. For qualitative data, observation and focus grıup discussion is used. In focus group discussions, 
exteme sampling model is used. Both observations and focus group discussions are written down and 
discussions are also recorded by a recording device. Quantitative data gathered through the survey is 
analyzed using SPSS software. For qualitative data, methods of content analysis and descriptive 
analysis is used. It’s found that male students are more likely to need a 3rd party to involve than 
females in order to solve these problems. Besides, while some of the participants expect their peers to 
kindly warn them, it’s observed that they tried to force their way into a solution themselves, in a case 
of a social problem. In light of these findings, students need to be supported in order to solve their 
social problems by themselves, they need to be able to manage their feelings, furthermore these 
abilities should be taught in classes such as Life Sciences and Social Studies. 

 

Keywords: Primary School, Social Skill, Peer Relations, Problem Solving, Social Problem Solving 

 

GİRİŞ 
 
Eğitim öğretim faaliyetleriyle en temelde gerçekleştirilmeye çalışılan amaçlardan biri, içinde 
bulunduğumuz çağa uyum sağlayan nesiller yetiştirmektir. Erken çocukluk döneminden 
itibaren okullar aracılığıyla sürdürülen eğitim öğretim faaliyetleri, gelecek nesli yeni döneme 
hazırlamayı amaçlamaktadır. Çağın ihtiyaçlarının değişmesi ile çocukların desteklenmesi 
gereken alanlar farklılaşmaktadır. Bu sebeple yürütülen akademik ve sosyal faaliyetlerle 
yirmi birinci yüz yıl becerilerinin öğrencilere kazandırılması beklenmektedir. Mutlu, insan 
ilişkilerinde başarılı bireylerin yetişmesi hem toplum refahı hem de bireysel refah seviyesi 
açısından gereklidir. Bireyin ve toplumun uyumu göz önüne alındığında birlikte çalışma ve 
yaşayabilmede gerekliliklerin farkında, eleştirel düşünen, sorgulayan, problem çözme ve 
karar verme becerilerini etkili kullanan ve sosyal problem çözme becerilerine sahip bireylere 
duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.  
 
Günümüz insanının bir arada sağlıklı bir şekilde çalışabilme ve yaşayabilmesi bu kadar 
önemliyken insanlar arası ilişki ve iletişimde anlaşmazlık ve çatışmaların yaşanması da 
kaçınılmazdır. Bu durumun uygun yollarla üstesinden gelinmesi de aynı ölçüde değerlidir2. 
Yaşanan çatışma ve anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesi, bireylerin erken yaşlardan 
itibaren kazanması gereken çatışma çözme becerileri ile doğrudan orantılıdır. 
 
Bireyler arasında yaşanan güçlükleri aşabilmek için düşünme becerilerine sahip olmak 
gerektiği vurgulanmakta, sosyal problem çözme becerilerinin çok erken yaşlardan itibaren 
desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir3. Bireylerin diğer bireylerle kurdukları iletişimin 
şekli sosyal ilişkileri hakkında fikir vermektedir. Kurulan iletişimlerde bazı sorunlarla 
karşılaşmak olağan olarak kabul görmekteyken bu sorunlara karşı yaklaşımda benimsenen 
tarz, insanın sosyal yaşamının önemli belirleyicilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır4. 
Tüm bu açılardan bakıldığında bireyler arası kurulan her tür ilişkide karşılaşılabilecek 
sorunlar hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. 
 

                                                           
2 Ebru Uzunkol – Elif Özdemir Yılmaz, “İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler 
Açısından İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi 8/4 (Aralık Ek Sayı 2018): 351-363. 
2  Şakire Anlıak -  Çağlayan Dinçer, “The Evaluation of the Interpersonal Problem Solving Skills of the Children Attending to 
the Preschools Applying Different Educational Approaches”, Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences 
38/1 (2005): 149-166. 
4 Elif Yılmaz, 48-72 Aylık Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin ve Akran İlişkilerinin İşitsel Muhakeme ve İşlem 
Becerileri Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisan Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2016), 36. 
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İnsan, yaşamını sosyal etkileşim ve ilişkiler ağı içinde sürdürmektedir. Sağlıklı sosyal 
etkileşimin kurulması her birey için önem taşımaktadır. Bunun yolu ise erken çocukluk 
döneminden itibaren sosyal ilişkilere önem vermekten geçmektedir. Çocukların sosyal 
davranışlarında etkileşimde oldukları önemli iki grup söz konusudur: Aile ve akranlar. 
Çocuğun sosyal davranışı, aile ve akranların tepkileri bağlamında ele alınmaktadır5. Çocuklar 
ilk ilişkilerini yetişkinlerle kurmaktadır.  
 
Bu açıdan bakıldığında çocuk-yetişkin ilişkisi eşit bir ilişki olarak kabul görmemektedir. 
Çocuk, yetişkinden daha güçsüzdür ve yetişkine bağımlı bir süreçten geçmektedir. İlerleyen 
zamanlarda akranları ile ilişkiler ağı içine girmeye başlayan çocuk, çocuk-yetişkin ilişkisine 
göre çok daha eşit bir ilişkiler ağı içinde yer alacaktır. Bu sebeple de akranlar arası kurulan 
ilişkiler her geçen gün çocuk özelinde daha da değer kazanacaktır6. Çocuklar gelişirken aile, 
arkadaşlar, okul ve diğer toplumsallaşma kaynaklarından dolaylı ve doğrudan yollarla 
etkilenerek sosyal becerileri kazanmaktadır7. Çocuk üzerinde pek çok faktörün varlığını 
korumasının yanı sıra akran gurubunun etkisi çocuk büyüdükçe artmakta ve özellikle 
ergenlik döneminde en üst seviyeye ulaşmaktadır.  
Çocukların akranları ile kurdukları ilişki ve iletişimde, hangi davranışlarının kabul edileceği, 
hangilerinin edilmeyeceği aldıkları tepkilere göre öğrenecekleri bir süreçtir. Sosyal beceriler, 
tam olarak iki akran arasında güç dengesi bulunan akran ilişkisinde ya da akranların 
birbirleriyle olan mücadelesinde öğrenilmektedir. Bu sebeple çocukların gösterdikleri sosyal 
davranışların akranları tarafından kabulü, çocuğun yeterli sosyal beceriye sahip olması ile 
doğrudan ilişkilidir8. Bu kabul, sergilediği sosyal davranışa bağlıdır. Davranışları sebebiyle 
kabul görmeyen çocuk, zamanla kısır döngü içine girecek ve tamamen yalnızlaşma riski ile 
karşı karşıya kalacaktır. Tüm bunlar, mutlu ve toplum ile uyum içerisinde olan bireylerin 
yetişmesi için sosyal becerilerin erken çocukluk yıllarından itibaren kazandırılmasının ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
 
Gelişimde büyük rol oynayan akran ilişkileri, çocuğun sosyal davranış becerilerini 
geliştirebilmesi için pek çok fırsat sağlamaktadır. Çocuklar bu süreçte, arkadaşlık 
kurabilmenin ve farklı oyun etkinlikleri içinde yer almanın akran grubu tarafından gördükleri 
kabule bağlı olduğunu fark ederler. Çocuk, kimi zaman bu gruba dahil olmak, zaman 
geçirmek istemese bile kolaylıkla akran grubu içinden çıkamamaktadır. Çünkü çocuklar, 
mutlu olsalar da olmasalar da zamanlarının büyük bir kısmını okulda akranları ile 
geçirmektedir9. Bütünüyle bakıldığında okul yaşamına başlayan her bir çocuk, akran 
grubunun ayrılmaz bir parçasıdır ve içinde bulunduğu ortam da grubun bir parçası olması 
konusunda bazı zorunluluklar getirmektedir. Çocuğun bu sosyal ortamı, yaşanan sosyal 
problemlerle başa çıkmasını da zorunlu kılmaktadır.  
 
Çoğu beceride olduğu gibi sosyal problem çözme becerisinin kazanılmasında da kritik 
dönem, erken çocukluk dönemidir. Erken çocukluktan itibaren edinilen sosyal problem 
çözme becerileri, orta çocukluk dönemi olarak adlandırılan 7-11 yaş aralığını da 
etkilemektedir. Çocuklar bu dönemde, aileleri dışındaki bireylerle de iletişim kurarak 
sosyalleşmektedir10. Çocukların akranları ile olan ilişkileri bu dönemde giderek artmaktadır. 
 
Dolayısıyla sosyal problem çözme becerileri üzerinde rol oynayan bireysel faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla planlanan araştırmalarda öncelikli olarak yaş ve cinsiyet 
değişkenlerinin ele alındığı görülmekte hatta bazı çalışmaların sadece bu değişkenlerin 

                                                           
5 Filiz Çetin v.dğr., Çocuklarda Sosyal Beceriler (İstanbul: Epsilon Yayınları, 2002) 19. 
6 Çetin v.dğr., Çocuklarda Sosyal Beceriler, 20. 
7 Morgan Stanley, Çocuk ve Beceri, trc. İlayda Özbaş (İstanbul: Ekinoks Yayıncılık, 2009) 25-29. 
 
8 Çetin v.dğr., Çocuklarda Sosyal Beceriler, 15. 
9 Çetin v.dğr., Çocuklarda Sosyal Beceriler, 19-20. 
10 Laura E. Berk, “Erken Çocuklukta Duygusal ve Sosyal Gelişim” çev. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Bebekler ve Çocuklar: 
Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa, (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2013), 372. 
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etkisini araştırmak üzere yapıldığı dikkati çekmektedir. Türkiye’de yapılan araştırmaların 
çoğunun sonuçları yaşla birlikte çocukların sosyal problem çözme becerilerinde daha etkin 
olduklarına işaret etmektedir11. Fakat hem yurt içi hem de yurt dışı bazı çalışmalarda 
çocukların yaşı sosyal temelli problem çözme becerisi üzerinde etkili bulunmamaktadır12. 
Cinsiyet faktörü için de benzer şekilde bazı çalışmalar öğrencilerin sosyal problem çözme 
becerilerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Bazı çalışmalar ise 
farklılık göstermediğini bulgulamıştır13.  

İlkokul çağından itibaren öğrencilerin entelektüel gelişimleri söz konusu olmaktadır. İlkokul 
çağı çocukları, entelektüel uyaranlara tepki gösterebilecek yeteneklere sahiptir. Yirmi birinci 
yüzyılın en kritik becerilerinin başında eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve iş birliği 
becerileri gelmektedir. Bu becerilerin entegre şekilde gelişmesi, çocukların bir ömür boyunca 
gelişimlerine ve çağın gereksinimlerini karşılayan sosyal bireylere dönüşme konusunda zemin 
hazırlamaktadır. Öğrencilerin sosyal problem çözme becerisine sahip olmaları günlük yaşamla 
bağlantılı problemleri ve zorlukları çözme konusundaki ihtiyaçları da ortaya çıkarmaktadır14. 
Öğrencilerin, problem çözme sürecindeki mevcut sorunu fark etme, problemi güçlü şekilde 
ifade etme konularında büyük bir istek içinde oldukları ancak yetersiz sosyal beceri eğitimi 
sebebiyle sorunu güçlü şekilde fark etme ve sorunu çözme konusunda sınırlı anlayışa sahip 
oldukları görülmektedir. 

Orta çocukluktaki çocuklar, tıpkı yetişkinler gibi sosyal ilişkiler kurmakta ve çatışmalar 
yaşamaktadır15. Çocukların okul yaşantısı ile birlikte sosyal alanlarının çeşitlenmesi, 
yaşadıkları problemlerin de çeşitlenmesine yol açmaktadır. Çocukların akranları ile yaşadıkları 
sosyal problemleri çözme tercihleri, ileriki yıllara da etki edecektir. Bu sebeple çocukların 
edindikleri bu becerilerin, akranların kabulü ile doğrudan ilgili olan çocuğun sosyal-duygusal 
açıdan gelişimine de etki edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır16. Bu derece önem arz eden 
sosyal problem çözme becerilerine, erken çocukluktan itibaren gereken önemin gösterilmesi, 
eğitici ve önleyici faaliyetlere yer verilmesi, gelecek yıllarda çocukların sağlıklı ilişki ve 
iletişim içinde olmalarına katkı sağlayacaktır. 

Sosyal problem çözme becerisi eğitim programı alan ilkokul öğrencilerinin, potansiyel olarak 
zor sosyal durumlarla başa çıkma yetenekleri, eğitim almamış olan ilkokul öğrencilerine göre 

                                                           
11 Meziyet Arı – E. Helin Yaban,” 9-11 Yaşındaki Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinde Cinsiyet ve Yaş 
Farklılıkları”, Eğitim ve Bilim 37/164 (2012): 188-203. 
Şuheda Bozkurt Yükçü – Haktan Demircioğlu, “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin 
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1/2 (2017): 216-238. 
Elif Yılmaz – Kezban Tepeli, “60-72 Aylık Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Duyguları Anlama Becerileri 
Açısından İncelenmesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 172/172 (2013): 117-130.  
E. Helin Yaban – Arzu Yükselen, “Korunmaya Muhtaç Yedi–On Bir Yaş Grubundaki Çocukların Sosyal Problem Çözme 
Becerilerinin İncelenmesi”, Toplum ve Sosyal Hizmet 18/1 (2007): 49-67. 
12 Temiz Dönüş, Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, 
Trakya Üniversitesi, 2019), 70. 
13 Sue Walker – Donna Berthelsen - Kym Irving, “Temperament And Peer Acceptance In Early Childhood: Sex And Social 
Status Differences”, Child Study Journal 31/3 (2001): 177–192. 
Özlem Bal – Z. Fulya Temel, “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4- 6 Yaş Çocuklarının Kişiler Arası Problem 
Çözme ve Bakış Açısı Alma Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4/1 
(2014): 156-169. 
Şuheda Bozkurt Yükçü, Bağımsız Anaokullarına Devam Eden Çocukların Duygu Düzenleme Ve Sosyal Problem Çözme 
Becerileri İle Ebeveynlerinin Duygusal Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, 
Hacettepe Üniversitesi, 2017). 
14 Shofiyatun Nurlaili – Sapriya, “Effectiveness Social Inquiry Learning Model towards Students' Problem-Solving Skill in a 
Primary School”, Proceedings of the 2019 4th International Conference on Information and Education Innovations (July, 
2019), 131. 
15 Laura E. Berk, “Erken Çocuklukta Duygusal ve Sosyal Gelişim” çev. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Bebekler ve Çocuklar: 
Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa, (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2013), 372. 
16 Uzunkol – Özdemir Yılmaz, “İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından 
İncelenmesi”, 351-363. 
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daha gelişmiş olduğu gözlemlenmektedir17. Böylece sosyal problem çözme becerisi eğitimi 
alan öğrencilerin bildirdikleri sosyal ve duygusal sorunların yaygınlığının azaldığı da ortaya 
konmaktadır. 

Çocukların orta çocukluk dönemine denk gelen ilkokul çağında yaşadıkları sosyal problemler 
ve başa çıkma yöntemleri, onların sosyal ilişkilerini ve benlik kavramını doğrudan 
etkileyecektir. Alan yazın incelendiğinde çalışmaların pek çoğunun, sosyal gelişimde kritik 
dönem olmasından dolayı, okul öncesi öğrenciler ile sürdürüldüğü görülmektedir. İlkokul 
sonrası, ortaokul ve lise örneklemleri üzerinde yapılan çalışmalar okul öncesinden sonra sıklık 
olarak dikkati çekmektedir18. Literatürde ilkokul çağı çocuklarının sosyal problem çözme 
becerileri üzerine yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür19. İlkokul, özellikle 
küçük sınıflar düzeyinde sosyal problem çözme konusunda çalışmalara duyulan ihtiyaç hem 
de değişkenlere göre alan yazında sonuçların farklılık göstermesinden hareketle bu çalışma 
gerçekleştirilmiştir. 

 
 
YÖNTEM 

Bu çalışma, karma araştırma modelinde tasarlanmıştır. Karma araştırma, nitel ve nicel 
araştırmaların veya paradigmaların birlikte kullanıldığı bir modeldir20. Karma araştırma, 
araştırmacının, araştırma problemlerini anlamak için hem nicel (kapalı uçlu) hem de nitel 
veriler (açık uçlu) topladığı, bu verileri birbiriyle bütünleştirdiği ve daha sonra iki farklı yolla 
elde ettiği verileri bütünleştirmenin avantajlarını kullanarak sonuçlar çıkardığı bir yaklaşım 
olarak tanımlanmaktadır21. Johnson ve Turner’e göre karma yöntem ile farklı yöntem, strateji 
ve yaklaşımlar temel alınarak veri toplama süreci çeşitlendirilir. Ayrıca karma yöntem ile ele 
alınan probleme yönelik farklı görüş ve bakış açılarıyla çözüm aranır22. Araştırmada nicel 
verileri açıklayabilmek için karma yöntem araştırmaları içerisinde yer alan açıklayıcı ardışık 
desen kullanılmıştır.23 Bu araştırma kapsamında elde edilen nicel veriler çeşitli değişkenler 
açısından (yaş, cinsiyet, okul öncesi eğitim alıp almama durumu ve kardeş sayısı) 
incelenmiştir. Nicel verilerin toplanmasının ardından odak grup görüşmesi ile nitel veriler 
toplanmıştır. 

    EVREN, ÖRNEKLEM / ÇALIŞMA GRUBU 

Bu araştırmanın evreni, İstanbul Anadolu Yakası, Kadıköy ilçesinde bulunan bir özel 
ilkokulun ikinci ve üçüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan 255 öğrenciden oluşmaktadır. 
Bu okulun seçilme nedeni araştırmacılar için kolay ulaşımın sağlanabildiği uygun bir okul 

                                                           
17 Mg. Sawyer - C. Macmullin – B. Graetz – Ja Said – Jj Clark -  P. Baghurst, “Social Skills Training for Primary School 
Children: A 1‐Year Follow‐Up Study”, Journal of Peadiatrics and Child Health 33/5 (March 2008): 378-383. 
18 Sue Walker - Kym Irving - Donna Berthelsen, “Gender Influences on Preschool Children's Social Problem-Solving 
Strategies” The Journal of Genetic Psychology 163/2 (2002): 197-209. 
Tsai-Yen Chung - Steven R. Asher, “Children's Goals and Strategies in Peer Conflict Situations”, Merrill-Palmer Quarterly 
42/1 (1996): 125-147. 
19Dilek Özmen, 5-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin Sosyal Problem Çözme Becerisi Açısından İncelenmesi 
(Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2013). 
Yılmaz, 48-72 Aylık Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin ve Akran İlişkilerinin İşitsel Muhakeme ve İşlem 
Becerileri Açısından İncelenmesi. 
Temiz, Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. 
Serpil Pekdoğan, “5-6 Yaş Çocukların Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16/4 (2016): 1946-1965. 
20 Ömer Oğuzhan Demir,“Nitel Araştırma Yöntemleri”. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.  ed. Kaan Böke. 287-316. 
(İstanbul: Alfa Yayınları, 5. Basım, 2017), 411. 
21 John W. Creswell, Karma Araştırma Yöntemlerine Giriş. Trc. Mustafa Sözbilir, (Ankara: Pegem Akademi, 2017), 2. 
22 Şener Büyüköztürk – E. Özcan Akgün – Şirin Karadeniz – Funda Demirel, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (Ankara: Pegem 
Akademi Yayınları, 2017). 
23 John W. Creswell, Karma Araştırma Yöntemlerine Giriş. Trc. Mustafa Sözbilir, (Ankara: Pegem Akademi, 2017), 50-51. 
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olmasıdır. Kazara ya da elverişli örnekleme ismi ile de anılan uygun örnekleme yönteminde 
(convenience/accidental/incifental sampling) zaman, para ve işgücü kaybını önleme temel 
amaç edinilir. Burada araştırmacı en ulaşılabilir ve maksimum tasarruf sağlayacak bir durum 
örnek üzerinde çalışır.24 Örneklemde ise tüm bu öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Nicel 
verilerin toplanmasında çalışma evreninin tamamına, nitel verilerin toplanmasında ise çalışma 
evreninin bir kısmına ulaşılmıştır. Nicel verilerin elde edilmesinden sonra yapılan odak grup 
görüşmesinde aykırı durum örnekleme modelinden yararlanılmıştır.  

Araştırmada örnekleme türlerinden amaçlı örneklem aykırı durum örneklemesi ile iki grup 
seçilmiştir. Odak grup görüşmesinde, beşer kişilik bu iki grup ile görüşmeler yapılmıştır. 
Aykırı veya anormal durum örnekleme yönteminde araştırma, amacına yönelik olarak 
belirlenen ve araştırma sorularının cevaplanmasına en anlamlı katkıyı yapan iki uç örnek 
seçilmektedir25. Yapılan araştırmada aykırı durum, akranları ile en çok sosyal problem 
yaşayan öğrenciler ve en az sosyal problem yaşayan öğrenciler olarak belirlenmiştir.  

 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmanın ilk aşamasında, uzman görüşüne başvurularak hazırlanmış anket formu 
kullanılmıştır. Uzmanlar; iki eğitim bilimci, bir program geliştirme ve bir sınıf öğretmenliği 
alan uzmanıdır. Anket soruları, ilkokul ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin okuldaki akranları 
ile aralarında yaşanmakta olan güncel sorunlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Anket 
formunda yer alan örnek olaylar sekiz farklı başlıkta ele alınmıştır. Her bir örnek olayın 
içerdiği problem durumu farklıdır. Problem durumları sırasıyla: Mızıkçılık, verdiği sözü 
tutmamak, fiziksel ve sözel şiddet, eşyaların izinsiz kullanılması, oyundan dışlanma, 
arkadaşlarını bastırma ve yönetme, birbirini dinlememe, paylaşımcı olmama olarak 
belirlenmiştir. Problem durumunu yansıtan her örnek olayın ardından katılımcı öğrencilere 
“Sen metinde sözü edilen kişinin yaşadığı problemle karşılaştığında bu problemi çözmek için 
ne yaparsın?” sorusu yöneltilmektedir. Katılımcı öğrencilerin üç olumlu-üç olumsuz olarak 
belirlenen problem çözme tercihlerinden birini işaretlemesi istenmiştir. Ankette öğrencilere 
sunulan çözüm yolları; ağlarım, arkadaşımı kibar bir dille uyarırım, öğretmenimden sorunu 
çözmesi için yardım isterim, oyunu terk ederim/ortamdan uzaklaşırım, arkadaşımın durumu 
fark etmesi için beklerim, farklı bir çözüm yolu üretirim olarak belirlenmiştir.  
Araştırmanın ikinci aşaması olan nitel verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme 
formundan yararlanılmıştır. Bu formun oluşturulmasında da aynı uzmanların görüşlerine 
başvurulmuştur. Bu formda; Arkadaşların ile ne kadar sıklıkla sorun yaşıyorsun? Arkadaşların 
ile daha çok hangi konularda sorun yaşıyorsun?, Arkadaşın/arkadaşların ile bir sorun 
yaşadığında arkadaşının/arkadaşlarının bu sorunu nasıl çözmesini istersin? Sorunu çözmek 
için ne yapmalıdır? Arkadaşınla yaşadığın sorunu nasıl çözersin? ve 

 

 

 

dinlediğin örnek olayda yaşanan problem durumunu çözmek için farklı bir çözüm yolu 
üretmen gerekseydi bu çözüm yolu ne olurdu?  

       VERİLERİN ANALİZİ  

                                                           
24 Şener Büyüköztürk – E. Özcan Akgün – Şirin Karadeniz – Funda Demirel – Ebru Kılıç Çakmak, Eğitimde Bilimsel 
Araştırma Yöntemleri, (Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2019), 95. 
25Ali Baltacı, “Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”, 
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/1 (2018): 231-274.  
 

Doruk ve arkadaşları, teneffüste yerden yüksek oyunu oynuyorlardı. Oyun başladıktan bir 
süre sonra Ali de arkadaşlarının yanına giderek “Ben de sizinle oynayabilir miyim?” diye 
sordu. Doruk, “Hayır, sen hızlı koşamıyorsun! Bu oyunda bizimle oynayamazsın.” diyerek 
Ali’nin oyuna katılmasına izin vermedi. Diğer çocuklar da Doruk’un bu fikrini onayladılar ve 
Ali’yi oyuna almadılar.  
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Bu bölümde, araştırmanın amaç ve alt amaçlarına yönelik toplanan nicel ve nitel verilerin 
analizine ve bulgularına yer verilmiştir. Sosyal Problem Çözme Anketi ile elde edilen nicel 
verilerin analiz edilmesinde SPSS programı kullanılmış, bulguların analizinde her bir alt 
amaç için frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Katılımcı öğrencilerle gerçekleştirilen 
odak grup görüşmesinde elde edilen nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yönteminden 
faydalanılmıştır. İçerik analizi, birbiri ile benzer olan verileri belirli kavramlar ve temalar 
altında bir araya getirmeyi, okuyucuya elde edilen verileri anlayabileceği bir düzende 
sunmayı ve yorumlamayı amaçlamaktadır. İçerik analizi yöntemi, toplanan verileri, 
kavramlara ve ilişkilere ulaştırmaktadır26.  

 

BULGULAR 

Aşağıda ilk olarak “Sosyal Problem Çözme Anketi” ile elde edilen verilerin bulguları, daha 
sonra ise odak grup görüşmesi ile elde edilen verilerin bulguları tablolar halinde 
sunulmuştur. İlkokula devam eden ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin sosyal problem 
çözme tercihlerindeki dağılım Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1: İlkokula devam eden ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin sosyal problem çözme 
tercihlerindeki dağılım nedir? 
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 f % f % f % f % f % f % f % 
Mızıkçılık 1 0,4 179 70.2 15 5.9 9 3.5 15 5.9 36 14.1 

255 100 

Dışlanma 4 1.6 62 24.3 76 29.8 40 15.7 10 3.9 63 24.7 
Vurma 8 3.1 28 11 131 51.4 48 18.8 14 5.5 26 10.2 

Verdiği Sözü 
Tutmama 

5 2 89 34.9 13 5.1 29 11.4 63 24.7 56 22 

İzinsiz Eşya 
Kullanımı 

2 0.8 157 61.6 35 13.7 3 1.2 31 12.2 27 10.6 

Bastırma ve 
Yönetme 

1 0.4 68 26.7 66 25.9 31 12.2 38 14.9 51 20 

Birbirini 
Dinlememe 

4 1.6 80 31.4 28 11 51 20 37 14.5 55 21.6 

Paylaşımcı 
Olmama 

8 3.1 34 13.3 97 38 15 5.9 23 9 78 30.6 

 

Tablo 1 incelendiğinde yaşanan mızıkçılık durumunda % 0.4 oranı ile en az tercih edilen 
sosyal problem çözme yolunun ağlamak, % 3.5 oranı ile ikinci tercih yolunun ortamdan 
uzaklaşmak, % 5.9 oranı ile öğretmenden sorunu çözmesi için yardım istemek ve arkadaşın 
durumu fark etmesini beklemek, % 14.1 oranı ile farklı bir çözüm yolu üretmek ve son olarak 
en çok tercih edilen çözüm yolunun ise % 70.2 oranı ile arkadaşlarımı kibar bir dille uyarmak 
olduğu görülmektedir. İlkokula devam eden ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin, anketten 
elde edilen verilere göre herhangi bir mızıkçılık durumu ile karşılaştıklarında bu sorunu 

                                                           
26 Ali Yıldırım – Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (Ankara, Seçkin Yayınları, 2005), 227. 
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çözmek için en az ağlamayı tercih ederken, en çok arkadaşlarını kibar bir dil ile uyarmayı 
tercih ettikleri görülmektedir. 

Yaşanan dışlanma durumunda % 1.6 oranı ile ağlamak, % 3.9 oranı ile arkadaşın durumu fark 
etmesini beklemek, % 15.7 oran ile ortamdan uzaklaşmak, % 24.3 oranı ile arkadaşı kibar bir 
dil ile uyarmak, % 24,7 oranı ile farklı bir çözüm yolu üretmek, % 29,8 oranı ile öğretmenden 
sorunu çözmesi için yardım istemek olduğu görülmektedir.  

Katılımcı öğrencilerin dışlanma durumunda en az ağlamayı, en çok öğretmenin sorunu 
çözmesi için yardım istemeyi tercih ettikleri görülmektedir. Öğrencilerin vurma davranışı 
karşısında % 3.1 oranı ile en az ağlamayı seçtikleri, en çok ise % 51.4 oranı ile öğretmenden 
sorunu çözmesi için yardım istedikleri görülmektedir. Öğrencilerin verilen sözün tutulmaması, 
eşyaların izinsiz kullanılması, bastırma ve yönetme, birbirini dinlememe problem 
durumlarında yaşadıkları sosyal problemi çözmek için arkadaşlarını kibar bir dille uyarmayı 
tercih ettikleri, paylaşımcı olmama probleminde ise çözüm yolu için öğretmenden destek 
istedikleri görülmektedir. 

Tablo 1’den elde edilen verilere göre, katılımcı öğrencilerin öngörülen tüm problem 
durumlarında problemin çözümü için en çok tercih ettikleri çözüm yolunun arkadaşların kibar 
bir dille uyarılması olduğu ortaya konmaktadır. Tablo 2’de öğrencilerin sosyal problem çözme 
tercihlerinin yaşa göre dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 2: İlkokula devam eden öğrencilerin sosyal problem çözme tercihlerinin yaşa göre 
dağılımı nedir? 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Mızıkçılık 

7 1 5.6 8 44.4 1 5.6 1 5.6 1 5.6 6 33.3 18 100 

8 0 0 88 75.2 7 6 2 1.7 3 2.6 17 14.5 117 100 

9 0 0 83 69.2 7 5.8 6 5 11 9.2 13 10.8 120 100 

Dışlanma 

7 1 5.6 4 22.2 5 27.8 2 11.1 2 11.1 4 22.2 18 100 

8 2 1.7 25 21.4 36 30.8 16 13.7 5 4.3 33 28.2 117 100 

9 1 0.8 33 27.5 35 29.2 22 18.3 3 2.5 26 21.7 120 100 

Vurma 

7 1 5.6 2 11.1 9 50 5 27.8 0 0 1 5.6 18 100 

8 5 4.3 11 9.4 61 52.1 19 16.2 9 7.7 12 10.3 117 100 

9 2 1.7 15 12.5 61 50.8 24 20 5 4.2 13 10.8 120 100 

Verdiği Sözü 
Tutmama 

7 2 11.1 3 16.7 0 0 1 5.6 7 38.9 5 27.8 18 100 

8 2 1.7 42 35.9 7 6 13 11.1 29 24.8 24 20.5 117 100 

9 1 0.8 44 36.7 6 5 15 12.5 27 22.5 27 22.5 120 100 

İzinsiz Eşya 
Kullanımı 

7 1 5.6 7 38.9 3 16.7 0 0 5 27.8 2 11.1 18 100 

8 0 0 77 65.8 18 15.4 1 .9 8 6.8 13 11.1 117 100 

9 1 .8 73 60.8 14 11.7 2 1.7 18 15.0 12 10.0 120 100 

Bastırma ve 
Yönetme 

7 1 5.6 5 27.8 7 38.9 1 5.6 1 5.6 3 16.7 18 100 

8 0 0 21 17.9 33 28.2 20 17.1 16 13.7 27 23.1 117 100 
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9 0 0 42 35.0 26 21.7 10 8.3 21 17.5 21 17.5 120 100 

Birbirini 
Dinlememe 

7 1 5.6 6 33.3 3 16.7 3 16.7 1 5.6 4 22.2 18 100 

8 1 .9 38 32.5 11 9.4 19 16.2 19 16.2 29 24.8 117 100 

9 2 1.7 36 30.0 14 11.7 29 24.2 17 14.2 22 18.3 120 100 

Paylaşımcı 
Olmama 

7 1 5.6 1 5.6 3 16.7 2 11.1 1 5.6 10 55.6 18 100 

8 5 4.3 18 15.4 45 38.5 6 5.1 8 6.8 35 29.9 117 100 

9 2 1.7 15 12.5 49 40.8 7 5.8 14 11.7 33 27.5 120 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde; 7 yaşındaki katılımcıların mızıkçılık, izinsiz eşya kullanımı ve 
birbirini dinlememe problemlerinde arkadaşlarını kibar bir dille uyardıkları; dışlanma, vurma, 
bastırma ve yönetme problemlerinde öğretmenden sorunu çözmesi için yardım istedikleri; 
paylaşımcı olmama probleminde farklı bir çözüm yolu ürettikleri ve son olarak verilen sözün 
tutulmadığı problem durumunda ise arkadaşının durumu fark etmesi için bekledikleri 
görülmektedir. 8 yaşındaki katılımcıların mızıkçılık, verdiği sözü tutmama, eşyaların izinsiz 
kullanımı ve birbirini dinlememe problem durumlarında arkadaşlarını kibar bir dille uyarma 
yoluna gittikleri; dışlanma, vurma, bastırma ve yönetme ve paylaşımcı olmama problem 
durumlarında sorunu çözmesi için öğretmenden yardım istedikleri görülmektedir. 9 yaşındaki 
katılımcıların mızıkçılık, verilen sözün tutulmaması, bastırma ve yönetme, eşyaların izinsiz 
kullanımı ve birbirini dinlememe problem durumlarında arkadaşlarını kibar bir dille uyarma 
yoluna gittikleri; dışlanma, vurma ve paylaşımcı olmama problem durumları ile 
karşılaştıklarında öğretmenden sorunu çözmesi için destek istedikleri görülmektedir. 

Tablo 2’den elde edilen bulgulara göre, 7 yaşındaki katılımcıların verilen sözün tutulmaması 
ve paylaşımcı olmama problem durumlarında diğer yaş grubundaki katılımcılardan farklı 
olarak durumun fark edilmesi için bekledikleri ve farklı bir çözüm yolu ürettikleri 
görülmektedir. 9 yaşındaki katılımcılar ise bastırma ve yönetme problem durumunda diğer yaş 
grubundaki katılımcılardan farklı olarak arkadaşlarını uyarmayı tercih etmektedir. Diğer tüm 
problem durumlarında tüm katılımcı öğrenciler aynı problem çözme tercihinde 
bulunmuşlardır. Aşağıda öğrencilerin Sosyal problem çözme tercihlerinin cinsiyete göre 
dağılımı Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3: İlkokula devam eden öğrencilerin sosyal problem çözme tercihlerinin cinsiyete 
göre dağılımı nedir? 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Mızıkçılık 
Kız 0 0 98 76.0 5 3.9 2 1.6 7 5.4 17 13.2 129 100 

Erkek 1 .8 81 64.3 10 7.9 7 5.6 8 6.3 19 15.1 126 100 

Dışlanma 
Kız 1 .8 36 27.9 33 25.6 19 14.7 6 4.7 34 26.4 129 100 

Erkek 3 2.4 26 20.6 43 34.1 21 16.7 4 3.2 29 23.0 126 100 

Vurma 
Kız 4 3.1 21 16.3 60 46.5 25 19.4 7 5.4 12 9.3 129 100 

Erkek 4 3.2 7 5.6 71 56.3 23 18.3 7 5.6 14 11.1 126 100 

Verdiği Sözü Kız 1 .8 44 34.1 5 3.9 12 9.3 35 27.1 32 24.8 129 100 
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Tutmama 
Erkek 4 3.2 45 35.7 8 6.3 17 13.5 28 22.2 24 19.0 126 100 

İzinsiz Eşya 
Kullanımı 

Kız 1 .8 88 68.2 10 7.8 3 2.3 14 10.9 13 10.1 129 100 

Erkek 1 .8 69 54.8 25 19.8 0 0 17 13.5 14 11.1 126 100 

Bastırma ve 
Yönetme 

Kız 0 0 40 31.0 32 24.8 14 10.9 19 14.7 24 18.6 129 100 

Erkek 1 .8 28 22.2 34 27.0 17 13.5 19 15.1 27 21.4 126 100 

Birbirini 
Dinlememe 

Kız 1 .8 47 36.4 12 9.3 18 14.0 22 17.1 29 22.5 129 100 

Erkek 3 2.4 33 26.2 16 12.7 33 26.2 15 11.9 26 20.6 126 100 

Paylaşımcı 
Olmama 

Kız 4 3.1 14 10.9 45 34.9 3 2.3 17 13.2 46 35.7 129 100 

Erkek 4 3.2 20 15.9 52 41.3 12 9.5 6 4.8 32 25.4 126 100 

 

Tablo 3’te öğrencilerin sosyal problem çözme tercihleri cinsiyete göre incelendiğinde; kız 
öğrencilerin yaşanan mızıkçılık, dışlanma, verilen sözün tutulmaması, eşyaların izinsiz 
kullanımı, bastırma ve yönetme, birbirini dinlememe problem durumlarında arkadaşlarını 
kibar bir dille uyarmayı tercih ettikleri; vurma probleminde sorunu çözmesi için öğretmenden 
destek aldıkları ve son olarak paylaşımcı olmama probleminde sorunu çözmek için farklı bir 
çözüm yolu ürettikleri görülürken erkek öğrencilerin mızıkçılık, verilen sözün tutulmaması, 
eşyaların izinsiz kullanımı, birbirini dinlememe problem durumlarında arkadaşlarını kibar bir 
dille uyarmayı tercih ettikleri; vurma, dışlanma, bastırma ve yönetme, paylaşımcı olmama 
problem durumları ile karşılaştıklarında sorunun çözülmesi için öğretmenden destek istedikleri 
görülmektedir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre yaşadıkları problem durumlarının 
çözümünde öğretmen desteğine daha çok ihtiyaç duydukları görülmektedir. Öğrencilerin 
sosyal problem çözme tercihlerinin okul öncesi eğitim alıp almama durumuna göre dağılımı 
Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: İlkokula devam eden öğrencilerin sosyal problem çözme tercihlerinin okul öncesi 
eğitim alıp almama durumuna göre dağılımı nedir? 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Mızıkçılık 
Alan 0 0 4 36.4 4 36.4 0 0 0 0 3 27.3 11 100 

Almayan 1 .4 175 71.7 11 4.5 9 3.7 15 6.1 33 13.5 244 100 

Dışlanma 
Alan 0 0 3 27.3 4 36.4 3 27.3 0 0 1 9.1 11 100 

Almayan 4 1.6 59 24.2 72 29.5 37 15.2 10 4.1 62 25.4 244 100 

Vurma 
Alan 0 0 1 9.1 7 63.6 0 0 2 18.2 1 9.1 11 100 

Almayan 8 3.3 27 11.1 124 50.8 48 19.7 12 4.9 25 10.2 244 100 
Verdiği 

Sözü 
Tutmama 

Alan 0 0 4 36.4 1 9.1 1 9.1 4 36.4 1 9.1 11 100 

Almayan 5 2.0 85 34.8 12 4.9 28 11.5 59 24.2 55 22.5 244 100 

İzinsiz Eşya 
Kullanımı 

Alan 0 0 7 63.6 3 27.3 0 0 0 0 1 9.1 11 100 

Almayan 2 .8 150 61.5 32 13.1 3 1.2 31 12.7 26 10.7 244 100 

Bastırma ve 
Yönetme 

Alan 0 0 3 27.3 3 27.3 0 0 3 27.3 2 18.2 11 100 

Almayan 1 .4 65 26.6 63 25.8 31 12.7 35 14.3 49 20.1 244 100 

Birbirini 
Dinlememe 

Alan 1 9.1 2 18.2 0 0 4 36.4 0 0 4 36.4 11 100 

Almayan 3 1.2 78 32.0 28 11.5 47 19.3 37 15.2 51 20.9 244 100 

Paylaşımcı 
Olmama 

Alan 0 0 4 36.4 1 9.1 0 0 2 18.2 4 36.4 11 100 

Almayan 8 3.3 30 12.3 96 39.3 15 6.1 21 8.6 74 30.3 244 100 
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Tablo 4’te öğrencilerin okul öncesi değişkenine göre sosyal problem çözme tercihleri 
incelendiğinde okul öncesi eğitim alan ve almayan tüm katılımcıların mızıkçılık, verilen sözün 
tutulmaması, eşyaların izinsiz kullanımı, bastırma ve yönetme problem durumlarında 
arkadaşlarını kibar bir dille uyarmayı tercih ettikleri; dışlanma ve vurma problem durumunda 
sorunu öğretmenin çözmesi için yardım istedikleri; birbirini dinlememe problem durumunda 
okul öncesi eğitim alan öğrencilerin sorunu çözmek için ortamdan uzaklaşmayı ve farklı bir 
çözüm yolu üretmeyi tercih ederken okul öncesi eğitim almamış olan öğrencilerin aynı 
problem durumlarında sorunu çözmek için arkadaşlarını kibar bir dille uyarmayı ve 
öğretmenden sorunu çözmesi için yardım istemeyi tercih ettikleri görülmektedir. Tablo 5’te 
öğrencilerin sosyal problem çözme tercihlerinin kardeş sayısına göre dağılımı görülmektedir. 

 

 

Tablo 5: İlkokula devam eden öğrencilerin sosyal problem çözme tercihlerinin kardeş 
sayısına göre dağılımı nedir? 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Mızıkçılık 

Yok 1 .8 90 70.3 9 7.0 5 3.9 7 5.5 16 12.5 128 100 

1 0 0 78 71.6 4 3.7 4 3.7 7 6.4 16 14.7 109 100 

2 ve üstü 0 0 11 61.1 2 11.1 0 0 1 5.6 4 22.2 18 100 

Dışlanma 

Yok 4 3.1 33 25.8 35 27.3 21 16.4 4 3.1 31 24.2 128 100 

1 0 0 25 22.9 33 30.3 17 15.6 6 5.5 28 25.7 109 100 

2 ve üstü 0 0 4 22.2 8 44.4 2 11.1 0 0 4 22.2 18 100 

Vurma 

Yok 6 4.7 12 9.4 60 46.9 27 21.1 8 6.3 15 11.7 128 100 

1 2 1.8 12 11.0 61 56.0 18 16.5 6 5.5 10 9.2 109 100 

2 ve üstü 0 0 4 22.2 10 55.6 3 16.7 0 0 1 5.6 18 100 

Verdiği 
Sözü 

Tutmama 

Yok 3 2.3 44 34.4 10 7.8 17 13.3 30 23.4 24 18.8 128 100 

1 2 1.8 39 35.8 2 1.8 10 9.2 27 24.8 29 26.6 109 100 

2 ve üstü 0 0 6 33.3 1 5.6 2 11.1 6 33.3 3 16.7 18 100 

İzinsiz 
Eşya 

Kullanımı 

Yok 2 1.6 73 57.0 19 14.8 1 .8 15 11.7 18 14.1 128 100 

1 0 0 74 67.9 14 12.8 2 1.8 13 11.9 6 5.5 109 100 

2 ve üstü 0 0 10 55.6 2 11.1 0 0 3 16.7 3 16.7 18 100 

Bastırma Yok 1 .8 23 18.0 40 31.3 14 10.9 20 15.6 30 23.4 128 100 
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ve 
Yönetme 1 0 0 37 33.9 24 22.0 12 11.0 18 16.5 18 16.5 109 100 

2 ve üstü 0 0 8 44.4 2 11.1 5 27.8 0 0 3 16.7 18 100 

Birbirini 
Dinlememe 

Yok 3 2.3 37 28.9 14 10.9 24 18.8 19 14.8 31 24.2 128 100 

1 1 .9 38 34.9 7 6.4 27 24.8 16 14.7 20 18.3 109 100 

2 ve üstü 0 0 5 27.8 7 38.9 0 0 2 11.1 4 22.2 18 100 

Paylaşımcı 
Olmama 

Yok 7 5.5 16 12.5 41 32.0 10 7.8 12 9.4 42 32.8 128 100 

1 1 .9 14 12.8 47 43.1 5 4.6 9 8.3 33 30.3 109 100 

2 ve üstü 0 0 4 22.2 9 50.0 0 0 2 11.1 3 16.7 18 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde, tüm kardeş kategorilerinde yer alan katılımcı öğrencilerin aynı 
problem durumları karşısında aynı problem çözme yolunu tercih ettikleri ancak birbirini 
dinlememe probleminde iki ve üzeri kardeşi olan katılımcıların sorunun çözümü için 
öğretmenden destek aldıkları ve paylaşımcı olmama probleminde kardeşi olmayan 
katılımcıların sorunun çözümü için farklı bir çözüm yolu üretmeyi tercih ettikleri 
görülmektedir. 
 
 
Araştırmanın nitel bulguları aşağıda tablolar halinde sunulmuş, öğrenci ifadelerinden 
doğrudan alıntılar yapılarak öğrencilerin sosyal problemlerine yaklaşımları ve çözüm 
önerileri daha derinlemesine ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tablo 6’da katılımcı 
öğrencilerin arkadaşları ile ne kadar sıklıkta problem yaşadıkları görülmektedir. 

      Tablo 6: Okulda arkadaşlar ile yaşanan sorunların sıklığı 

  

 

                                      

 

 

Tablo 6’da odak grup görüşmesinde katılımcıların okuldaki akranlarıyla problem yaşama 
durumunu gün aşırı, haftada en az bir, haftada iki ve üzeri, iki üç haftada bir, ayda bir olmak 
üzere beş farklı kategoride ifade ettikleri görülmektedir. Kaydedilen veriler incelendiğinde 
akranlarıyla hiç problem yaşamayan öğrencilerin olmadığı ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların 
% 60’ının haftada en az bir problem yaşadığı da görülmektedir. Aşağıda katılımcı öğrencilerin 
“Arkadaşların ile ne kadar sıklıkla sorun yaşıyorsun?” sorusuna ilişkin cevaplarına doğrudan 
örnekler yer almaktadır: 

1 Nolu Öğrenci: Her hafta illa bir kere. 
6 Nolu Öğrenci: Az, ayda bir. 
9 Nolu Öğrenci: Gün aşırı. 
 

 Tablo 7’de öğrencilerin arkadaşları ile yaşadıkları problem durumları yer almaktadır.  

         Tablo 7:  Okulda arkadaşlar ile yaşanan problem durumları 

Kavramlar                                                                                  (f) 

Kavramlar                                                         (f)           

Haftada en az bir                                                           
Haftada iki ve üzeri                           
İki üç haftada bir                               
Ayda bir ve üzeri                                        
Gün aşırı                                             
Hiç                                                       

3 
2 
2 
2 
1 
0 
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Takım kurma/ Takım arkadaşlarının belirlenmesi  
Oyun kurallarına uymama/mızıkçılık                                    
Oyunu sürdürme                                                                                
Boy sırasına geçme                                                                         
Oyun seçmeye karar verme                                                   
Kendi isteğini uygulatma              
Oyun sırasına uymama                                                           
Okul kurallarına uymama                                                       
Yemekhanede yer kapma                                                       

6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

                               Toplam                                                                      19 

Tablo 7 incelendiğinde odak grup görüşmesinde yer alan öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerinde 
birden fazla sorunla karşılaştıkları görülmektedir. Öğrenciler arasında en yaygın ve ortak olarak 
yaşanan problem durumunun takım kurma/takım arkadaşlarının belirlenmesi olduğu sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber oyun kurallarına uymama/mızıkçılık probleminin de yaygın 
problemlerden biri olduğu dikkati çekmektedir. Aşağıda katılımcı öğrencilerin “Arkadaşların ile 
daha çok hangi konularda sorunlar yaşarsın?” sorusuna ilişkin cevaplarına doğrudan örnekler 
verilmiştir: 

1 Nolu Öğrenci: Oyun kurallarına uyma, mızıkçılık. 
2 Nolu Öğrenci: Kurallara uyulmaması ve uymayanların cezalandırılması. 
5 Nolu Öğrenci: Sorun yaşadığında ortamın terk edilmesi. Oyun duruyor, devam edemiyoruz. 
 
Tablo 8’de yaşanılan problem durumunda arkadaştan beklenen çözümlerin neler olduğu 
görülmektedir. 

      Tablo 8: Yaşanılan problem durumunda arkadaşın çözümüne ilişkin beklentiler 

Kavramlar                                                                                 (f) 

Kibarca konuşmak                                                                
Özür dilemek                                                                         
Ortak bir yol bulmak                                                            
Kuralları tekrarlamak                                                           
Vurmamak                                                                             
Sakin kalmak                                                                          
Hatayı sorgulamak                                                                
Hatayı fark ettirmek                                                             
Yanına gidip konuşmak/Terk etmemek                            
Yanlışı söylemek                                                                    
Oyuna ara vermek                                                                 
Hatayı telafi etmek                                                                
Eşit çözüm yoluna gitmek                 
İletişime fırsat vermek                                                          

9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

                        Toplam                                                                        26 

Tablo 8 incelendiğinde, odak grup görüşmesinde yer alan öğrencilerin, arkadaşlarıyla yaşadıkları 
problemlerin çözümünde tercih edilmesini istedikleri yolların en başında, kibarca konuşmak yer 
almaktadır. Bu sırayı özür dilemek, ortak bir yol bulmak ve kuralları tekrarlamak takip 
etmektedir. Yine görüldüğü üzere öğrencilerin birden fazla çözüm beklentisi bulunmaktadır. Bu 
tablodan hareketle öğrencilerin anlaşılmaya ihtiyaç duyduklarını söylenebilir. Aşağıda katılımcı 
öğrencilerin “Arkadaşın/arkadaşların ile sorun yaşadığında arkadaşının/arkadaşlarının bu sorunu 
nasıl çözmesini istersin? Sorunu çözmek için ne yapmalı?” sorusuna ilişkin cevaplarına doğrudan 
örneklere yer verilmiştir: 
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1 Nolu Öğrenci: Konuşarak çözmeli, kibarca. 
3 Nolu Öğrenci: Oyun ile ilgiliyse oyuna mola vermeli ve kibarca kuralları yeniden anlatmasını    
isterim. 
7 Nolu Öğrenci: Kibarca konuşup benden özür dilemeli. Hata bendeyse bana fark ettirmeli. 
 
 Tablo 9’da öğrencilerin yaşadıkları soruna yönelik kendi çözümleri görülmektedir. 

    Tablo 9:  Arkadaşlarla yaşanan sorunlarda kendi çözüm yolları 

Kavramlar                                                                           (f) 
Kontrolü kaybedip bağırmak, kızgın davranmak              
Özür dilemek                                                                          
Sorunu çözmeden unutmak                                                
Ortamdan uzaklaşmak                                                          
Hatayı açıklamak                                                                    
Kibarca konuşmak                                                                  
Ağlamak                                                                                   
Öğretmenden yardım almak                                                
Mesafe koymak                                                                      

6 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

                      Toplam                                                                           25 

Tablo 9 incelendiğinde odak grup görüşmesine katılan öğrencilerin yaşadıkları problemler 
karşısında, kontrolü kaybedip bağırıp kızdıkları davranışlar sergiledikleri görülmektedir. İkinci 
olarak tercih edilen çözüm yolunda ise özür dilemek ve sorunu çözmeden unutup gitmek yer 
almaktadır. Ortamdan uzaklaşmak ve hatanın ne olduğunu açıklamak ise üçüncü çözüm yolu 
olarak görülmektedir. 

Tablo 8. ve tablo 9 karşılaştırıldığında odak grup görüşmesine katılan öğrencilerin, 
karşılaştıkları problem durumlarında karşı taraftan yaşanan sorunu sakince konuşarak 
çözmelerini beklerken aynı durumda kendilerinin olduğunda sakince konuşmak yerine 
kontrolü kaybedip bağırdıkları ve kızgın davranışlar sergilediklerini belirttikleri 
görülmektedir. Beklentiler ve tepkiler göz önüne alındığında zıt durumların ortaya çıkması 
dikkati çekmektedir. Aşağıda arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlarda bazı öğrencilerin belirttiği 
yaklaşım tarzlarından örnek ifadelere yer verilmiştir. 

1 Nolu Öğrenci: Önce sakin anlatırım. Yine anlamazsa ben de kızarım. Hatamı kabul 
etmiyorsa sinirlenir oradan uzaklaşırım ve konuyu kapatırım. 
3 Nolu Öğrenci: Kaybetme korkum oluyor ve ağlıyorum. Kendim olamıyorum. 
4 Nolu Öğrenci: Kibar davranmam gerekiyor ama biraz da kendimi kontrol edemiyorum.   
Böyle olduğunda bağırarak kızgın davranıyorum. Sorunu çözmeden unutuyoruz.                         

         2 Nolu Öğrenci: Kibarca anlatırım. Anlamazsa biraz sert konuşurum. 
 
Tablo 10’da arkadaşlarla yaşanan sosyal problemlerde hangi farklı çözüm yollarının üretildiği 
görülmektedir. 

      Tablo 10: Farklı çözüm yollarının üretilmesi 

Kavramlar                                                                                 (f)  
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Öğretmenden yardım istemek                                            
Başkaları ile oynamak                                                          
Farklı rol üstlenerek oyuna dâhil olmak                            
Kendini savunmak                                                                 
Öğretmene şikâyet etmek                                                   
İstenmeyen durumu üstlenmek                                         
Boş oturmak                                                                           
Kitap okumak                                                                         
Israrcı olmak                                                                           
Uyum sağlamak                                                                     
Güce değil eğlenceye dikkat çekmek               

6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Tablo 10’da odak grup görüşmesindeki katılımcıların yaşadıkları problem durumunda en çok 
ürettikleri çözüm yolunun öğretmenden yardım istemek olduğu görülmektedir. Bunu takip 
eden çözüm yolları ise başkaları ile oynamak, farklı bir rol üstlenerek oyuna dâhil olmak ve 
kendini savunmaktır. Öğrencilerin odak grup görüşmesinde verdikleri bazı cevapların 
doğrudan alıntılanmış hallerine aşağıda örnekler verilmiştir: 

2 Nolu Öğrenci: Öğretmene söylerim. O olmazsa rehber öğretmene söylerim. O kesin bir 
çözüm bulur, konuşur, beni oyuna alırlar. 
4 Nolu Öğrenci: Öğretmene şikâyet ederim. Öğretmen yol bulamazsa başka bir arkadaş bulup 
oynarım. Onlar da kabul etmezlerse kitap okurum ya da boş otururum. 
5 Nolu Öğrenci: Oyunda sadece hızlılar olmak zorunda değil. 
1 Nolu Öğrenci: “Oynamak istediğimi tekrar dile getiririm. Oyuna uyum sağlardım. 
Koşmadan da başarılı olabilirim.” 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ilkokula devam eden ikinci ve üçüncü sınıf 
öğrencilerinin okuldaki akranları ile yaşadıkları sosyal problemleri çözmede tercih ettikleri 
yollar, araştırmada ele alınan değişkenlere göre farklılıklar göstermektedir. Öğrencilerin en çok 
sorun yaşadığı konu başlıkları belirlenerek hazırlanan Sosyal Problem Çözme Anketi’nden elde 
edilen bulgular, katılımcı öğrenciler ile yapılan odak grup görüşmesinden elde edilen bulgular ile 
benzerlikler göstermektedir. Sosyal Problem Çözme Anketi’nden elde edilen bulgulara genel 
olarak bakıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Öğrencilerin okuldaki akranlarıyla yaşadıkları sosyal problemleri çözmede en çok tercih 
ettikleri yolların arkadaşların kibar bir dille uyarılması ve sorunun çözümü için 
öğretmenden yardım istenmesi şeklindedir. 

Çubukçu ve Gültekin’in27 “İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal 
Beceriler”in neler olması gerektiğini araştırdıkları çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin en çok 
“haklarını koruma ve savunma” becerisini, “başarısız olunan bir durumla başa çıkma”, ve 
“işbirliği yapma” becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri kaydedilmiştir. Bunların 
dışında “özür dileme”, “ne yapacağına karar verme”, “başkalarının haklarına saygı gösterme”, 
“dinleme”, “problemin nedenlerini araştırma”, “duygularını ifade etme” ve “araştırma ve 
öğrenme isteği içinde olma” becerileri de ilköğretim öğretmenleri tarafından önemli görülmüştür. 
Bu araştırmada öğretmenlerin özür dileme, başkalarının haklarına saygı gösterme ve duygularını 
ifade etme öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler ile öğrencilerin eldeki çalışmada 

                                                           
27 Zühal Çubukçu – Mehmet Gültekin, “İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal Beceriler”, Bilig 37 (Bahar 
2006), 155-174. 
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ifade ettikleri “kibar bir dille uyarma” davranışı benzer beklenen davranışlar olarak 
değerlendirilebilir.  

Eldeki çalışmada öğrencilerin sosyal problemlerini çözmede en çok öğretmenden yardım 
istemeyi düşünmesi Baysal ve Korucu Çimşir28 (2013) tarafından gerçekleştirilen beşinci sınıf 
öğrencilerinin kişilerarası sorunlarına gösterdikleri tepkileri değerlendirdikleri çalışmada 
öğrencilerin bu sorunlarını daha çok öğretmen katkılı çözdükleri sonucu ile benzerlik 
göstermektedir. 

 Öğrencilerin, mızıkçılık, verilen sözün tutulmaması, birbirini dinlememe, eşyaların 
izinsiz kullanımı, bastırma ve yönetme sosyal problemlerinde sorunu çözmedeki 
tercihleri, arkadaşın kibar bir dille uyarılması olurken; vurma, paylaşımcı olmama ve 
dışlanma sosyal problem durumlarında ise sorunu çözmedeki tercihleri öğretmenden 
destek alınması olduğu görülmektedir.  

Sorun birbirini dinlememe ya da eşyaların izinsiz kullanımı olduğunda öğrenciler olması 
beklenen şekilde kibar bir dille uyarmayı düşünmektedir. Buna karşın arkadaşlarıyla daha 
zorlanılan sosyal problemlerinde sorunun çözümünü kendilerinden daha güçlü ve yetkin 
olarak düşündükleri öğretmene başvurarak çözmeyi düşünmeleri dikkat çekicidir.  

 Öğrencilerin okuldaki akranlarıyla sıklıkla yaşadıkları sosyal problemlerin, takım kurma 
ve mızıkçılık olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bu sosyal problemlerin çözümünde 
arkadaşlarının kendilerini kibar bir dille uyarmalarını bekledikleri görülmektedir. 

Oyunlar ilkokul öğrencileri için çok tercih edilen sosyal bir ortam sağlar. Öğrenciler grup 
oyunlarında kazandıklarını gerçek yaşamlarına yansıtırlar. Rekabet, her oyunun öncelikli 
kuralıdır denilebilir. Ancak oyun içerisinde rekabet adil bir şekilde sürdürülmediğinde, 
öğrenciler hileye başvurma, kendi çıkarlarını oyun kurallarının önüne koyma ve arkadaşını 
bertaraf ederek durumu kendi lehine çevirme gibi davranışlar gösterebilmektedir. Bu 
çerçevede grup oyunlarının ilişki, iletişim, etkileşim, işbirliği ve çatışma gibi temellere dayalı 
olmasından dolayı, öğrencilerin sosyal ve duygusal zekâ ve becerilerini geliştirmek için bir 
fırsat olduğu düşünülebilir29. Takım kurmada ve rekabetin adil koşullarda oluşmasını olumsuz 
etkiledikleri durumlarda öğrencilerin arkadaşlarının kendilerini kibar bir dille uyarmalarını 
beklemeleri çatışmaları uygun bir şekilde çözmeye istekli olmalarını düşündürmektedir. 

 Katılımcı öğrencilerin sosyal problemler karşısında sergiledikleri kendi davranışları 
dikkati çekmektedir. Öğrenciler kibar bir dille uyarılmayı beklerken benzer durumda 
kendilerinin kızıp bağırdıklarını ve kaba davranışlar sergileyerek sorunu çözdüklerini 
belirttikleri görülmektedir. Kızıp bağırmanın yanında bir süre sonra sorunu unuttukları 
ve yaşanan problem durumunu çözmeden ilişkilerine devam ettikleri dikkati çekmektedir. 

Kaya ve Engür Bircan30, “Grup Oyunlarında Öğrenci Etkileşimlerinin İncelenmesi: Kim 
Biliyor? Oyunu Örneği” başlıklı altıncı sınıf öğrencilerle gerçekleştirdiği nitel çalışmalarında 
kişisel çıkar ve benmerkezci davranışlardan dolayı güç mücadelesi ve karşıdakini alt etme 
duygusunun, oyun içerisinde “rekabet”in önüne geçtiğini kaydetmişlerdir. Bunun yanında 
öğrencilerin birbirlerini dinlememeleri, birbirlerine karşı olumsuz, suçlayıcı, sert ve bağırarak 
hitap etmeleri dolayısıyla “çatışma”ya yönelik davranış örüntülerinin ortaya çıktığını bu 
çerçevede öğrencilerde dürüst oyun (fair play) kültürünün yeterince gelişmediğini 
belirtmişlerdir. Çünkü dürüst oyun kültüründe bu kadar çatışma ve gerilimden ziyade rekabet 

                                                           
28 Z. Nurdan Baysal -  Serap Korucu Çimşir, “5. Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası Sorunlarına Gösterdikleri Tepkilerin 
Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi 32/32 (2010): 65-74. 
29Mehmet Fatih Kaya – Hilal Bircan Engür, “Grup Oyunlarında Öğrenci Etkileşimlerinin İncelenmesi: Kim 
Biliyor? Oyunu Örneği”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 20/ 1 (Nisan 2016): 5-27 
30 Mehmet Fatih Kaya – Hilal Bircan Engür, “Grup Oyunlarında Öğrenci Etkileşimlerinin İncelenmesi: Kim 
Biliyor? Oyunu Örneği”, 2016. 
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oyun veya yarışma dâhilinde rakibe saygı ve insan olma onuru ön plandadır. Bu çalışmanın 
ortaya koyduğu bulgular eldeki çalışmanın bulguları ile örtüşmektedir. Öğrenciler takım 
kurmada ve mızıkçılık yapma gibi sorunlarla karşılaştıklarında gereken sosyal davranış 
tepkilerine uygun davranmamaktadır. 

 Kız öğrenciler ankette yer alan vurma problemi dışında yaşanan tüm sosyal problemleri 
arkadaşlarını uyarma yoluyla çözmeyi tercih ederken, erkek öğrenciler yaşanan problem 
durumlarını ağırlıklı olarak öğretmen desteği ile çözmeyi veya ortamdan uzaklaşmayı 
tercih etmektedir. 

Arı ve Yaban31 ’ın “9-11 Yaşındaki Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinde Cinsiyet 
ve Yaş Farklılıkları” konulu çalışmalarında kızların arkadaş edinme puanları erkeklere göre 
daha yüksek bulunmuştur. Terzi32, cinsiyete göre sosyal problem çözme becerilerinin anlamlı 
düzeyde farklılaştığını ortaya koymuştur. Yaban ve Yükselen33 çalışmalarında yedi-on bir yaş 
öğrencilerle yaptıkları çalışmalarında kızların sosyal problemleri çözmede erkeklerden daha 
başarılı olduklarını kaydetmiştir. Rose ve Asher34, arkadaşlık çatışması durumlarındaki 
çocukların amaç ve stratejilerinin, akran kabul düzeyini hesaba kattıktan sonra arkadaşlık 
düzenlemelerini öngörüp öngörmediğini incelemiştir. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri bir 
arkadaşıyla çatıştığı 30 varsayımsal duruma karşılık vermiştir. Araştırma sonucunda her hedef 
ve strateji için cinsiyet farklılıkları bulunmuş, kızların erkeklerden daha fazla sosyal hedef ve 
strateji yönelimi gösterdiği görülmüştür.  

Hopmeyer ve Asher35, araştırmalarında yine dördüncü ve beşinci sınıf çocukları ile bir 
akranının haklarını ihlal ettiği varsayımsal durumlarla başa çıkma stratejileri hakkında bireysel 
olarak görüşmüştür. Sonuçlar, kabul gören çocukların çatışma durumlarında ne saldırgan ne de 
özellikle toplum yanlısı olduklarını ortaya koymuştur. Bunun yerine, çeşitli sözlü-iddialı 
stratejilerle karşılık verdikleri belirlenmiştir. Düşük kabul gören çocuklar ise daha çok 
yetişkinlerin yardımına dayanmışlardır. Azam ve Aftab36, erkek ve kız çocuklarında 
saldırganlık, davranış eğilimleri ve sosyal sorun çözme tarzlarında cinsiyet farklılıklarını 
araştırmıştır. Bu araştırma sonuçları sosyal problem çözme stilleri açısından kız ve erkek 
çocuklar arasında anlamlı ortalama farklılıkları ortaya koymuştur. Alan yazında -özellikle okul 
öncesi araştırmaların sonuçlarında olduğu gibi- incelenen birçok araştırmada sosyal 
problemlerin çözümünde kızların daha ilerde olduğuna dair bulgular dikkati çekmekte eldeki 
çalışmada da kızların sorunların çözümünde erkeklerden daha uygun çözüm yolunu tercih 
ettiği sonucu ile örtüşmektedir. 

Fakat yine alan yazında bazı çalışma bulguları cinsiyet açısından anlamlı farklılığa işaret 
etmemektedir. Örneğin; Terzi, altıncı sınıf örnekleminde öğrencilerin kişilerarası problem 
çözme beceri algılarının, cinsiyetlerine göre farklılık göstermediğini bulgulamıştır. Benzer 
şekilde Şahin37’nin araştırmasında da 11-14 yaş kız ve erkek çocuklar arasındaki psiko-sosyal 
temelli problem çözme becerisi puan ortalamaları arasında fark olmasına rağmen anlamlı 

                                                           
31 Meziyet Arı – Helin Yaban, “9-11 Yaşındaki Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinden Cinsiyet ve Yaş 
Farklılıkları”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Bilim 37/164 (2012): 188-203. 
32 Şerife Terzi, “Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme Beceri Algıları”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1/2 
(2009): 221-232. 
33 Yaban E. Helin Yaban – Yükselen Arzu Yükselen, “Korunmaya Muhtaç Yedi–On Bir Yaş Grubundaki Çocukların Sosyal 
Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”, Toplum ve Sosyal Hizmet 18/1 (Nisan 2007): 49-67. 
34 A. J. Rose - S. R. Asher, “Children's Goals and Strategies in Response to Conflicts Within a Friendship”, Developmental 
Psychology 35/1 (1999): 69–79. 
35 Andrea Hopmeyer – R. Steven Asher, “Children's Responses to Peer Conflicts Involving a Rights Infraction”, Merrill-
Palmer Quarterly 43/2 (April 1997), 235-254. 
36Azam Suman - Aftab Raiha, “Social Problem Solvıng Styles, Acting-Out Tendencies, And Aggression In Boys And Girls”, 
Pakistan Journal of Psychological Research 27/1 (Summer 2012): 121-134 
37Zarife Şahin, “Çocukların Psiko-Sosyal Temelli Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2000): 451-469. 
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değildir. Uzunkol ve Özdemir Yılmaz38, “İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme 
Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu benzer bir çalışma 
yapmışlardır. Çalışmalarında ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal problem 
çözme becerilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusu elde edilmiştir. 
Bu bulgu da yine eldeki çalışmanın bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. Temiz39, “Okul 
Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi” konulu 
çalışmasında sosyal problem çözme becerisinin cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. Bozkurt Yükçü ve Demircioğlu40 da okul öncesi çocukların sosyal problem çözme 
becerilerinin cinsiyete, göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği 
bulgulanmıştır. 

 Öğrencilerin okul öncesi eğitim alıp almama durumlarına ve kardeş sayılarına 
bakıldığında sosyal problem çözme tercihlerinde belirgin bir farklılık olmadığı 
görülmektedir.  

Alan yazın incelendiğinde okul öncesi eğitim alıp almama durumu ve kardeş sayısı sosyal 
problem çözme araştırmalarında cinsiyet ve yaş faktöründen sonra en çok ele alınan iki 
değişkendir. Bu değişkenler açısından da konu irdelendiğinde alan yazındaki araştırmaların 
sonuçları farklılıklar sergilemektedir. Eldeki çalışmanın sonuçları ile örtüşen çalışmalar 
mevcuttur.  

Terzi’nin çalışmasında öğrencilerin kişilerarası problem çözme beceri algıları, kardeş 
sayılarına göre farklılık göstermemektedir41. Bozkurt Yükçü ve Demircioğlu42 okul öncesi 
çocukların sosyal problem çözme becerilerinin kardeş sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir. Bal ve Temel43 de okul öncesi 4-6 yaş çocukları ile yaptığı 
çalışmasının analiz sonucunda, çocukların kişiler arası problem çözme puanları ile kardeşi 
olma durumları arasında anlamlı bir ilişki saptamamıştır. 

Buna karşın Eroğlu44, çocukların problem çözmeleri üzerinde ailenin sahip olduğu çocuk 
sayısının yüksek düzeyde etkili olduğunu kaydetmiştir. Aksoy ve Özkan45’ın araştırmasında da 
çocukların sosyal problem çözme beceri puanları ile kardeş sayıları arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur. İki ve daha fazla kardeşi bulunan çocukların tek çocuk olan ve bir kardeşi 
bulunan çocuklara göre sosyal problem çözme puanlarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. 
Benzer şekilde Yılmaz ve Tepeli46 tarafından yapılan çalışmada da 60-72 ay çocukların kardeş 
sayısına göre, sosyal problem çözme beceri puanlarının farklılaştığı gözlenmiştir.  

                                                           
38 Uzunkol Ebru – Özdemir Yılmaz Elif. “İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli 
Değişkenler Açısından İncelenmesi”, 2018. 
39 Dönüş Temiz, Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, 2019. 
40 Şuheda Bozkurt Yükçü – Haktan Demircioğlu, “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin 
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1/2 (Ekim 2017): 216-238. 

 
41 Dilek Özmen, 5-6 Yaş Grubu Çocukların Akran İlişkilerinin Sosyal Problem Çözme Becerisi Açısından İncelenmesi, 
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2013.  
42 Şuheda Bozkurt Yükçü – Haktan Demircioğlu, “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin 
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, 2017. 
43 Özlem Bal – Temel Z. Fulya. “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4- 6 Yaş Çocuklarının Kişiler Arası Problem 
Çözme ve Bakış Açısı Alma Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4/1 
(2014): 156-169. 
44Erol Eroğlu, Ailenin Çocuklarda Problem Çözme Yeteneğinin Gelişmesi Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 
Üniversitesi, 2001. 
45Ayşe Bilgin Aksoy – Hurşide Kübra Özkan, “Çocukların Bilişsel Tempoları İle Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Bazı 
Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4/2 (2015): 1-17.  
46Elif Yılmaz – Kezban Tepeli, “60-72 Aylık Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Duyguları Anlama Becerileri 
Açısından İncelenmesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 172/17 (2013): 117-130.  
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Sosyal problemlerin çözümünde okul öncesi kurumların etkili olduğu beklenti dahilindedir. 
Nitekim Aksoy ve Özkan, çocukların okul öncesi eğitim kurumuna devam etme sürelerine 
göre sosyal problem çözme beceri puanları değerlendirildiğinde, aralarında anlamlı farklılık 
olduğunu belirtmiştir. Okul öncesi eğitim kurumuna iki yıl, üç yıl ve daha fazla süredir devam 
eden çocukların toplam sosyal problem çözme beceri puanlarının kurumda ilk senesi olan 
çocuklara göre daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. Yine Yılmaz ve Tepeli de okul öncesi 
eğitim kurumuna devam süresi değişkenlerine göre çocukların sosyal problem çözme beceri 
puanlarının farklılaştığını belirtmiştir. Fakat eldeki çalışma, ifade edilen çalışmalarla benzerlik 
göstermemekte öğrenciler ilkokula geldiğinde okul öncesi eğitim almanın avantajlarının 
etkisini kaybettiğini düşündürmektedir.  

Odak grup görüşmesinden elde edilen bulgular incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Katılımcı öğrencilerin her hafta akranları ile sorun yaşadıkları, sorun yaşamadıkları bir 
haftanın olmadığı görülmektedir.  

Baysal, Tanrıkulu ve Çimşir47  ilkokul öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilere 
“Okulunla ilgili seni en çok üzen ve düşündüren sorunların nelerdir?” sorusunu sormuşlardır. 
Öğrencilerin dersler, öğretmen ve yönetim sorunlarından önce ilk ve en çok sorun olarak 
“zorbalık/şiddet, “arkadaşlık ilişkisi, iletişim/iletişimsizlik, oyun, kişilik 
özellikleri/çekingenlik” olduğunu belirttikleri görülmüştür. Yine aynı çalışmada “Çözmekte en 
çok zorlandığın sorunlar nelerdir?” sorusuna katılımcı öğrencilerin yine çoğunun “şiddeti” 
çözmekte zorlandıkları sorun olarak algıladıkları belirlenmiştir. Çözmekte zorlandıklarını 
ifade ettikleri şiddet davranışları çoğunlukla bağırmak, kızmak-sözlü şiddet, kavga etmek-
fiziksel şiddet olduğu dikkati çekmektedir. İletişim ile ilgili çözmekte zorlanılan sorunlar ise 
katılımcı öğrenciler tarafından kötü sözlerin söylenmesi, küsmek, küsleri barıştıramamak, 
anlaşamamak, kavga edeni ayıramamak, tehdit, ısrarcılık ve Suriyelilerin Türkçeyi tam 
bilmemesi belirtilmiştir. İlkokul öğrencilerinin okulda sık bir şekilde sosyal sorunlar 
yaşadıkları bu sorunların farkındalığında oldukları ve çözmekte de zorlandıkları hem bahsi 
geçen çalışmanın hem de eldeki çalışmanın önemli sonuçları olarak değerlendirilebilir. 

 Öğrenciler, yaşadıkları sorunlara farklı çözüm önerileri olarak öğretmenden yardım 
istemek, başkaları ile oynamak, farklı rol üstlenerek oyuna dâhil olmak, kendini 
savunmak, öğretmene şikâyet etmek, istenmeyen durumu üstlenmek, boş oturmak, kitap 
okumak, ısrarcı olmak, uyum sağlamak, güce değil eğlenceye dikkat çekmek önerilerini 
sunmuştur.  

Anketten elde edilen en yaygın sosyal problem çözme tercihi ve odak grup görüşmesinde 
önerilen farklı çözüm yolu incelendiğinde öğrencilerin sorun çözmede sıklıkla öğretmen 
desteği almayı tercih ettikleri görülmektedir.  Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında 
ilkokula devam eden ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin akranları ile yaygın olarak sosyal 
problemler yaşadıkları, bu sosyal problemlerde duygu yönetimi gerektiren sosyal problemlerin 
(vurma, birbirini bastırma ve yönetme, paylaşımcı olmama) çözümünde, üçüncü bir kişiye 
ihtiyaç duydukları, okul ortamı içindeki bu üçüncü kişinin öğretmen olması sebebiyle 
öğretmen desteğine ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu aşamada öğrencilerin yaşadıkları 
sosyal problemlerin üstesinden gelebilmeleri, üçüncü bir kişiye bağımlı olmadan sorunlarını 
çözebilmeleri, doğru iletişim ve akran ilişkisi içinde olabilmeleri ve tüm bu sorunların 
karşısında öğretmenlerin doğru rehberlik edebilmeleri için önlemler alınması gerekmektedir. 
Bu sonuçlar ilkokul öğrencilerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceklerine, “ben sorun 

                                                           
47 Zeliha Nurdan Baysal – Derya Duygu Tanrıkulu – Serap Çimşir, “Perceived Problems of 4th Grade Primary School 
Students Related to Their Families and Schools”, Educational Research and Reviews 14/4 (2019): 121-129. 
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çözebilirim” eğitimine ihtiyaçlarının olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar 
doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 

Öğrencilerin sosyal problemlerinin çözümünde üçüncü bir kişiye (öğretmen) başvurdukları 
sonucundan hareketle öğrencilerde “ben sorun çözebilirim” anlayışı geliştirmeye uygun 
davranmaları önerilebilir. 

Erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla yaşadıkları sosyal problemlerin çözümünde üçüncü 
bir kişiye daha çok ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Bu doğrultuda erkek öğrencilerin sosyal 
problem çözme becerilerinin gelişmesi için grup çalışmalarının yapılması ve takım oyunlarının 
oynanmasında rehberlik edilebilir. 

Öğrencilerin sosyal problemler karşısında duygu yönetimi yapamadıkları ortaya konmuştur. 
Bu doğrultuda duygu yönetimi becerilerinin gelişmesi için ilkokul öğretmenlerinin bilişsel 
hedefler yanında duyuşsal ihtiyaçlara da eğilmeleri gerekirse rehberlik birimleriyle iş birliği 
içinde çalışması önerilebilir. 

Öğretmen yetiştirme programlarında zorunlu ya da seçmeli bir ders olarak sosyal problem 
çözme becerisi dersi eklenmesi ve daha nitelikli öğretmenlerin yetiştirilerek öğrencilerin 
duygu yönetimleri konusunda doğru yönlendirilmesine destek olunabilir. 

Tüm katılımcı öğrencilerin akranlarıyla sosyal problemler yaşama sıklıklarına bakıldığında 
MEB müfredatında yer alan Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi içerisinde sosyal problem 
çözme becerilerini geliştirici etkinliklere daha çok yer verilmesi önerilebilir.  

 
Çalışma bulgularının alan yazındaki çalışmalarla karşılaştırıldığında farklı sonuçlarından 
hareketle konu ve ilkokul seviyesi ile ilgili daha çok araştırma ve çalışmanın yapılması ayrıca 
da her örneklem grubunun bu anlamda özelliklerinin belirlenerek müdahale çalışmalarına 
ihtiyaçlara göre yer verilmesi önerilebilir. 
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‘Kimlik’ İnşası Olarak Eğitim Faaliyeti: Bilgi Sosyoloji Çerçevesinde Bir Değerlendirme 

Öz: Anlam arayışı insanın en belirgin özelliklerinden biridir. Diğer canlılardan farklı olarak 

anlamlar oluşturur ve kurgularız. Ancak zihinlerimiz verili değildir. Bilgilerimiz içinde yaşadığımız 

sosyal zeminden, zamanın ruhundan etkilenerek şekillenmektedir. Bilgi ve bilginin oluşum süreçleri 

üzerinde yapılan çalışmalardan oluşan bir disiplin olan bilgi sosyolojisi, anlam örgülerinin çeşitli 

faktörlerden etkilenerek oluştuğunun altını çizmektedir. Önceki dönemlerde lokal ve yerel 

formlardan hareketle şekillenen insan bilinci, bugün küresel etkilere maruz kalmaktadır. Facebook, 

Twitter, İnstagram gibi sosyal ağlar kitleleri etkilemekte ve anlam dünyalarını tüketim merkezli olacak 

biçimde şekillendirmektedir. Önceki dönemlerde bilincimizi, değer yargılarımızı, bakış açılarımızı 

içinde yaşadığımız mahalle, kültür ve medeniyet havzası şekillendiriyorken, günümüzde bu süreç 

daha küresel bir forma evrilmiştir. Bu açıdan bireylerin anlam örgülerinin, hayata bakış açılarının 

sağlıklı bir şekilde organize edilmesi önem kazanmaktadır.  

Bu makale, bilgi sosyolojisinin kimi tezlerinden hareketle günümüz küresel etkilerine karşı 

bireylerin belli bir anlam ve değer örgüsü etrafında organize olmalarının önemli olduğunun altını 

çizmekte ve bilgi inşa sürecinde eğitimin önemine vurgu yapmaktadır. Makale genel anlamda literatür 

değerlendirmesi niteliğindedir. Çalışma okulların bilgi yapma, paradigma inşa etme ve belli bir varlık 

tasavvuru kazandırma açısından önemli olduğunun altını çizerek bu alandaki tartışmalara katkı 

sunmayı hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler:  Bilgi Sosyolojisi, Eğitim, Okul, Anlam, Kimlik, İnşa  

Abstract: The search for meaning is one of the most prominent features of human. Unlike 

other creatures, we create meanings and we construct them. However, our minds are dataless . Our 

information is shaped by being influenced by the social ground that we live in and the spirit of time. 

The sociology of knowledge, which is a discipline consisting of studies on the formation processes of 

knowledge and knowledge, underscores that the meaning weaves are affected by various factors. 

Human consciousness, which was shaped by local and regional forms in previous periods, is exposed 

to global influences today. Social networks such as Facebook, Twitter, Instagram affect the masses 

and shape their world of meaning to be consumption-centered. While the neighborhood, culture and 

civilization basin in which we live are shaping our consciousness, value judgments and perspectives in 

previous periods, this process has evolved into a more global form today. In this respect, it is 

important to organize the meaning weaves of individuals and their perspectives on life in a healthy 

way. 

                                                           
 Bu çalışma 22-23 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri 
Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuştur.  
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This article underlines that it is important for individuals to be organized around a certain 

meaning and value structure against the global effects of today based on some theses of the 

sociology of knowledge and emphasizes the importance of education in the process of knowledge 

building.  The article is in general a literature review. The study aims to contribute to the debates in 

this area, underlining that schools are important in terms of making information, building a paradigm 

and giving an image of a certain asset. 

Key Words: Sociology of Knowledge , Education, School, Meaning, Identity, Construction 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihi iniş çıkışlarla doludur. Tarihin kimi dönemlerinde ortaya çıkan olgular tüm 

insanlığın kaderini değiştirmiş ve herkesi etkileme kapasitesine sahip olmuştur. Barutun icadı, 

matbaanın bulunması, sanayi devrimi gibi olguların her biri, insanlık tarihini derin bir şekilde 

etkilemiştir. Özellikle  İngiltere’de ortaya çıkan sanayi devrimi, Fransa’da meydana gelen siyasi devrim 

ve İtalya’daki kültür sanat devrimi (rönesans) belki de insanlığın hayatını en fazla etkileyen unsurların 

başında gelmiştir.1 İnsanlığın kozmolojiye, insana, çevreye ve tüm olgulara bakışını radikal bir şekilde 

değiştiren bu devrimler yeni bir anlam örgüsü, bu anlam örgüsünün taşıyıcısı olan modern okulların 

ortaya çıkması ve eğitimin kitleselleşmesiyle sonuçlanmıştır.2 

İletişimin gelişmesi, ticaretin uzak yerlere yapılmaya başlanması ve devlet sınırlarının giderek 

belirsizleşmesi, kimliksel altüst oluşları da beraberinde getirmektedir. Çok uluslu ticari şirketlerin 

kurulması, devlet üstü organizasyonların güçlenmesi, uzakların yakınlaşması ve “dünya vatandaşlığı” 

gibi kavramların giderek yaygınlık kazanması insanlığın farklı bir evrede olduğunu göstermektedir. 

Günümüz toplumunu anlatan önemli kavramlardan birisi kuşkusuz ki benzeşmedir. Öyle ki insanlar 

tarihin hiçbir döneminde günümüzde olduğu gibi benzer tavırlar sergilememiştir. Neredeyse çoğumuz 

aynı elbiseleri giymekte, benzer yemekleri yemekte, gündelik hayatın rutinlerini benze şekilde 

yapmaktayız. Bu benzeşme yerel motif ve kimliklerin ortadan kalkmasıyla sonuçlanmakta aynı 

zamanda bireylerin tüketimin nesnesi haline gelmesine yol açmaktadır.  

Homojenleşrme ve benzeşmenin bir biçimiyle “kültür emperyalizmine” evrildiği günümüz 

şartlarında yerel duruş sergilemek ve kendi olabilmek önem kazanmaktadır. Belli bir düşünceye sahip 

olmak, aynı zamanda belli bir duruş sergilemek demektir. Psikolog Viktorl Frankl’ın da belirttiği gibi 

insanın en temel motivasyonu anlam arayışı ve anlam inşasıdır. Bu açıdan anlamın kim ve kimler 

tarafından inşa edildiği de önem kazanmaktadır. Bilgi sosyolojisi perspektifinde, sahip olduğumuz 

anlamlar bir şekilde inşa edilmektedir. Bu alan üzerinde çeşitli biçimleriyle çalışmaları olan Peter 

                                                           
1 Bu devrimlerin etikleriyle ilgili bir değerlendirme için bk. Eric Hobsbawm, Devrimler Çağı 1789-1848, çev. 
Bahadır Sinan Şener, (Ankara: Dost K., 2003), 36-89. 
2 Mustafa Ergün, Modern Eğitim Sistemlerinin Doğuşu ve Gelişimi, (Ankara: Pegem A., 2018), 2-3. 
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Berger, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Karl Mannheim gibi düşünürler paradigma inşasında içinde 

bulunan sosyal bağlama ve yetişme biçimine vurgu yaparlar. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, 

bilginin ucuzlayan doğası, yerel ve kültürel anlam örgülerinin parçalanmasını da beraberinde 

getirmektedir. Bu süreç bir biçimiyle kimlik krizi ve bunalımı olarak tanımlanabilir. Bu durum yerel ve 

kültürel kimliklerin korunmasını önemli hale getirmektedir. Nihayetinde medeniyetler arasındaki 

mücadeleler bir biçimiyle bilgi ve güç mücadelesidir. Bu açıdan makale boyunca küresel bilgi 

hegemonyası karşısında bir bakış açısı kazandırma faaliyeti olarak eğitim konusu, bilgi sosyolojisi 

perspektifinde ele alınmaktadır. Belirtmek gerekir ki oldukça zor ve kapsamlı olan bilgi sosyolojisi 

tartışmalarının detaylarından çok, genel bir çerçeve çizilmektedir. Yöntem olarak litratür taramasına 

dayalı olan makalede eğitimin kimlik inşasında rolünün önemli olduğunun altı çizilmektedir. Hem 

eğitim tartışmalarına hem de bilgi sosyolojisi tartışmalarına katkı sunmayı amaçlayan çalışmada bilgi 

yapma, inşa etme ve gelecek kurgulama merkezleri olan okulların, küresel “hegemonya” karşısında 

kritik önemde olduğunun altı çizilmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde, küreselleşme hegemonya ve 

bilgi meseleleri irdelenmekte, ikinci kısmında ise eğitimin, anlam ve değer inşası için önemi ve 

etkisinden söz edilmektedir.  

1. KÜRESELLEŞME VE HEGEMONYA 

Son dönemde yapılan çalışmalar ve ortaya atılan kimi tezler hayatımızdaki anlamların 

spontane bir şekilde ortaya çıkmadığını göstermektedir.1 Anlamlar içinde yaşanılan zaman ve kültürle 

doğrudan ilgilidir. Kendimize, hayatımıza ve olgulara bakış açımıza etki eden önemli faktör içinde 

yaşadığımız sosyo-kültürel yapıdır.2 Bireylerin içinde yaşadıkları toplum, ilişkide olduğu otorite, 

yaşadığı sosyal dokunun özellikleri onun hayata bakış açısını, meseleleri değerlendirme biçimini ve 

bilgiyi yapılandırma şeklini etkilemektedir.  Bilgi sosyolojisi genel itibarıyla bu hususlarla 

ilgilenmektedir. Bireylerin hakikat olarak bildiği şeyler verili olgular değillerdir. Hakikatler inşa edilir 

ve oluşturulur. John Locke’cu bir yaklaşımla insan zihni doğuştan “Tabula Rasa”dır.3 Zihninde dünyayı 

anlamlandırabilecek potansiyel olmakla birlikte, hayatı anlama ve anlamlandırmasını sağlayacak bilgi 

dağarcıkları yoktur. Bu bilgi dağarcıkları aileden, çevreden, gittiği okuldan, içinde yaşanılan zamandan 

etkilenerek oluşurlar. Bilgi meselesi bir açıdan sosyoloji meselesidir. Türkiye’de yetişen biriyle, 

İsrail’de yetişen birinin olguları farklı bir şekilde ele almasının, dini inanç veya sahip olduğu siyasi 

anlayışın farklı olmasında, içinde yaşanılan mekânın yadsınamaz bir etkisi bulunmaktadır.  

                                                           
1 Bu durumu sosyal bilimler özelinde tartışan bir rapor için bak. Gulbenkian Komisyonu: Sosyal Bilimleri Açın: 
Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılması Üzerine Bir Rapor, çev. Şirin Tekeli, (İstanbul: Metis Y., 2003).  
2 Karl Mannheim, İdeoloji ve Ütopya, çev. Mehmet Okyayuz, (Ankara: Deki Y., 2009),  182-183. 
3 John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, (İstanbul: Kabalcı Y., 1996). 
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Bilgi inşa süreçleri genel olarak iki metodolojiyle şekillenmektedir. Kaba ve sert bir şekilde ya 

da hegemonik ve yumuşak bir şekilde…Tarihin her döneminde insanlar sahip oldukları bilgi ve 

becerileri kendisinden sonraki nesillere aktarmak istemişlerdir. Bazen resmi bazen de gayri resmi bir 

şekilde sürdürülen bu faaliyet, modern toplumun yükselmesiyle birlikte, bilgilerin daha sistematik ve 

rafine bir şekilde aktarıldığı okullar aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. Sanayi süreciyle birlikte ortaya 

çıkan okulların genel karakteristik özelliği bilginin baskıcı ve rafine bir şekilde aktarıldığı mekânlar 

olarak dizayn edilmesidir.1 Gatto’ya göre okulların ortaya çıkması ve pedagojinin gelişmesi bir yönüyle 

verimin arttırılması, nitelikli iş gücünün arttırılarak daha yüksek gelirlerin elde edilmesi amacıyla da 

ilgilidir. Öyle ki Gatto, başarılı öğrencilerle başarısız öğrencilerin birtakım yetenek testleriyle 

ayrıştırıldığı bu kurumların arka planında birtakım öjenik düşünceler olduğunu düşünmektedir.2 

Dolayısıyla modern dönem eğitim anlayışında öğrencilerin belli düşüncelere kanalize edilmesi, 

önemsenen bir durum olarak göze çarpmaktadır. Okullar, öğretmenlerin merkezinde olduğu bir 

çerçeveyle yapılandırılmış ve bilgiler bu şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Okullar bilgi yapıcı istasyonlar 

gibi konumlandırıldığı için bilgi verici yerleri olarak belirgin bir şekilde merkeze alınmıştır. Bu açıdan 

bilgi yapma süreçleri hegemonik olmaktan çok baskıcı ve buyurgan bir şekilde yapılmıştır.3  

Ancak küreselleşme pek çok dinamiği etkilediği gibi okulların konumlarını da  bir şekilde 

etkilemektedir. Bilgi yapma süreçleri dikte edici bir şekilde yapılmaktan çok hegemonyaya araçlık 

eden birtakım platformlarla sürdürülmektedir. Küreselleşme bu biçimiyle okulların bilgi üzerindeki 

tekelinin sarsılmasını ifade eder. Küreselleşme bilginin her yere kolayca ulaşmasını ve toplumların 

kılcal damarlarına kadar ilerlemesini ifade eder. İnternet ve telefon gibi platformlar yeni imkânlar 

meydana getirmekle kalmayıp aynı zamanda hegemonik bir şekilde yeni bilgilerin inşa edilmesine de 

kaynaklık etmektedir.4 Küreselleşmenin türevleri olan sosyal medya platformları yerel kültür ve anlam 

öbeklerinin parçalanmasına zemin hazırlarken öte yandan yeni anlam örgüleri ve paradigmalarını da 

salık vermektedir. Bir çeşit hegemonya kurmaya dönüşen yeni anlam çerçeveleri, belirgin bir şekilde 

tüketim kültürünü empoze etmekte ve bireyleri tüketim nesnesine dönüştürmektedir.  

                                                           
1 John Taylor Gatto, Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı,  çev. Mehmet Ali Özkan, (İstanbul: Edam Y., 2018), 138-139. 
2 Gatto, Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı, 45-49. 
3 Bu bakış açısı pek çok alanda göze çarpmaktadır. Modernitenin bu bakış açısını bahçıvan örneğine benzeten 
Bauman, bir bahçıvanın bahçeyi şekillendirdiği gibi modern kültüründe bireyleri şekillendirdiğini ve istenmeyen 
yönlerinin budandığını ifade etmektedir. Zygmunt Bauman, Modernite ve Holocaust, çev. Suha Sertabiboğlu, 
(İstanbul: Sarmal Y., 1997),  84-85. 
4 Teknolojinin eğitim üzerindeki etkisine ilişkin özet bir açıklama için bk. Anthony Giddens, Sosyoloji, haz. Cemal 
Güzel, (İstanbul: Kırmızı Y., 2013), 778-779.  
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Reklam şirketleri, kitle iletişim araçları yeni bir anlam örgüsü inşa ederken, hegemonik bir stratejiyle 

hareket etmektedir.1 Hegemonya güçlü olanın güçsüz olana hükmetmesi, onu yönlendirmesidir.2 

Hegemonya iktidar ilişkisinin yumuşak bir biçimidir. Bu ilişki biçimi zora ya da baskıya dayalı değildir. 

Çoğunlukla maruz kalınan gücün, bireye kendini hissettirmeden onu yönlendirmesi ve kontrol altına 

almasıdır.3 Öyle ki hegemonya çoğu zaman bireyin gündelik hayatını bireyden habersiz bir şekilde 

değiştirmektedir. Baskıcı ve zora dayalı güç ilişkisinde birey aktiftir. Zira baskının nerede ve nasıl 

geldiğinin farkındadır. Kendini karşısındaki baskıya göre konumlandırabilir. Hegemonik ilişkiye dayalı 

iktidar anlayışında birey aktif gözükmekle birlikte aslında pasiftir. Zira bu güç ilişkisinde bireyin rızası 

ve onayı olmakla birlikte karar veren birey değildir. Bu biçimiyle hegemonya çoğunlukla bilgi yapma 

ve oluşturma tekelini elinde bulunduran güç/güçlerin belirlenmiş olduğu birtakım hedef ve amaçlar 

çerçevesinde, çeşitli araçlar kullanılarak bireyin güdülenmesini ifade eder. Öncelikli olarak birey bu 

güç biçimine istekli hale getirilir. Bireyin hegemonik gücün dayatmalarını içselleştirip kendi düşüncesi 

ve  tercihi gibi davranması sağlanmaya çalışılır.4 Bu durum Foucault’un tabiriyle “İktidarın bireylerin 

tohumuna kadar ulaştığı, bedenlerine eriştiği, hal ve tavırlarına, söylemlerine, öğrenimlerine, gündelik 

yaşamlarına sindiği kılcal var olma biçimini” ifade eder. 5 

Bu açıdan hegemonik iktidar ilişkisi en etkili iktidar biçimlerinden birisidir. Zira bu iktidarda 

gündelik hayatın tüm alanları kontrol altına alınır ve edilgen kılınmaya çalışılır.6 Kuşkusuz ki 

hegemonya kurmanın çeşitli araçları ve yöntemleri vardır. Hegemonik güç/güçler, genel olarak 

etkilerinin geliştirilmesi, tahkim ettirilmesi ve devamlılığının sağlanması için çeşitli araçları işlevsel 

kılar. Bu araçlar kimi zaman reklam, kimi zaman bilgi, bazen ise sinema7 şeklinde kendisini 

göstermektedir. Özelde kitle iletişim araçları hegemonyanın hem biçimi hem de yöntemidir. Biçimidir, 

çünkü parasal, bilimsel, siyasi ve askeri olarak hegemonyanın kolları gibi işler. Yöntemidir zira bu 

araçlar hegemonyanın kurulmasında önemli bir işleve sahiptir.8  

                                                           
1 Reklamların sanal gerçeklikler ve anlamlar üreterek bireyleri tüketime yönlendirmelerine ilişkin bir 
değerlendirme için bk. Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, çev. Hazal Deliçaylı&Ferda Keskin, (İstanbul: Ayrıntı 
Y., 2013),  147-148. 
2 Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, haz. Ümit Tatlıcan&Gülhan Demiriz, (İstanbul:Sentez Y., 2015). 
3 Malcolm Waters, Modern Sosyoloji Kuramları, çev. Zafer Cirhinlioğlu, (İstanbul: Gündoğan Y.,  2008),  276.  
4  Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, 240-247. 
5 Michel Foucault, İktidarın Gözü: Seçme Yazılar 4, çev. Işık Ergüden, (İstanbul: Ayrıntı Y., 2012 ), 23.  
6  M. Hardt&A. Negri, İmparatorluk, çev. Abdullah Yılmaz, (İstanbul: Ayrıntı Y., 2002), 236-237. 
7Sinema sektörünün bireylerin davranışları, giyim kuşamları ve bilgiyi yapılandırma biçimleri üzerindeki etkisine 
ilişkin iyi bir gözlem için bk. Carol Dyhouse, Gösteriş: Kadınlar, Tarih Feminizim, çev. Duygu Akın, 1.bs, (İstanbul: 
Can Y., 2015).  
8 Bu durumu reklam özelinde tartışan bir gözlem için bk. Jean Baudrillard, Nesneler Sistemi, çev. Oğuz 
Adanır&Aslı Karamollaoğlu, (İstanbul: Boğaziçin Üniversitesi Y., 2011),  201-239. 



‘Kimlik’ İnşası Olarak Eğitim Faaliyeti: Bilgi Sosyoloji Çerçevesinde Bir Değerlendirme 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.177-192 

182 

Hegemonya bir anlamda karşı tarafın pasifleşmesi ve dirençsiz bırakılmasıdır. Zira her 

paradigma, kendisine rakip olabilecek anlamların ortaya çıkmasını ve gelişmesini engellemek ister. Bu 

açıdan rakip olabilecek ve bireyi dirençli kılabilecek her türlü motivasyon ve anlam örgüsü yok 

edilmeye ve anlamsızlaştırılmaya çalışılır. Birey ne kadar motivasyonsuz ve edilgen olursa, o kadar 

kolay yönlendirilmektedir. Bu çerçevede bireye bağışıklık kazandıracak ve onu ayakta tutacak tüm 

formülasyonlar ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bu formülasyonlardan önemli olanlar da kuşkusuz ki 

sahip olduğu kimlik, mensup olduğu dindir.1  

Logo-terapinin kurucusu olarak kabul edilen Viktor Frankl şu veya bu şekilde gündelik hayatın 

içerisinde anlam örgüsü oluşturmanın önemli olduğunun altını çizer. İnsanlar bir şekilde anlam 

oluştururlar.2 Hayata tutunmak, sağlıklı bir ilişki biçimi kurmak anlamlar oluşturmayla ilgilidir. 

İnsanlarla diyaloğumuz, nesnelerle ilişki biçimimiz, yaşama stilimiz doğrudan oluşturduğumuz 

anlamlarla ilgilidir. Karl Mannheim anlamların kontekstual olduğunun altını çizmektedir. İçinde 

bulunduğumuz sosyal doku anlamlarımızı şekillendirir ve bizlere hayatı anlamlandıracak,3 olguları belli 

bir çerçevede ele alacak gözlükler verir. Birey ve anlamlarından söz etmek, bir şekilde onların içinde 

yaşadıkları zaman ve zeminden söz etmektir. Oluşturduğumuz anlamlar bir açıdan bizim kimliğimizi 

oluşturmaktadır. İnsan, yapısı gereği anlamsız durmayan bir varlıktır.4  

Kimlik hayatı anlamlı kılınır hale getirdiği için önemlidir. Önceki dönemlerde kimlikler 

güçlerini önemli oranda lokal ve yerel toplumlardan ve sosyal dokulardan almaktayken küreselleşme 

süreci bu duruşun kötü bir şekilde etkilenmesiyle sonuçlandı. Bireylerin anlam kaybına uğradığı, 

düşüncelerin alt üst olduğu bu süreçte kimlik, kollektif bir kültür öğesi meydana getirdiği için 

toplumlara dayanma noktası,  aynı zamanda anlam örgüsü oluşturduğu için bireye direnç noktası 

sağlayan temel unsurdur.5Bireylerin benzeştiği, sınırların anlamsızlaşmaya başladığı ve tüketim 

kültürünün yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde belli bir paradigmayla hayatı anlamayı sağlayan 

kimlik, bireyin sığınabileceği önemli bir liman görünümündedir. Ne var ki “dünya vatandaşlığı”6 liberal 

                                                           
1 George Ritzer, Modern Sosyoloji Kuramları, çev. Himmet Hülür, (İstanbul: Deki Y., 2012),  141. 
2 Viktor E. Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, çev. Selçuk Budak, (İstanbul: Okyanus Y, 2009),  9-10. 
3 Mannheim, İdeoloji ve Ütopya, 260. 
4 Viktor E. Frankl, Duyulmayan Anlam Çığlığı, çev. Selçuk Budak, (Ankara: Öteki Y., 1994), 12-13. 
5 Yine de küresel sermayenin gözünde dinin bizatihi kendisinin de metalaştırıldığını vurgulamak gerekmektedir. 
Öyle ki dinsel objeler, ritüel ve uygulamalarda nihayetinde bir yerde meta olarak ele alınmakta ve bu şekilde 
tüketilmektedir. Dinin tüketim kültürüne dönüşmesi ve metalaşmasına ilişkin  bir gözlem için bk. İsmail 
Demirezen, Tüketim Toplumu ve Din, (İstanbul: Dem Y., 2015). 
6 Dünya vatandaşlığı kimi araştırmalarda insanlar arası savaşın mantıksızlığı ve tutarsızlığından hareketle 
dillendirilmektedir. Bunlara göre gezegenler içinde Dünya bir tanedir ve insanoğlunun gidebilecek başka bir 
kapısı yoktur. Bu anlamda bir birimizle ilgili çekişmeleri bırakıp bu ortak vatanı hep birlikte koruyup kollamalıyız. 
Örnek bir çalışma için bk. Edgar Morin and A. Brigitte Kern, Dünya Vatan, çev. Melike Hemami Kıraç, (İstanbul: 
İletişim Y., 2001),  207-211. 
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ekonomi, eşitlik (eş cinsel, kadın erkek, inanç farklılığı ne olursa olsun) gibi söylemler bireylerin 

farklılıklarını silikleştirmekte, insani özelliklerini ön plana çıkarmaktadır. Bu durum her ne kadar iyi 

niyetli bir durum olarak görülse de, aslında kimi açılardan bireyi bir bütünün içinde yok etmekte ve 

anlamsız hale getirmektedir. Bireysel farklılıkların silikleşmesinin yanı sıra post-modern kimi 

söylemler hakikatleri anlamsızlaştırmakta bir anlamda modern panteist bir felsefe yaymaktadır. 

“Herkesin hakikati kendine” şeklinde özetlenebilecek post-modern felsefe, kollektivist dayanışmayı 

oluşturacak bütünlüklü bir Tanrı anlayışını yok ederken,1 bunun yerine her bireyin kendi tanrısını 

oluşturması ve bu tanrısının peşinden gitmesi şeklinde bir anlayışın gelişmesine zemin hazılamaktadır. 

Modern tüketim anlayışı bireyselciliği savunup, mahalle kültürünün, ideolojilerin ve özelde dinlerin 

bireyleri dogmatik düşünceye sevk ettiğini iddia ederken, öte yandan herkesi benzeştirici bir kültür 

salık vermektedir.2 

Metalaşma ve tüketim üzerinde çalışmaları olan Baudrillard, tüketim kültürünün bireylere 

yeni bir gerçeklik dayattığını vurgulamaktadır. Ona göre bireylerin gerçeklik inşası şu sıralamayla 

meydana gelir: “Derin bir gerçekliği yansıtması olarak imge, Derin bir gerçekliği değiştiren ve gizleyen 

imge, derin bir gerçekliğin yokluğunu gizleyen imge, gerçekliğin hiçbir çeşidiyle ilişkisi olmayan ve 

kendi kendine saf simülakr olan imge.”3 Buna göre yaşam tarzımız, etkileşimde olduğumuz nesneler 

dünyası belli bir süreçten geçtikten sonra gerçek olarak algılanır. Baudrillard abartı ve olgusal 

olmayan anlam örgülerinin bir yönüyle çarpıcı ve reelden kopartıcı olduğunun altını çizer. 

Küreselleşme hadisesi, yerel kimlik ve medeniyetlerin bir bütün olarak tek paydada ortaklaşacak bir 

şekilde tüketime evrilmesini imlemektedir. Yerel anlam ve değerlerin tüketimin malzemesi haline 

gelmesi, markaların gerçekliğin ve hakikatin yerini alması bireylerin kendilik bilincini kaybedip tüketim 

nesnesine dönüşmesini ifade etmektedir.4 Küreselleşme dolayısıyla gelişen kitle iletişim araçlarının 

ortaya çıkardığı yeni kollektif anlam örgüsü bir yönüyle modadır.  Küresel ekonomi için moda olmazsa 

olmaz bir olgudur. Moda bireysel, yerel ve kültürel farklılıkların, sınır ve çizgilerin yeni sınır ve çizgiler 

içinde yok olması, anlamsızlaşmasıdır. Bu anlam kaybının yerini daha belirgin bir şekilde tüketim ve 

nesne endeksli bir bakış açısı almakta ve yeni bir anlam örgüsü meydana getirilmektedir. Bu 

yönlendirmeye direnç gösterecek, yerel ve otantik(dinler, gelenek ve görenekler….)5anlamlar küresel 

                                                           
1 A. Yaşar Sarıbay, “Küreselleşme, Post-modern Uluslaşma ve İslam”, der. E. Fuat Keyman& A. Yaşar Sarıbay, 
Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam, (Ankara: Vadi Y.,1998), 14-31. 
2 Benzeşmeye ilişki bir değerlendirme biçimi için bk, George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması, çev. Ş. Süer 
Kaya, 2. Bs. (İstanbul: Ayrıntı Y., 2011). 
3 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, 3.bs. (Ankara: Doğubatı Y., 2011), 20. 
4 Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, 103-104.  
5 Geleneğin değişimine ilişkin kuramsal bir yaklaşım için bk Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya: 
Küreselleşme Hayatımızı Nasıl Yeniden Şekillendiriyor, çev. Osman Akınhay, (İstanbul: Alfa Y., 2000), 51-57. 
Ancak bu durum geleneğe menfi bir tavır takınmayı gerektirmez. Zira her toplumun bir hafızası vardır. Geçmiş 
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anlamlar içerisinde belirsizleştirilmektedir. Öyle ki kimi zaman dinsel birtakım ritüel ve uygulamalar 

otantik anlam ve bağlamından kopmakta ve metalaştırılmaktadır. Örneğin, İslami bir vecibe olan 

başörtü defileye; hac ibadeti ise turizm organizasyonuna dönüştürülmektedir.1 İronik bir şekilde 

küreselleşme bireyci söylem üzerinden inşa edilmektedir. Diğer bir ifadeyle insanlar 

bireyselleştirilerek makro ölçüde benzeştirilmektedir. Dolaysıyla topyekün benzeştirme, bireysel hak 

ve ödevler kutsanarak yapılmaktadır. Günümüz liberal söylemin en büyük vurgusu, bireycilik olmasına 

rağmen, belki de dünya tarihinde en fazla benzeşmenin yaşandığı bir dönemde yaşamaktayız. Bu 

durumu topyekûn “Mcdonaldlaşma” olarak tanımlayan Ritzer, tek biçimciliğin, tüketim ve 

nesneleşme parantezinde geldiği aşamanın altını çizmektedir.2 İnsanların çoğu aynı telefonu 

kullanmakta, aynı elbiseleri giymekte, aynı saatte aynı dizileri izlemektedir. Dahası aynı günlerde ve 

saatlerde AVM’lere gitmekte, tatillerini aynı şekilde yapmakta, aynı çocuk sayısına sahip olmaktadır. 

Gittikleri AVM’lerde aynı markalı ürünlerle karşılaşmakta, kimi zaman “Fiyatı ne kadar? Kredi kartı 

geçerli mi? Kaç ay vadeli?...” şeklinde aynı replikleri kullanmaktadır. 3   

Bireyci davranarak bireylerin yeni bir potada eritilmesi çelişki gibi gözükse de, ekonomik 

açıdan önemli bir strateji gibidir. Bu stratejiyi anlamak için Antonio Gramsci’nin yoğun bir şekilde 

işlediği hegemonya kavramına tekrar bakmakta fayda vardır.4 Moda hegemonyanın bir biçimidir.5 

Kendisini görsel araçlarla topluma sunar ve böylece toplumun rızasını alarak ona yeni bir imaj dayatır. 

Ne var ki toplum, bunun dayatma olduğunu anlamaz, güzel bir tasarım olmazsa bile etkilenir ve 

zamanla kullanmaya başlar. Baudrillard’cı bir perspektifle bu durum belli bir aşamadan sonra 

gerçeklik haline gelir.6 Birey farkında olmadan dar paça, ya da ispanyol paça giyer. Belirli markaları 

almak için kayda değer mesai ve para harcamaya başlar.  

Bireylerin bu duruma gelmesi için yerel ve otantik anlam örgülerinin anlamsızlaşması, mahalle 

kültürünün ortadan kalkması, yerel ve dini paradigmaların anlam kaybına uğraması ve 

“bireyselleşme” önem kazanmaktadır. Genel bir motto olarak okunabilecek bir çerçeve olan “her 
                                                                                                                                                                                     
insanın sağlıklı hareket etmesinde ve bir takım olgulara direnmesinde önemli bir noktadır. Bu durumun altını 
çizen Giddens geleneğin önemli bir olgu olduğunu düşünmektedir. Ona göre gelenek toplumların hamurudur. 
Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya: Küreselleşme Hayatımızı Nasıl Yeniden Şekillendiriyor, 52. 
1 Demirezen, Tüketim Toplumu ve Din, (İstanbul: Dem Y., 2015). 
2 George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması, çev. Ş. Süer Kaya, 2. Bs. (İstanbul: Ayrıntı Y., 2011),  62-64. 
3 Bireyselleşme ve tüketim arasındaki ilişkiye dair bir değerlendirme için bk. Paul Ginsborg, Gündelik Hayat 
Politikaları, çev. Muhsin Önal Mengüşoğlu, (Açılım Kitap: İstanbul, 2010),  105-132. 
4 Antonio Gramsci, Hapishane Defteri, çev. Kenan Somer, (İstanbul: Onur Y., 1986), 73-74; Gramsci’nin 
hegemonya analizine ilişkin bir değerlendirme için bk. A. David Merton, Gramsci’yi Çözümlemek,  (İstanbul: 
Kalkedon Y., 2011).   
5 Moda (popüler) kültürle küreselleşme arasında ki ilişki için bk. Peter L. Berger, “Küreselleşmenin Kültürel 
Dinamikleri”, Çev. Aylar Oruç, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, der. Peter L. Berger& Samuel P. Huntington, 
(İstanbul: Kitap Y., 2003), 15-17. 
6 Jean Baudrillard, Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, çev. Oğuz Adanır, (İstanbul: Boğaziçi Y., 2008),  126. 
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birey özeldir” şeklindeki söyleme rağmen neden milyonlarca insanın benzeştiği, aynı davranış kalıpları 

gösterdiği sorusunun cevabı bireyci söylemin çok da masumane bir söylem olmadığını imler. Hangi 

açıdan olursa olsun sosyal kontekstin dışına çıkmış bireyleri yönlendirmek daha kolaydır. Dinsel ya da 

geleneksel bağları kuvvetli olan, aile ilişkileri gelişkin olan bireylerin, yönlendirilmesi ve bu 

yönlendirilmenin kalıcı olması daha zordur.1 Bu anlamda sosyal kontrol mekanizmaları olabildiğince 

saf dışı bırakılmaya çalışılır. Bu olguların bireysel hak ve özgürlüklere engel olduğu fikri aşılır. Böylece 

bireylerin daha rahat hareket edebileceği, çizgisiz bir dünya imajı yaratılmaya çalışılır. Önemli bir 

sosyal kontrol mekanizması olan din (özellikle monoteist dinler) eleştiri konusu olurken, modaya 

kolay hizmet edebilecek yeni bir inanç biçimi yerleştirilmeye çalışılır.2 Özetle bireyselci söyleme 

rağmen insanlar belli anlam örgüleri etrafında kümelenmektedir. Önceki dönemlerde bu kümelenme 

daha çok yerel motifler etrafında meydana gelmekteyken küreselleşmeyle birlikte genel olarak Batı 

merkezli bir kümelenmenin ortaya çıktığı görülmektedir.3 Bu biçimiyle küreselleşme, batılılaşmanın 

her yere kolayca ulaşması, batı merkezli anlam örgüsünün yerel ve lokal kültür ve anlam örgülerinin 

yerine geçmesi, lokal kültürlerin batı etkisinden uzakta durmasının zorlaşmasına yol açmaktadır.4  

2. ANLAM OLUŞTURMA VE OKUL: ‘KİMLİK’  İNŞASININ ÖNEMİ 

Doğadaki canlılar içerisinde sistematik bir şekilde bilgiyi akataran tek varlık insandır. Bilgi 

aktarımı sayesinde bizden önceki nesillerle ilgili fikir edinmekte  ve bu bilgilerin üzerine yeni bilgiler 

koyarak gelişime katkı sunmaktayız. Programlar ve müfredatlar bu işlemin daha sistematik bir şekilde 

yapılması için geliştirilir. Müfredatlar ve programlarla birlikte bilgi inşa etme üzerine kurulu olan 

okullar bilgi ve paradigma aktarma faaliyetinin bir örneğidir. Okullar iş bölümü, farklı mesleki 

yeterliliklerin kazandırılması, insan kaynaklarının etkin kullanılması, bireylerin sosyalleşmesinin 

sağlanmasının yanı sıra anlam inşa etme ve bireylerin olguları belli bir bakış açısıyla  ele almasını 

sağlayan yerler gibidir. Nitekim eğitim öğretimin önemli işlevlerinden biri de “kültürlenme” faaliyeti 

olarak belirtilmektedir.5  

                                                           
1 Toplumun ve mahalle kültürünün birey üzerindeki etkisini vurgulayan Emile Durkheim, toplumsal normaların 
çözülüşünü “anomi” olarak tanımlar. Toplumsal konsensüs birey için bir çeşit anlam çerçevesidir. Slattery, 
Sosyolojide Temel Fikirler, 35-37. 
2Din ve küreselleşme arasında ki ilişkiye güzel yorumlar getiren Falk monoteist inançlarla küreselleşme arasında 
karmaşık bağlantılar kurmaktadır. Bk. Richard Falk, Küreselleşme ve Din, çev. Hasan Tuncay Başoğlu, (İstanbul: 
Küre Y., 2003), 75-80. 
3Batı merkezli hegemonyanın idealize edip tüm toplumları bu medeniyet değerlerine göre şekilleneceğini 
savunan bir çalışma için bk. Francis Fukuyama. The end of history and the last man,  (New York : The Free Press, 
1992).; Bireyselleşmenin farklı boyutlarının ayrıntılı bir şekilde ele alındığı bir çalışma için bk. Zygmunt Bauman, 
Bireyselleşmiş Toplum, çev.Yavuz Alogan, (İstanbul: Ayrıntı Y., 2001). 
4 Giddens, Sosyoloji, 96-98. 
5 Mehmet Şişman, Eğitim Bilimine Giriş, (Ankara: Pegem Akademi Y., 2007), 3-4. 
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   Avusturyalı düşünür İvan İllich, okulların bireyleri körelttiğinin altını çizse de,1 bireylerin bir 

şekilde içinde yaşadığı sosyal çevreden etkilenerek hakikatler oluşturduğuyla ilgili pek çok gözlem 

vardır. Bu gözlemlerin rafine biçimlerinden birisi Peter Berger ve Thomas Luckmann tarafından 

kaleme alınan “Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi” başlıklı çalışmadır. Çalışmada 

Berger ve Luckmann bireylerin anlam çerçevesinin sosyal şartlar ve içinde yaşanılan toplum 

tarafından belirlendiğiyle ilgili güçlü argümanlar sunmaktadır.2 Dönemin şartları, içinde yaşanılan 

zamanın genel paradigmaları ve sosyo-kültürel çevrenin bilinç ve bilgi üzerindeki etkileriyle ilgili çeşitli 

gözlemlere Thomas Kuhn,3 Michel Foucault,4 Martin Heidegger,5 Hans-George Gaddamer,6  Pierre 

Bourdieu7 gibi isimlerce değinilmektedir. Toplumun bilgiyi belirlediği ve şekillendirdiğiyle ilgili kimi 

doneler sosyolojinin kurucu babalarından olan klasik sosyolog Emile Durkheim’in çalışmalarında da 

görülmektedir.8Bu düşünürlerin yapmış olduğu tartışmalar kendisiyle birlikte önemli bir soruyu da 

gündeme getirmektedir. Bireylerin epistemik şablonları, meseleleri anlamlandırma biçimleri verili 

değil de sonradan oluşuyorsa anlam çerçeveleri kim veya kimler tarafından oluşturulmalıdır? Elbette 

ki anlamların oluşması sistematik bir şekilde bilgilerin dikte edilmesi anlamına gelmemelidir. Ancak 

anlamsız duramayacak bireylere birtakım anlam örgülerini oluşturmasında rehberlik etmek önemlidir. 

Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu günümüz platformlarında okulların görev, amaç ve kapsamlarının bu 

bağlam etrafında yeniden değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bugün bir öğrenci sosyal bilimler 

alanında (ki buna büyük oranda doğa bilimleri olan matematik ve fen de dâhil edilebilir) istediği 

bilgiye rahat bir şekilde üstelik çok az bir maliyetle ulaşabilmektedir. Bu sosyal realite, şu temel 

soruyu bir şekilde gündeme getirecek/getirmektedir: Bilgi kolay bir şekilde ulaşılabilir olduğuna göre 

maliyetli olan okulların fonksiyonu ve durumu nedir/ne olabilir? Soruya verilmesi gereken muhtemel 

cevaplardan bir tanesi, kuşkusuz ki bilgileri organize etmek ve anlam örgülerinin sağlıklı bir şekilde 

oluşmasına katkı sunmaktır. Bireylerin yoğun bir bilgi tazyikine maruz kaldığı günümüz şartlarında 

hangi bilginin, hangi ölçüte varılarak kullanılabilir olduğu veya değerli olduğu şeklindeki tartışmalara 

eğitim önemli bir cevaptır. Bireylerin bilgiyi, nerede, nasıl ve ne şekilde kullanacağı hakkında fikir 
                                                           
1 İvan İllİch, Okulsuz Toplum, çev. Celal Öner, (İstanbul: Oda Y., 2006),  13-14. 
2 Peter Berger&Thomas Luckmann, Gerçekliğin Sosyal İnşası (Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi),  çev. Vefa Saygın 
Öğütle, İstanbul: Paradigma Y., 2008),  274. 
3 Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, (İstanbul: Kırmızı Y., 2015). 
4 Bilgi için bk. Michel Foucault, Hapishanelerin Doğuşu, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, (Ankara: İmge Y. 1992). 
5 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan H. Ökten, (İstanbul: Agora K., 2006).  
6Hans-Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem, çev. Hüsamettin Arslan&İsmail Yavuzcan, C. 1, (İstanbul: Paradigma 
Y., 2008). 
7 Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, çev. Derya Fırat&Günce Berkkut, (Ankara: 
Heretik Y., 2015). 
8 Durkheim toplumun bireyi belirlediğini düşünen biri olarak toplumsal olguları bireyi silikleştirecek şekilde bir 
“nesne” gibi ele almaktadır. Bir değerlendirme için bk. Lucien Goldmann, İnsan Bilimleri ve Felsefe, çev. Afşin 
Timuçin&Füsun Aynuksa,  2.bs. (İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Y., 1998).  
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sahibi olmaları, bilginin doğasında var olan çelişki ve mantıklar hakkında düşünce sahibi olması 

önemlidir. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretimlere konulan zorunlu dersler arasında 

bilgi kuramının olması, bir yönüyle bilginin elde ediliş ve yapılış sürecine ilişkin farkındalık kazandırma 

amacına matuftur.1  

Eğitimin bilgi ve düşünceyi şekillendiremediği bir durumda bilginin bağlamından kopması, 

bilgi yapma süreçlerinin anlamsız uğraşlara dönmesi ihtimal dahilindedir. Bu çerçevede bilgi yapma 

süreçlerinin belirlenmesi, bireylerin belli anlamlar etrafında organize edilmesi onların kendilik 

tanımlamasında ve kimlik oluşturmasında önemlidir. Başta J.J. Rousseau2 olmak üzere, İvan İllich,3 

Catherine Baker4 ve John Taylor Gatto5 gibi düşünürler eğitimin bireyi baskıladığının altını çizerler. 

Genel olarak bu düşünürler eğitim-öğretim faaliyetinin bireyin özgürlüğünü, özerkliğini ve bilgi yapma 

becerilerini örselediğiyle ilgili fikir birliği içerisinde olmasına rağmen, insanların nasıl olup da benzer 

davranış örüntüleri gösterdikleriyle ilgili fikirler ileri sürmemektedirler.  Vurgulandığı gibi okulların 

zaten bilgi üzerindeki tekelleri kırılmışa benzemektedir. Bugün bireylerin şekillendiricisi olan kurumlar 

okullardan çok internet ve bilişim ağları gibidir. Modern toplumu “Ağ Toplumu” toplumu olarak 

tanımlayan Castells haklı olarak sosyal ağların bilgi üzerindeki etkisinin altını çizmektedir.6Günümüz 

liberal söylemin bireyi öne çıkaran sloganlarına rağmen dünyada benzeri görülmemiş bir 

türdeşleşmenin yaşanması bu çerçevenin bir göstergesidir. Tüketim endeksli davranış biçimlerinin 

yükselmesi, aile yapısı, komşuluk ilişkileri ve insan ilişkileri gibi tüm süreçleri etkilemektedir.  

Günümüz felsefi arka planını oluşturan parasal bakış açısı ve metalaşma milli eğitimin 

yayınlamış olduğu “2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde” de kendisini göstermektedir. Örneğin belgede şu 

ifadelerle eğitimin hegemonik birtakım ajandaların aracı haline getirildiğinin altı çizilmektedir: “… 

Eğitim model ve uygulamalarının filizlendikleri düşünce çevreleri ve koşullarını aşarak piyasanın 

rekabetçi şartlarında “olgunlaşmaları” ve küresel ölçekte hegemonik/jeopolitik güç araçları hâline 

gelmeleri de söz konusu olabilmektedir. Modernleşmeyle başlayan süreçle beraber dünya tarihi, bu 

tür örneklerle doludur.”7 Devamında insanların sürekli bir şekilde başarıya endeksli olmasının insan 

olmanın özellikleriyle bağdaşmayacağına dikkat çekilerek, insanın manevi özelliklere de sahip 

                                                           
1 Bu dersin içeriğine ilişkin bilgi için bk. Ali Gülmezler Vd. Bilgi Kuramı: Öğretmen el Kitabı, (Ankara: Devlet 
Kitapları, 2019).  
2 J.J. Rousseau, Emile, haz. Ülkü Akgündüz, (İstanbul: Selis K., 2003).  
3 İllich, Okulsuz Toplum, 2012.    
4 Catherine Baker, Zorunlu Eğitime Hayır, çev. Ayşegül Sönmezsoy, 2.bs. (İstanbul: Ayrıntı Y., 1995). 
5  Bk. Gatto, Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı, 2018. 
6 Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, çev. Ebru Kılıç, 2.bs. (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Y., 2006), 
103-119.  
7 Bk. 2023 Eğitim Vizyonu-MEB, http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ (Erşim, 15 Aralık, 2019). 
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olduğuna vurgu yapılmaktadır.1 “Eğitim sistemlerinin içinden çıktığı toplumun aynası” olduğunu 

vurgulayan belge küresele duyarlı olmakla birlikte yerel dinamiklerin sergilenmesinin önemli 

olduğunun altını çizmektedir.2 Bu anlamda bireylerin belli değerler ve düşünceler etrafında 

örgütlenmeleri ve medeniyet bilinci sahibi olmaları önem kazanmaktadır.  Tarih ve medeniyet ışığında 

bireylerin anlam dünyalarının şekillenmesi, aynı zamanda aklın karanlıkta yol almasını önleyici bir 

faktördür. Geçmiş, aklın nasıl çalışacağını ve olguları nasıl değerlendireceğini, meseleler karşısında 

nasıl tutum takınılacağını gösteren bir pusuladır. Bireyin homo economicuscu felsefeye evrilmesi 

önemli ölçüde onun yabancılaşmasıdır. Kapitalist bireyin kendisine, çevresine, yaptığı işe ve doğaya 

yabancılaştığının altını çizen Marx, anlam dünyası metalaşan bireylerin çıkmazlarını vurgulamaktadır.3 

Değerlerin yozlaştığı, insanın temel özelliklerinden birisi olan manevi yönlerinin parasal süreçlere 

evrildiği günümüzde diğerkâmlık, saygı, sabır gibi değerlerin eğitim konusu yapılması önemli bir 

faktör olarak belirmektedir. Okulların formel bilgi veren yerler olmaktan çıkıp değer endeksli 

politikalar geliştirmesi, bilgiye ulaşımın zaten ucuzladığı günümüz şartlarında önem kazanmaktadır. 

Nihayetinde her çeşit bilginin dolaşıma sokulduğu, bilginin piyasalaştığı bir ortamda okullara ve 

eğitime düşen büyük görevlerden birisi, bireylerin belli bir anlam örüntüsü içerisinde bilgi şemalarını 

oluşturmasını sağlamaktır. Yerel kimlik ve motiflerin korunması bilgi yığınları içerisinde bocalanan 

bireye bir çeşit sığınak işlevi görecektir. Neticede kendilik bilinci oluşmayan, anlam dünyası 

parçalanmış, kimlik oluşumu olmayan bireylerin bilinçleri etkiye çok daha kolay maruz kalacağından, 

yönlerini kaybetmeleri ve anlam örgülerinin küresel tüketim anlayışıyla çerçevelenmesi çok daha 

olasıdır. Bireyciliğin bu kadar yoğun tartışıldığı günümüzde milyonlarca insanın benzeşmesi bir şeyler 

ifade etmektedir: Kimlikleri, yerel motifleri ve kendilik bilinçleri sarsılmış olan bireylerin daha ziyade 

batı merkezli yeni bir anlam örgüsü çerçevesinde organize olmaları, okulları ve eğitimin anlam ve 

değer inşasında fonksiyonel kılınmasının önemine işaret etmektedir. Neticede anlamsız 

yaşayamayacak bireylere birtakım anlamlar vermemek, bireyleri ruhsuz bir robot konumuna 

düşürmektedir.  

SONUÇ 

Günümüz toplumlarının en büyük problemlerinden bir tanesi anlam kaybıdır. Modernizm, 

post modernizm, tüketim toplumu, sekülerleşme, gözetim toplumu gibi tanımlamalar günümüz 

toplum karmaşasının bir göstergesidir. “Hayat boşluk kabul etmez” ifadesi, genel olarak eşya için 

kullanılmakla birlikte daha ziyade insan ve anlam çerçevesine vurgu yapmaktadır. İnsanoğlu bir 

şekilde hayatı ve olayları anlamlandırabilecek arayışlara girmektedir. Hayatı ve olayları 

                                                           
1 “2023 Eğitim Vizyonu Belgesi” 
2 “2023 Eğitim Vizyonu Belgesi”  
3 Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, (İstanbul: Kırmızı Y., 2014),  107-149. 
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anlamlandırmak, kendi konumumuz ve basacağımız zeminle ilgili fikir sahibi olmaktır. Viktor Frankl’ın 

belirttiği gibi bizlere güç katacak, ilişki biçimlerimizi anlamlandıracak, olayları belli bir mantık şeması 

içerisinde değerlendirebilecek anlam çerçevelerinin olması önemlidir.  

Önceki dönemlerde anlamlar lokal ve yerel ağlar tarafından şekillendirilmekteydi. Köyde 

yaşayan birinin anlam dünyası köyle sınırlıydı. İnsanlar genel olarak yüz yüze görüşebildiği, 

okuyabildiği ve edinebildiği kadar anlam çerçevesi oluşturmaktaydı. Birey içinde yetiştiği mahallenin, 

kültürün ve medeniyet havzasının bir nüvesiydi.  Elbette ki her birey bir şekilde farklıdır. Ancak tüm 

farklılıklarımıza rağmen benzer davranış örüntüleri göstermekteyiz. Toplumun insanı şekillendirdiği, 

insana hayatı anlamlandıracak bir form verdiği ve bir şekilde değerler manzumesi sunduğuyla ilgili 

yığınla gözlem ve araştırma mevcuttur. İnsan ne kadar birey olsa da bir şekilde içinde yaşadığı 

toplumsal yapının bütünü içerisinde anlamlıdır. Örneğin Oslo’da kadın olmakla, Kahire’de kadın 

olmak; Etiyopya’da birey olmakla Fransa’da birey olmak aynı anlamlara gelmemelidir. Sosyal dokular 

ve ortam farklı olduğu için bireysel davranış ve kalıplar da farklı olmaktadır. Anlam örgüleri, içinde 

yaşanılan toplumsal zemin ve dokudan hareketle yapılandırılır. Nihayetinde insanın anlam çerçevesi 

verili değildir. İçinde yaşanılan zaman ve zeminin bakış açısından hareketle yapılanırlar. Çeşitli 

araçların gelişmesi, dünyanın küçülmesi yerel anlamların ortadan kaybolmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Küreselleşme olarak tanımlanabilecek bu durum Çin’den, ABD’ye milyonlarca insanın benzeşmesine 

yol açmaktadır. İnsanlık, tarihin hiçbir döneminde günümüz toplum dinamiğinde görülen benzeşme 

türü bir benzeşme yaşamamıştır. Günümüzde anlam oluşturan yerel, kültürel ve lokal medeniyet 

havzaları etkinliklerini yitirmekte ve giderek küresel bir çerçeveye oturan bir anlam şeması 

geliş(tiril)mektedir. Günümüz tabiriyle “moda” olarak tanımlanan bu süreç, bireylerin yeni anlam 

örgüleri etrafında organize olmalarına işaret etmektedir. Tüketim, nesneleşme, araçsallaşma gibi 

davranış kalıplarının ve anlam örgülerinin yaygınlaştığı günümüz sosyal dinamiklerinde diğerkamlık, 

fedakarlık, yardımlaşma, sabırlı olma, erdemli davranma gibi değerler silikleşmekte ve anlamlarını 

yitirmektedir. 

Bilginin ucuz bir şekilde dolaşımda olduğu günümüzde okulların bilgi üzerindeki tekelleri 

kırılmıştır. Bu çerçevede okulları anlamlı hale getirebilecek tek çerçeve belli bir değer örgüsü 

oluşturmaktır. Nihayetinde bireyler günümüz anlamında çok rahat bir şekilde bilgilere 

ulaşabilmektedir. Binlerce ciltlik kitaplar tek bir diskte taşınabilmektedir. Dolayısıyla günümüzün 

temel problemi bilgi meselesinden çok, anlam kaybı ve değer yozlaşması gibidir. Okulların belli ölçüde 

yapabileceği en önemli faaliyet, değer merkezli anlam çerçevesi sunmaktır.  Makale boyunca insan 

bilincinin bir şekilde biçimlendirildiğini ifade etmeye çalıştık. Özünde okulların arka planını oluşturan 

varsayım da bilincin şekillendiriş kabulüdür. Kitlelerin yoğun bir şekilde etkiye açık olduğu günümüzde 
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onların paradigma oluşturmaları ve birtakım değerler etrafında anlam oluşturmaları önemlidir. Bu 

durum da okulların önemine işaret etmektedir.  
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Kadın Mali Müşavirler ve Muhasebe Çalışanlarında Cam Tavan Sendromunun İş Tatminine 
Etkisi1 

Öz: Küreselleşme, rekabetin artan şiddeti, değişen müşteri istek ve beklentileri 
işletmeleri farklı stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. İşletmelerin sahip olduğu insan 
kaynakları gücü rekabet yarışında ön sıralarda yer alabilmek için büyük öneme sahiptir. Son 
yıllarda kadınlarında aktif çalışma hayatına girmesi ile birlikte, toplumun kadına olan bakış 
açısı değişmiş, işletme yöneticileri rekabet avantajı ve sürdürülebilir kazanç elde etmeye 
yönelik politikalarında kadın çalışanlara daha fazla önem vermeye başlamıştır. İş hayatında 
kadın çalışanlara yönelik ön yargılı tutumların değişmesine rağmen halen bazı sektörlerde 
özellikle üst düzey yönetim kademelerinde yer alamadıkları gözlemlenmektedir. Bu durumun 
birçok sebebi olmakla birlikte, literatürde cam tavan engelleri olarak bilinen görünmeyen fakat 
hissedilen engeller ile kadınların çalışma hayatlarına devam etmek zorunda kaldıkları yapılan 
araştırmalar neticesinde ortaya konulmaktadır.  

 

Erkek çalışanların yoğunlukta olduğu sektörlerden biri olan muhasebe alanı bu 
nedenlerden ötürü kadınlar tarafından çok fazla tercih edilmemekle birlikte az sayıda da olsa 
çalışan kadınların birtakım psikolojik engeller ile karşılaştığı görülmektedir. Çalışmada 
araştırma alanı olarak muhasebe sektörünün tercih edilmesinde; sektörde ağırlıklı olarak 
erkeklerin çalışması, bayanların terfi olanaklarının yetersiz oluşu, mesai yaptıkları sırada 
birçok olumsuz durum ile karşı karşıya kalmaları ve yöneticilerin bu birimlerde kadın çalışan 
tercih etme konusundaki olumsuz tavırları gibi faktörler belirleyici olmuştur. Cam tavan 
sendromunun kadın çalışanlar üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bu araştırmada 
muhasebe alanında görev yapan kadın çalışanların karşılaştığı cam tavan sendromunun iş 
tatmini düzeylerine etkisinin olup olmadığı belirlenmek istenmektedir. Bu amaçla gönüllü 
olarak katılım sağlayan kadın çalışanlardan anket yöntemi uygulanarak veri elde edilmiştir. 
Betimsel tarama yolu ile gerçekleştirilen çalışmanın analizinde Tanımlayıcı İstatistik, Bağımsız 
Örneklem T Testi, Tek Yönlü Varyans, Pearson Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon 
analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda yapılan analizlerde cam tavan sendromu 
algısının kadın mali müşavirlerde ve muhasebe çalışanlarında iş tatminini etkilediği, 
demografik değişkenlere göre bu durumun çok fazla farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşletme, Örgütsel Davranış, Cam Tavan, İş Tatmini, Mali Müşavir, 
Sendrom, Muhasebe. 

 

                                                           
1 “Bu çalışma 18-20 Nisan 2019 tarihinde İzmir Demokrasi Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen 4.Lisansüstü 
İşletme Öğrencileri Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuş ve gerekli güncellemeler yapılarak makale haline 
getirilmiştir.” 
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The Effect of Glass Ceiling Syndrome on Job Satisfaction in Female Public Accountants 
and Accounting Staff 

Abstract: Globalization, increasing force of competition and changing customer 
demands and expectations have compelled firms to develop different strategies. The human 
resources power has a great importance for the firms to be in the front row in the competition. 
In the recent years, with rising active participation of women in the business life, the society’s 
point of view about women has changed and business managers have started to attach more 
and more importance on female employees in their policies intended for competitive 
advantage and sustainable profit. Despite the change of prejudice against female employees 
in the business life, it is still observed in some sectors that they are not promoted to especially 
top management levels. Though there are several reasons for this situation, studies reveal that 
women are forced to continue their working lives with invisible obstacles that can be felt by 
them, which are known as glass ceiling barriers in the literature. The field of accountancy, 
where there are mostly male employees, is not preferred so frequently by women. Besides, it 
is observed that the small number of women who are already in the sector face psychological 
barriers. In the study, facts such as male dominance in the sector, insufficient opportunities for 
promotion for female employees, going through numerous negative situations during work 
hours and negative attitudes of managers towards hiring female employees in these 
departments have led the researchers of the study to choose accountancy sector as the research 
field. There are many effects of glass ceiling syndrome on female employees. This study aims 
to determine whether the glass ceiling syndrome experienced by women working in the 
accountancy sector has an effect on their job satisfaction levels. For this purpose, data were 
obtained from female employees who participated voluntarily. In the analysis of the study 
carried out by descriptive scanning, Descriptive Statistics, Independent Sample T Test, One 
Way Variance, Pearson Correlation and Simple Linear Regression analysis were used. The 
analysis results revealed that the perception of glass ceiling syndrome affects job satisfaction 
for female public accountants and accounting staff and this situation does not differ very much 
depending on demographical variables. 

Keywords: Business, Organizational Behaviour, Glass Ceiling, Job Satisfaction, Public 
Accountant, Syndrome, Accounting 

 

GİRİŞ 

Günümüzde kadınlara yönelik bakış açısı ve ön yargı ile ilgili durumlar değişmeye 
başlamış gözükse de, çalışma hayatında özellikle üst kademedeki pozisyonlar söz konusu 
olduğunda kadınların görünmez engeller ile karşı karşıya kalma durumları devam 
etmektedir.  Bu nedenle sektörde kadınların çalıştıkları kurumda yükselmek istediklerinde 
karşılaştıkları çeşitli engeller ve üst pozisyonlarda başarılı olamayacaklarına dair var olan 
inanış önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. Bu durumun aynı zamanda kadın 
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çalışanların işlerinden duydukları tatmini de olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 
Cam tavan olarak literatürde ifade edilen bu durum kadınların kişisel özellikleri, beceri veya 
başarıları ne olursa olsun örgütlerde kariyer merdivenlerinde üst basamaklara çıkmalarına 
engel olan görünmeyen engeller olarak tanımlanmaktadır.2 Cam tavan sendromu kadınların 
iş doyumlarını, kuruma olan bağlılıklarını, motivasyonlarını, performanslarını olumsuz 
yönde etkilemektedir.  Günümüz iş dünyasında, kadınların işgücüne katılma oranı 
yükselmekle birlikte üst yönetim kademelerinde yer alan kadın çalışanların sayısı oldukça 
sınırlıdır. Uluslararası bağımsız denetim şirketlerinden Grant Thornton’un 2012 yılında 
yaptığı araştırmaya göre kadınların üst yönetimde temsil oranının en yüksek olduğu ülkenin 
%46 ile Rusya olduğu tespit edilmiştir. En düşük ülke ise %5 ile Japonya olmuştur3.  

2017 yılında yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre ise dünya genelinde üst 
yönetim pozisyonlarının yalnızca %25’inde kadınlar görev alırken, küresel işletmelerin 
%34’ünde tepe yönetimde kadın personel bulunmamaktadır. Yönetim kurullarında kadın 
oranı %12 ile sınırlı kalırken, kadın yönetim kurulu başkanlarının oranı ise sadece %4’tür4. Son 
zamanlarda cam tavana yönelik engellerle erkek çalışanlarında karşı karşıya kaldığı 
araştırmalar ile tespit edilmiştir.   

1. CAM TAVAN SENDROMU  

Literatürde cam tavan kavramı ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Genel olarak 
yönetici pozisyonunda çalışan kadınların, belirli bir aşamadan sonra yükselmelerini 
engelleyen faktörlerin toplamına "Cam Tavan" ya da "Cam Tavan Sendromu" adı 
verilmektedir5. Kronolojik olarak cam tavan kavramının gelişimi incelendiğinde; ilk olarak 
ABD’de 1970’lerde ortaya çıkan, örgütsel önyargıların oluşturduğu, kadınların üst düzey 
yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmeyen ve yapay engeller olarak 
tanımlanan bir kavram olduğu görülmektedir6. Bu engellere cam tavan denilmesinin nedeni, 
karşılaşılan sorunların belirsiz olmasıdır7. İlk olarak 1986 yılında, Carol Hymotwitz ve Timoty 
Schellhard (1986) tarafından hazırlanan makalede geçen ve şeffaf tavan olarak da 
isimlendirilen kavram, kadınların başarılarına ve görev liyakatlerine bakılmaksızın 
ilerlemesine engel olan, görünmeyen ve karşı konulamayan engeller olarak tanımlanmaya 

                                                           
2 Mansi Tiwari vd.,” A Study On The Effects Of Glass Ceılıng & Organızatıonal Commıtment On Corporate 

Women’s Turnover Intentıons”, Academy of Strategic Management Journal 18/2 (2019),1. 
3 Hatun, Korkmaz, “Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı Ve Cam Tavan Sendromu”, 

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2/5 (Eylül 2014),3-4. 
 
4 Esin Can vd., “Akademisyenlerde Cam Tavan Sendromunun Güç Mesafesi ile İlişkisi”, Marmara Üniversitesi 

Öneri Dergisi 13/50 (2018),54. 
5 Edip Örücü vd., “Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki 

Engeller: Balıkesir İli Örneği”, Yönetim Ve Ekonomi 14/2 (2007),118. 
6 Ayşegül Ciğer- Ferhan Güler Uyar, “Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algısına 

Yönelik Bir Araştırma: Antalya İli Örneği”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/2 (2016),44. 
7 Nuran Akşit Aşık, “Konaklama İşletmelerinde Cam Tavan Sendromu Kavramsal Bir Değerlendirme”, 

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi 3/9 (Temmuz-Ağustos-Eylül,2014) ,86. 
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çalışılmıştır. Bu engeller kadınların karşılaşmış oldukları en büyük, soyut ve halledilmesi en 
zor olan engeller olarak ifade edilmektedir8. 1986 yılında örgütlerde yüksek yöneticilik 
seviyesine kadın çalışanların yükselmelerini engelleyen ya da kısıtlayan bir engel olarak 
kullanılmıştır. 1990’lı yılların ortasına gelindiğinde kavramın işverenlerin kadınların kontrol 
sahibi olabilecekleri yüksek pozisyonlara ulaşmalarına izin vermediklerini ifade etmek için 
kullanıldığı görülmektedir9. 

Cam tavan sendromunu en iyi açıklayan hikaye kişisel gelişim kitaplarında çokça 
bahsedilen “Pire Deneyi”dir. Hikayeye göre; 

“Bilim adamları, pireleri 30 cm yüksekliğindeki fanusa koyar. Zemin ısıtılır. Sıcaktan 
rahatsız olan pireler, zıplayarak kaçmaya çalışır. Defalarca kafalarını cama vuran pireler, 
sonunda o zeminde 30 cm’den fazla zıpla(ya)mamayı öğrenir. Deneyin ikinci aşamasında 
tavandaki cam kaldırılır. Zemin tekrar ısıtılır. Pireler üzerlerinde cam olmamasına rağmen, 
daha yükseğe zıplama imkanları varken eşit yükseklikte 30 cm zıplarlar. Çünkü engel artık 
zihinlerinde yerleşmiştir”. Pirelerin yaşadıkları bu olay, “cam tavan sendromu” na örnek 
teşkil eden bir durumdur10. Tıpkı deneydeki pireler gibi iş hayatındaki kadınlarda imkanları 
olmasına rağmen zihinlerde yer edinen engeller nedeni ile kariyer yollarında ilerleme 
gösterememekte ve öğrenilmiş çaresizlik duygusunu yaşamaktadırlar. Öğrenilmiş çaresizlik, 
bireylerin karşılaştıkları olumsuz durumlar karşısında başarısızlık yaşaması sonucu meydana 
gelen cesaretini ve kendine olan inancını yitirme durumudur11. 

Benzer bir başka deneyi ABD’li psikolog Martin Seligman 1975 yılında köpekler ile 
gerçekleştirmiştir. Seligman, bir grup köpeği kafeslerin içine hapsedip sık sık şok 
uygulamıştır. Bu duruma önce direnip mücadele eden köpekler, bir süre sonra mücadeleyi 
bırakmışlardır. Daha sonra kafeslerin kapıları açılmış ve köpeklerin kaçabileceği imkan 
sağlanmıştır ancak, köpeklerin %65’i kaçmayı denememiş, yere uzanıp umutsuzca sızlanmayı 
tercih etmişlerdir. Seligman’a göre, benzer davranışlar sürekli önüne konan engeller ile 
zamanla mücadele etme isteği kırılan insanlarda da görülmektedir12. 

Cam tavan sendromu ile ilgili literatürde yer alan kavramlar incelendiğinde benzer ifadelerin 
kullanıldığı ve genel olarak; 13. 

 Kadın çalışanların kariyerlerini sınırlandırıcı bir etkiye sahip olduğu, 
 Görünmez ve aşılması zor engelleri ifade ettiği, 

                                                           
8 Mukadder Boydak Özan, “Okul Yöneticiliğinde Cam Tavan Sendromunun Yaşanmadığı Bir Ada Örneği: Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8/29 (Yaz 2009),16. 
9 Suna Başak, “Cam Tavanlar”, KÖK Sosyal Ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 6/2 (Güz 2009),122. 
10 Sekman Mümin, “Cam Tavan Sendromu... Cam Tavan Sendromu…”, Mümin Sekman (Erişim 9 Temmuz 

2019).  
 
11 Hasan Gül- Ercan Oktay, “Türkiye ve Dünya'da Kadınların Çalışma Hayatında Yaşadıkları Cam Tavan Algıları 

Üzerine Kavramsal Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1/18 
(2009), 422. 

12 Korkmaz, “Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı Ve Cam Tavan Sendromu”,9. 
13 İsa İpçioğlu vd. “Cam Tavan Sendromu: İnsan Kaynakları Yöneticileri Bağlamında Bir Araştırma”. Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10/25 (2018),687. 
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 Temelinde cinsiyetçi ve ön yargıya dayalı bir yaklaşım bulunduğu, 
 Sektör veya kişisel özeliklere bakılmadan sadece kadının kadın olmasından 

ötürü oluşan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. 

Cam tavanı açıklayan literatürde kişi merkezli teori, durumsal teori, etkileşim merkezli teori, 
beşeri sermaye teorisi, sosyal rol teorisi ve tercih teorisi bulunmaktadır. Kişi merkezli teori 
kadınların cam tavan ile mücadele etmede ki beceri ve davranışsal özelliklerini ele almaktadır, 
durumsal teori yüksek yönetim pozisyonlarında yer almak isteyen kadın çalışanların çalışma 
ortamlarını incelemektedir, sosyal rol teorisi kadınların kariyer yollarındaki gelişimlerini 
engelleyen sosyal rol, sosyal stereotipleri odak noktasına koymaktadır, etkileşim merkezli 
teori kadın çalışanların kariyer yollarında ilerlemelerine engel teşkil eden sorunlar ile 
ilgilenmektedir, beşeri sermaye teorisi kadınların yönetimdeki temsil durumlarını eğitim 
öğretim alanındaki kararları ve seçimleri açısından incelemektedir.  

Özellikle sosyal rol teorisine göre kadınlara toplumda verilen roller ve var olan 
basmakalıp yargılar, kadınların erkek meslektaşlarına göre ailelerine karşı olan 
sorumluluklarına daha fazla önem verme eğiliminde olmaları, işteki rollerin erkeklere göre 
tasarlanması, cinsiyet ayrımcılığı gibi sebepler ile cam tavan durumu oluşmaktadır.14 

Cam tavan sendromunun aynı zamanda boyutlarını da oluşturan,  kadın çalışanlara 
konulan engeller; erkek yöneticilerin koyduğu engeller(ön yargılar, kadınlarla iletişim kurmanın 
zorluğu, erkeklerin gücü elde tutma isteği) , kadın yöneticilerin koyduğu engeller(kendini 
referans alma yanılgısı, kraliçe arı sendromu) ile kişinin kendi kendine koyduğu engeller(kadınlara 
karşı olan negatif önyargıları kabul etme, benimseme, İş-aile çatışması, özgüven eksikliği, 
kararsızlık, koşullarını değiştirme isteği, inancı veya imkanı olmamak, kariyerde yükselmeyi 
tercih etmemek, kariyer yönelimli olmamak, sistemin değiştirilemeyeceğine duyulan inanç ve 
sistemi destekleme zorunluluğu hissetmek) olarak karşımıza çıkmaktadır15. Smith vd. 
kadınların kariyer yoluna ilişkin yaptıkları araştırmalarında kadın çalışanların cam tavana 
yönelik inançlarını inceleme konusu yapmışlardır. Araştırmaya göre cam tavana yönelik dört 
inanç grubu bulunmaktadır. Bunlar inkar, dayanıklılık, istifa ve kabul olarak tanımlanmaktadır. 
“İnkar” inancı kadın ve erkeklerin liderlik yolunda aynı sorunlar ile karşılaştıklarını, 
“esneklik” inancı kadınların cam tavanı kırma yeteneğini, “istifa” kadınların yüksek 
pozisyonlara gelme sürecinde erkeklerden daha olumsuz sonuçlarla karşılaştıklarını, “kabul” 
ise kadınların kariyer yolunda seçimlerini engelleri kabullenmeye göre yapmalarını ifade 
etmektedir. Esneklik ve inkar cam tavan ile mücadelede pozitif,  istifa ve kabul ise negatif bir 
durumdur.16 

                                                           
14 Senthil Arasu Balasubramanian -Remya Lathabhavan,”Linking Women’s Glass Ceiling Beliefs And Employee 

Satisfaction: The Mediation Of Engagement”,International Journal of Human Resources Development and 
Management 18/1/2 (Ocak 2018),74.  

 
15 Örücü, “Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: 

Balıkesir İli Örneği”, 118-119. 
16 Balasubramanian -Lathabhavan,”Linking Women’s Glass Ceiling Beliefs And Employee Satisfaction: The 

Mediation Of Engagement”,75.  
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Cam tavan engelleri kadın çalışanların çalıştıkları yere yeterince katkı 
sağlayamamalarına, işten ayrılmalarına ya da kariyer hedeflerinden vazgeçmelerine neden 
olmaktadır17. Genel olarak cam tavan engelleri(aynı zamanda cam tavan sedromunun alt 
boyutlarını da ifade etmektedir); çoklu rol üstlenme, kadınların kişisel tercih ve algıları, örgüt 
kültürü ve politikaları, mentör eksikliği, biçimsel olmayan iletişim ağlarına katılamama, 
mesleki ayrım, basmakalıp ön yargılar olarak sıralanmaktadır 18.  

 

 

Çoklu rol üstlenme engeli; kadınların hem geleneksel rollerini(anne, evlat, gelin, eş) 
yerine getirmesi hem de iş hayatlarında başarılı bir çalışan olabilme yolunda gösterdikleri çaba 
sonucunda tükenmişlik sorunu ile karşılaşmalarını ifade etmektedir. Kadınlar bazı durumlarda 
cam tavan engellerini kendileri oluşturabilmektedir. Örneğin, toplumda yerleşen kadından 
yönetici olmaz fikri, bu görevi üstlenen kadınların zaman içerisinde erkek gibi davranışlar 
sergileyeceğine yönelik düşünceler bunlardan bir kaçıdır. Tepe yönetimde erkeklerin sayısal 
olarak çoğunlukta bulunması, örgüt kültür ve politikalarının kadınların yükselmesine engel 
olacak şekilde oluşturulması, örgütte mentorlük yapan bireylerin olmaması ya da bunların 
erkek olması, örgütte bulunan informel iletişim ağlarının erkek ağırlıklı bir yapı şeklinde oluşması 
ve kadınların bu oluşumlara aktif katılmaması, toplumda bazı mesleklerin erkek işi ya da kadın işi 
gibi sınıflandırmalara tabi tutulması bu nedenle de  kadınların özel sektörde yönetici asistanlığı, 
insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama gibi alanlarda üst düzey yönetsel kademelere 
gelmede çok fazla şanslarının olmadığı ifade edilmektedir. Bozhinov vd.  Alman şirketlerinin 
denetim kurullarında kadın yöneticilerin rolünü analiz etmiş, özellikle kadınların yönetim 
kurulu başkanı olma ve komitelere daimi yönetici olma ihtimallerini araştırmışlardır. 
Araştırma neticesinde son yıllarda kurullardaki kadın üye sayısında artış olmasına rağmen 
karar alma mekanizmalarında kadınların erkekler kadar etkin olmadıkları, başarılı kadınların 
üst düzey yönetim pozisyonlarında sınırlı yer almalarının kadınların üst düzey pozisyonlara 
ilerlemesini engelleyen bir durum olduğu tespit edilmiştir.19 Son olarak cam tavan 
engellerinden basmakalıp yargılar(stereotip); erkek yöneticilerin kadınlar hakkındaki dayanıksız 
ve çok duygusal aynı zamanda kaprisli oldukları, hızlı karar veremedikleri ve mesai saatleri 
dışında çalışmak istemedikleri yönünde ki geleneksel olumsuz düşüncelerdir. Araştırmalar 
bazı kadın çalışanların da kadın yöneticilere karşı önyargılı olduğunu 

                                                           
17 Nuran Akyurt, “Kadın Çalışanlarda Kariyer Engelleri: Radyoloji Çalışanları Örneği”, İnönü Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi 6/1 (Mayıs 2018), 86-89. 
18 Hakan Candan vd., “Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Güven Üzerine Etkisi: Karaman İli Kamu Çalışanlarına 

Yönelik Bir Araştırma”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 49 (2017),71. 
 
19 Viktor Bozhinov  vd.,” The Second Glass Ceiling: Women’s Role in Supervisory Boards of German Firms”, 

Schmalenbach Bus Rev, 71 (2018),385-411. 
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göstermektedir20.Literatürde cam tavan kavramına benzer diğer kavramlar şunlardır: Cam 
Ansansör, Cam Uçurum, Perpleks Tavan, Cam Kapı, Beton Tavan, Cam Merdiven, Ters Cam Tavan, 
Bambu Tavan, İkinci Cam Tavan, Cam Dolap, Cam Labirent, Yapışkan Zemin, Yapışkan Merdiven21,22. 

 

 

 

 

Araştırmalara göre kadınlar; iş-yaşam dengesini kuramadıkları, yöneticilik ve liderlik 
becerilerine yeterince sahip olmadıkları, anne-eş rollerinden ötürü üst yönetimdeki 
çalışmalara yeterince zaman ayıramadıkları, otorite yetersizliği, duygusal olmaları, erkek 
çalışanlar ile iletişimde zorluk yaşamaları, yöneticilik makamlarında kısıtlamalar ile 
karşılaşmaları, iş tanımlarının erkek değer ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olması, erkeklerin 
kadınlar ile birlikte çalışmayı istememeleri nedeni ile üst yönetimde yer almaktan 
kaçınmaktadırlar23. Azeez ve Priyadarshini Hindistan’da faaliyet gösteren bilişim teknolojisi 
şirketlerinde çalışan kadınlar ile yaptığı çalışmalarında kadınları kariyer ilerlemelerinde en 
fazla toplumsal faktörlerin etkilediğini, toplumsal faktörlerden sonra örgütsel, kişisel 
faktörlerin etkilediğini bunun yanı sıra kadınların kendileri hakkında ve üst düzey 
pozisyonlarda görev yapan kadınlar hakkındaki algılarının da önemli etkisinin olduğunu 
ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda sektörde liderlik yapacak bireylerin hırslı, kendine 
güveni olan, saldırgan özelliklere sahip olması gerektiği ve erkeklerin bu özelliklere 
kadınlardan daha fazla sahip olduğu düşünüldüğünden sektörde kadınların lider 
pozisyonlarda istenmedikleri düşünülmektedir.24Cam tavan sendromu; kadın çalışanların 
işten ayrılmalarına, motivasyon düşüklüğü nedeni ile örgütsel bağlılıklarının azalmasına, işe 
olan ilgilerini kaybetmelerine, örgütsel vatandaşlık davranışının azalmasına, işe 
yabancılaşmaya, düşük iş tatminine, örgütsel anlamda yüksek iş gücü devrine, verimliliğin ve 
hizmet kalitesinin düşmesine, işe devam oranının azalmasına, maliyetlerin artmasına neden 

                                                           

20 Haydar Hoşgör vd., “Sosyo-Demografik Özellikler İle Cam Tavan Sendromu Arasındaki İlişki Ve Farklılıkların 
İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Örneği”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13/35 
(2016),348-350. 

21 Zekai Öztürk vd., “Kadın Çalışanların Cam Tavan Engellerinin Araştırılması: Bir Özel Hastane Örneği”, 
Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi 4/3 (Kasım 2018),229. 

22 Gül-Oktay, “Türkiye ve Dünya'da Kadınların Çalışma Hayatında Yaşadıkları Cam Tavan Algıları Üzerine 
Kavramsal Bir Çalışma”,427. 

23 Mukadder Boydak Özan, “Okul Yöneticiliğinde Cam Tavan Sendromunun Yaşanmadığı Bir Ada Örneği: Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8/29 (Yaz 2009),18. 

 
24 Nilufer Azeez PV-  R G Priyadarshini,” Glass Ceiling Factors Affecting Women Career Advancement İn IT 

İndustry İn India” IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 390 (2018),1-2-4. 
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olmaktadır25,26.Kadın çalışanların kariyer yollarında karşılaştıkları cam tavan engellerini 
aşabilmek amacıyla; pozitif ayrımcılık uygulama, üniversite eğitimi ve mesleki eğitim 
edindirme, mentordan yardım alma, sosyal ilişkiler geliştirme, yüksek performans 
gösterenlerin ödüllendirilmesi gibi stratejilerden yararlanabilecekleri yazında belirtilmiştir27. 
Cam tavan sendromunu aşabilmenin en önemli yollarından birisi de kişinin özgüvene sahip 
olmasıdır28.  

 

 

 

Khalid ve Skiguchi(2019)’a göre işletmeler cam tavan algısına neden olabilecek 
durumları ortadan kaldırmak amacı ile ellerinden geleni yapmalıdırlar. Kadınların cam tavan 
algısının varlığına yönelik korkularını azaltacak, iyimser inançlar geliştirmelerini sağlayıcı 
yönde eğitimler verilmeli ve onları desteklemelidirler. Aynı zamanda işletmeler personel 
seçimlerinde cam tavanın varlığına yönelik daha olumlu düşünceleri olan ve bu durumdan 
çekinmeyen kişilik özelliklerine sahip bireyleri işe alabilmelidirler. Bunların sonucunda cam 
tavan sendromuna yönelik iyimser bakış açısına sahip kadınlar bireysel kariyerlerinde başarılı 
olabilmektedirler29. Radhakrishnan’a göre kadınların üst kademelere gelmesini engelleyen 
farklı kültürlerde cam tavanı oluşturacak durumlar bulunmaktadır. Bu engeller psikolojik, 
toplumsal ve örgütsel olabilmektedir. Görünmeyen cam tavan engelleri nedeni ile kadınlar 
işletmelerde ilk kademe pozisyonlarda işe alınmakta ve idari görevlerde yeterince yer 
almamaktadırlar. Kadın çalışanlara mentorlük hizmeti verilmemektedir. Toplumdaki ataerkil 
zihniyet kadınların kariyerini önemsememektedir. Bu nedenle hükümetler kadınların 
gelişmesine yönelik politikalarını uygularken incelenmesi gereklidir. Performans 
değerlendirmelerinde beceriyi temel alan objektif kriterlere göre ödemeler yapılmalı ve kadın 
çalışanlar teşvik edilmelidir. Cam tavanın kırılması toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını 
da sağlayacaktır.30 İşletmeler cam tavana neden olabilecek uygulamaları en aza indirecek 
politikalar geliştirerek, yüksek nitelikli, başarılı kadın çalışanların kuruma olan bağlılıklarını 

                                                           
25 Gökdeniz Kalkın vd., “Cam Tavan Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi: Yükseköğrenim Kurumlarında 

Görev Yapan Kadın Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7/13 
(2015),127. 

26 Öztürk, “Kadın Çalışanların Cam Tavan Engellerinin Araştırılması: Bir Özel Hastane Örneği”,232. 
27 Melike Güleç, Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Vatandaşlığa Etkileri: Kuşadası 4 Ve 5 

Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama (Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2015),52. 

28 Korkmaz,  “Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı Ve Cam Tavan Sendromu”,11. 
29 Saddam Khalid – Tomoki Sekiguchi, “The Mediating Effect of Glass Ceiling Beliefs in the Relationship 

Between Women’s Personality Traits and Their Subjective Career Success”, Forfthcoming NTU Management 
Review 29/3(Aralık 2019),15-16. 

30 Ragitha Radhakrishnan,” Cultural Variations in the Glass Ceiling Effect: A Review”, Artha-Journal of Social 
Sciences 18/1 (2019),27. 
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artırmak için onların kariyer gelişimine yönelik fırsatların olduğu ortamlar oluşturmalıdırlar.31 
Yine 2018’de hazırlanan bir raporda hem toplumda hem de iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin 
varlığından dolayı özellikle idari görevlerde yer alan kadın çalışanların çok az bir bölümünün 
üst düzey yönetici pozisyonlarına gelmeyi başardığı belirtilmiştir.32 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu 2018 yılı verilerine göre; kadınların iş 
gücüne katılma oranı yüzde 34,4 olarak gerçekleşti. İstatistiklerle Türkiye, 2018 araştırması 
sonuçlarına göre 2018 yılında kadınların en çok istihdam edildiği sektör hizmet sektörü olarak 
ifade edilmiştir. İşgücüne dahil olmayan nüfusun çoğunluğu (yüzde 71) kadınlardan 
oluşmaktadır. Kadın yönetici oranı yüzde 14,7 olarak belirtilmiştir33.  

 

Avrupa Birliği ülkelerinde de kadınların iş yaşamında üst düzey pozisyonlarda çok 
fazla yer almadığı görülmektedir. 2010 yılı verilerine göre halka açık büyük şirketlerin 
yönetim kurulu başkanlarının yüzde 3’ü kadın iken bu oran 2012 verilerine göre yüzde 13.7’ye 
yükselmiştir34.Avrupa Birliği’nin 28 üyesinde kadın yönetim kurulu üyesi oranı 2017 yılında 
%25,3 e, ABD'de ise %14,2'ye yükselmiştir. Cam tavan sorununu azaltmak ve ortadan 
kaldırma, cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele amacı ile Norveç, Fransa, İtalya, Belçika ve 
Almanya gibi ülkelerde “zorunlu kadın üye kotası" uygulamasına başlanmıştır. Bu uygulamanın 
olumlu sonuçlarının olduğu ve stratejik noktalarda kadın üye oranının arttığı görülmektedir. 
Türkiye’de bu konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (2012) tarafından hazırlanan ve 
11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine 
ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ "ile "Yönetim 
Kurulunda en az bir kadın üye bulundurma" ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke zorunlu bir 
uygulamayı gerektirmemekte, “Uygula, uygulamıyorsan açıkla” prensibi gereğince alınmış 
bir tavsiye niteliği taşımaktadır. Düzenleme ile kadınlar lehine politikaların düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır35. 

2. İŞ TATMİNİ 

İş tatmini kavramı, çalışanların istekleri, beklentileri ve işin özellikleri birbirine 
uyduğu zamanlarda gerçekleşen bir durum olarak ifade edilmektedir36. İş tatmini ile ilgili ilk 
tanım 1938 yılında Hoppock ve Spiegler’in çalışması ile yapılmıştır37. Hoppock (1935) 
                                                           
31 Tiwari,” A Study On The Effects Of Glass Ceılıng & Organızatıonal Commıtment On Corporate Women’s 

Turnover Intentıons”,2-3. 
32 Sakshi Sharma-Rajvir Kaur,” Glass Ceiling for Women and Work Engagement: The Moderating Effect of 

Marital Status”, FIIB Business Review 8/2 (2019),133. 
33 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),“İstatistiklerle Türkiye”(Erişim 8 Temmuz 2019). 
34 Korkmaz,   “Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı Ve Cam Tavan Sendromu”,3. 
35 Ahmet, S. Menteş, “Türk Bankacılık Sektöründe Cam Tavan Sorunu”,Social Sciences Research Journal 7/4 

(Aralık 2018),2. 
36 Zafer Savaş Öztekin, Orduda İş Tatmini: Subayların İş Tatminini Etkileyen Faktörler Üzerinde Karşılaştırmalı 

Bir Çalışma (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,2008) 4. 
37 Hande Serim Bahadınlı, İşletmelerde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Ve Örgüte 

Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi (İlaç, Tekstil Ve Otomotiv Sektörlerinde Araştırma ( İstanbul: Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2013)117. 
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tarafından yapılan ilk tanımda bir kişinin "İşimden memnunum" demesine neden olan 
psikolojik, fiziksel ve çevresel koşulların bir kombinasyonu olduğu belirtilmiştir. Locke(1969) 
tarafından yapılan tanıma göre ise iş tatmini, bireyin işinden beklediği ve gerçekte elde ettiği 
sonucu karşılaştırıp işine ve mesleğine yönelik yaptığı değerlendirmesinin bir sonucudur38. 
Mercer’e göre iş tatmini ise bir bireyin kişisel olarak işine karşı göstermiş olduğu duygusal 
tepki ile ilgili bir kavramdır39.  

 

 

İş tatmini insanların işlerini ne kadar sevdiklerini ifade açıklayan bir kavramdır.40 Bir 
çalışanın işten tatmin olabilmesi için; çalışanın işini anlamlı ve yapılabilir bulması, kendisine 
işiyle ilgi belirli düzeyde yetki verilmiş olması ve iş sonuçları ile ilgili geribildirim yapılması 
gerekmektedir41İş tatmini, yapılan işten beklenen sonuç ve gerçekleşen sonuç arasındaki fark 
olarak da tanımlanmaktadır42. İş tatminini oluşturan faktörler bireysel ve işin kendisinden 
kaynaklanan faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Personelin beklentileri, kişiliği, iş 
tecrübesi, sosyal kişiliği,  hizmet süresi, eğitim düzeyi bireysel faktörleri oluştururken; işin 
genel görünümü ve zorluk derecesi, ücret, işletmenin sosyal görünümü, çalışma koşulları ve 
iş güvenliği, ilerleme olanakları, uygun ödüllendirme sistemi, yöneticilerin tutumu, 
çalışanların kararlara katılım derecesi, iş tatminini etkileyen iş ortamına bağlı faktörler olarak 
sıralanmaktadır43. İş tatmini konusu, çalışanların fiziksel ve zihinsel refahı ile olan ilgisi 
nedeniyle önemli bir konudur, Çünkü bireyler zamanlarının büyük bir çoğunluğunu iş 
yerlerinde geçirmektedirler. İş tatmini insan sağlığı ile yakından ilgili olmakla birlikte, 
verimlilik, devamsızlık, işletme cirosu gibi işle ilgili konular üzerindeki etkileri nedeniyle de 
önem taşımaktadır44. İşten tatmin olmanın; verimliliğin artması, işten ayrılma niyetinin ve 
devamsızlığın azalması, daha az hata yapılması, daha üretken olunması, örgütsel bağlılığın 

                                                           
38 Yew Tek Lew, “Job Satisfaction And Affective Commitment: A Study Of Employees İn The Tourism İndustry 

İn Sarawak, Malaysia”, Sunway Academic Journal 4(2007), 30.   
39 Mercer David,“Job Satisfaction And The Secondary Head Teacher: The Creartion Of A Model Of Job 

Satisfaction”,School Leadership and Management 17/1 (Ağustos 2010),57. 
40 Kum Fai Yuen vd., “Determinants Of Job Satisfaction And Performance Of Seafarers”, Transportation 

Research Part A 110 (Şubat 2018),2. 
41 Meral Erdirençelebi – Güzide Karakuş ,“Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılarının İş Tatminleri ve 

Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi 10/3 
(2018),99. 

42 Imam Aberr vd., “Mediating Role of Job Stress Between Workplace Discrimination Gender Discrimination-
Glass Ceiling and Employee Attitudinal Outcomes Job Satisfaction and Motivation in Banking Sector of 
Pakistan”, Middle-East Journal of Scientific Research, 18/2 (2013), 267. 

 
43 İsmail Bakan – Tuba Büyükbeşe,“Örgütsel İletişim İle İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik 

Örgütler İçin Bir Alan Araştırması”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2004), 
7. 

44 Titus Oshagbemi,“Gender Differences in The Job Satisfaction of University Teachers”, Women in Management 
Review 15/7(2000),331. 
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artması gibi örgütler açısından önemli sonuçları bulunmaktadır45,46. Araştırmalar neticesinde 
işinden mutlu ve memnun olan bireylerin daha iyi çalıştıkları, müşteri odaklı davranarak 
çözüm üretici yaklaşımlarda bulundukları, prososyal davranışlar sergiledikleri, yardımsever 
ve düşünceli oldukları sonucuna varılmıştır47.  

 

İş tatmini örgütsel etkinliğin artmasına neden olduğundan, örgütsel etkinliği ölçmede 
kullanılan araçlardan biri olarak da görülmektedir48. Bir yönetim danışmanlık firması yaptığı 
bir çalışmada çalışanların moralli ve işten tatmin olma düzeylerinin yüksek olmasının ilgili 
işletmelerin hisse senedi fiyatları üzerinde artırıcı etkisinin olduğunu tespit etmiştir49. İş 
tatminin düşük olması, çalışanın iş yaparken isteksiz olmasına, işten ayrılma isteğinin 
artmasına, hata yapma ve yanlış kararlar verme, işe devamsızlık, yaşam tatmininde azalma, 
iş gücü devri, stres, işe karşı yabancılaşma, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları, azalan 
performans gibi durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır50,51.Ocapara vd.nin 
araştırmasında ABD’de üniversitede görev yapan kadın öğretim üyelerinin ücret ve terfi gibi 
konularda olumsuz algıya sahip oldukları ve bu nedenle erkek meslektaşlarına göre genel iş 
tatmini düzeylerinin  düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun kadın öğretim üyelerinde 
performans, devamsızlık, işten ayrılma ve üretkenlik konuları üzerinde etkisi olduğu 
sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar üniversite yöneticilerinin kadın ve erkek öğretim 
üyelerine karşı özellikle performans değerlendirme sürecinde adil ve tarafsız bir bakış açısı ile 
yaklaşmasını, kaliteli bir eğitim ortamı için kadın öğretim üyelerinin de orta ve üst yönetim 
pozisyonlarına ilerlemelerinde rehberlik ve teşvik etmelerinin hizmet kalitesi için gerekliliğini 
vurgulamışlardır.  Bu yaklaşımın kadın öğretim üyeleri açısından işten tatmin olma, yüksek 
verimlilik ve örgütsel bağlılık gibi sonuçlara neden olacağını savunmuşlardır.52 Okoe vd. ise 

                                                           
45 Hakan Dilek, Liderlik Tarzlarının Ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini Ve Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma (Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005)36. 

46 Kum vd., “Determinants Of Job Satisfaction And Performance Of Seafarers”, 4. 

47 Abednego Feehi Okoeo vd., “The Effects Of Job Satisfaction, Employee Commitment, Workplace Friendship 
And Team Culture On Service Recovery Performance”, Management Science Letters 6/11 (Eylül 2016), 715. 

48 Salih Yeşil – Selçuk Ferit Dereli, “Örgütsel Adalet ve İş Tatmini Üzerine Bir Alan Çalışması”, Sütçü İmam 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2/1 ,108.  

49 İbrahim Sani Mert- Mustafa Bekmezci, “İki Kariyerli Aile Çalışanlarında İş Ve Yaşam Tatmini”, Türk Sosyal 
Bilimler Araştırmaları Dergisi 1/1 (Nisan 2016),49. 

50 Fatma Hilal Vargün, Yönetim İle İletişim, Eğitim Fırsatları Ve Esnek İş Programının, Duygusal Bağlılık Ve İş 
Tatminine Etkisi (İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018)32. 

51 Zeynep Fatma Karaalioğlu, Algılanan Örgütsel Destek İle İş Performansı İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşme, İş 
Tatmini Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracı Rolü(İstanbul: Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019)72. 

52 John O. Okpara vd.,” Gender Differences And Job Satisfaction: A Study Of University Teachers İn The United 
States”, Women in Management Review 20/3 (2005),179-187-188. 
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iş ortamında geliştirilen arkadaşlıkların bilgi akışını güçlendirdiği ve bu sayede çalışanların 
müşteri şikayetleri ile daha iyi başa çıkabildikleri sonucuna varmışlardır. Bu konuda 
çalışanların istekliliği önem arz etmektedir.  

Çalışanların sosyalleşmesi toplantılarda fikirlerini ifade etmelerine yardımcı 
olmaktadır. İşten tatmin olmanın performans üzerinde de olumlu etkileri olduğu tespiti 
yapılmıştır. Çalışanların işten tatmin olmaları için çalışma koşullarının doğru şekilde 
oluşturulması, bunların çalışanlara iletilmesi, çalışanlar arasında samimi ilişkiler geliştirilmesi 
gerekli hale gelmektedir.53  

Yine çalışanlar ve yöneticiler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için kurumlarda yapılan 
eğitimlerin ve özel toplu yemek organizasyonlarının, kutlamalar gibi samimi etkinliklerin 
çalışanların iş doyumuna katkıda bulunacağı düşünülmektedir.54 Stroh vd.nin araştırma 
bulgularına göre ise kadın yöneticilerin erkek yöneticilere göre kurumlarından ayrılma 
oranları daha yüksektir. Bunun nedeni ailevi sebeplerden daha çok kadın yöneticilerin 
örgütlerinde kariyer fırsatlarının düşük olduğu hissine sahip olmaları ve cam tavan 
durumunu algılamalarıdır. Çalıştığı kurumda geleceğe yönelik yükselme şansının olmadığını 
hisseden kadın yöneticiler haliyle başka kurumlarda bu fırsatları araştırmaktadır.55 

3. CAM TAVAN SENDROMU VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ 

Yazında cam tavan sendromunun iş tatminine olan etkisini farklı boyutlarda ve 
kavramlar ile ele alan çalışmalara rastlanılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir;  

Yıldız tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de milletvekili, başkonsolosluk, 
büyükelçilik, HSYK üyeleri, dekanlar, banka genel müdürleri, banka üst yönetim üyeleri ve 
banka şube müdürleri, vali, vali yardımcısı, kaymakam, belediye başkanı, cumhurbaşkanı, 
başbakan, bakan, müsteşar, meclis başkanı, YÖK başkanı, Anayasa mahkemesi üyeleri ve 
rektörler seviyesinde kadın çalışan oranının oldukça düşük seviyede olduğu tespit 
edilmiştir56.  

Öztürk ve Bilkay tarafından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda çalışan kadınlar 
ile yapılan çalışmada kadın çalışanların cam tavan algısına sahip oldukları tespit edilmekle 

                                                           
53 Okoea, ” The Effects Of Job Satisfaction, Employee Commitment, Workplace Friendship And Team Culture 

On Service Recovery Performance”, 720.   

54 Fadilah Puteh vd.,” Leadership and Gender in the Public Sector:  The Mediating Effect of Job Satisfaction”, 
Journal of Administrative Science 15/2 (Aralık 2018),112-113. 

55 Lında K. Stroh vd.,” Family Structure, Glass Ceiling, and Traditional Explanations for the Differential Rate of 
Turnover of Female and Male Managers”, Journal Of Vocatıonal Behavıor 49 (1996),115-116. 

56 Sebahattin Yıldız, “Türkiye’de Cam Tavan Sendromunun Varlığı Üzerine Bir Araştırma”, Organizasyon Ve 
Yönetim Bilimleri Dergisi 6/1 (2014),72. 
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birlikte, kadınların üst düzey yöneticilik yapamayacaklarına dair ifadelere katılmadıkları, 
ailevi sorumluluklarını da yükselmelerinde engel olarak görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır57.  

Bir başka yapılan araştırmanın sonucuna göre; Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı 
çalışanlarında orta düzeyde Cam Tavan algısı olduğu tespit edilmiştir58.  

 

 

Sökmen ve Şahingöz, kadın çalışanların gelişimine engel olan cam tavan boyutlarından 
kurumsal iklimin, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerine etkilerini incelemiş, yapılan 
analizler doğrultusunda kurumsal iklimin kadın çalışanların iş tatmini üzerinde negatif 
etkisinin olduğu; işten ayrılma niyetine ise pozitif bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır59. 

Uysal yapmış olduğu çalışmada kamu ve özel bankacılık sektöründe faaliyette 
bulunan kurumlarda çalışan kişilerden elde ettiği verilerin sonucunda etik liderlik tarzı ile iş 
tatmini arasında orta düzey, iş performansı ve iş tatmini arasında zayıf düzeyde bir ilişkinin 
olduğu sonucuna varmıştır60.  

Erdirençelebi ve Karakuş gıda işletmesinde çalışmakta olan beyaz ve mavi yakalı kadın 
çalışanlar ile yaptıkları araştırmada cam tavan algısının örgütsel bağlılık ve iş tatmini ile 
negatif bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna varmışlardır61. 

Ciğer ve Vardar Çopur çalışmalarında muhasebe meslek mensubu kadınlara ilişkin 
cam tavan algısının bireysel, örgütsel ve toplumsal faktörler açısından incelenmesini 
amaçlamışladır. Kadın ve erkek meslek mensuplarına uygulanan ankette, meslek 
mensuplarının demografik özelliklerine göre, cam tavan algısının değişip değişmediği tespit 
edilmiştir. Çalışmada cam tavan kavramı sadece kadın meslek mensupları bakış açısından 
değil, aynı zamanda erkek meslek mensupları bakış açısından da incelenmiştir62.   

İnşaat sektöründe çalışan kadınlar ile yapılan bir araştırmanın sonucuna göre ise cam 
tavan sendromu kadınların kariyer gelişimini etkilemektedir63. Yeni Zelenda’da muhasebe 
çalışanları ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda muhasebe mesleğinde 

                                                           
57 Zekai Öztürk -Tuna Aybike Bilkay, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda Çalışan Kadınların Kariyer 

Engelleri ve Cam Tavan Sendromu Algıları”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/6 (2016),99. 

58 Taşkın Kılıç – Ahmet Burhan Çakıcı, Burhan, “Sağlık ve Eğitim Sektöründeki Kadın Çalışanların Cam Tavan 
Algısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19/3 (Eylül 2016),283. 

59 Alev Sökmen – Semra Akar Şahingöz, Akar, “Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Yansıtıcılarından Kurum 
İkliminin, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları 
Dergisi 9/1 (2017), 124. 
60 Şeyda Uysal, Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı Ve İş Tatmini Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe 
Mersin İli Örneği (Mersin: Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018),6. 
61Meral Erdirençelebi – Güzide Karakuş, “Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılarının İş Tatminleri ve 
Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma”,95. 
62 Ayşegül Ciğer – Güler Çopur Vardar, “Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarına İlişkin Cam Tavan Algısı: 
Antalya İli Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 14/1 (2019),241. 
63 Kolade,John,Obamiro – Kehinde, Obasan, “Glass Ceiling and Women Career Advancement: Evidence from 

Nigerian Construction Industry”, Iranian Journal of Management Studies 6/1 (Ocak 2013),77. 
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kadınlara yönelik cam tavanın algılandığı ve cinsiyet eşitsizliğinin olduğu tespit edilmiştir64. 
Arasu ve Lathabhavan kadın çalışanlar ile yaptıkları araştırmalarında kadınların cam tavana 
yönelik inançları ile işten tatmin olma düzeyleri arasındaki ilişkide iş sözleşmelerinin aracı 
rolünü araştırmışlar ve sözleşmelerin bu ilişkide aracı rolünün olduğu sonucu tespit 
etmişlerdir.65  

Sharma ve Kaur Hindistan’da hizmet sektöründe görev yapan kadın yöneticilerle  
yaptıkları araştırmada kadın yöneticilerin ortalamanın üzerinde örgütsel ve toplumsal 
faktörlerden kaynaklı cam tavan engelleri ile karşılaştığı sonucuna ulaşmışlardır.66 Yapılan 
yerli ve yabancı çalışmalar incelendiğinde cam tavan sendromu ve iş tatmininin birçok 
durumla ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Cam tavan sendromunun iş tatminine etkisi 
birçok sektörde incelenmiştir. Muhasebe alanında çalışan kadınlar ve mali müşavirler ile 
konuyu doğrudan inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın bu noktada yazına 
katkısının olacağı düşünülmektedir. 

4. ARAŞTIRMA MODELİ VE YÖNTEM 

Bu çalışma, Konya ve Karaman ili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı 
kadın mali müşavirler ile betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Cam-
tavan sendromunun iş tatminine etkisi var mıdır? Çalışma hayatında kadınlara olan ön yargı, 
yöneticilerin önemli ve stratejik konumlarda kadın çalışanları değerlendirmeye almak 
istememesi, kadınların kariyerlerinde gelmek istedikleri pozisyon için görünen ve 
görünmeyen engeller ile karşılaşması önemli bir sorundur. Bu durum kadın çalışanların 
motivasyonunu düşürmekte, kuruma olan aidiyetini azaltmakta ve işten duyduğu tatmini 
negatif yönde etkilemektedir. Bu amaçla aşağıdaki teorik model oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 1: Teorik Model 

 

H1- 

 

 

                                                           
64 Hopman,A.Holly - Lord,R.Beverley, The Glass Ceiling and Women in Accounting: New Zealand Experiences 
and Perceptions (UC Research Repository,2009), 2. 

65 Balasubramanian -Lathabhavan,”Linking Women’s Glass Ceiling Beliefs And Employee Satisfaction: The 
Mediation Of Engagement”,72.  

66  Sharma-Kaur,” Glass Ceiling for Women and Work Engagement: The Moderating Effect of Marital 
Status”,132. 
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Cam tavan sendromunun kadın çalışanların iş tatminini negatif yönde etkilemesi 
araştırmanın çıkış noktasını oluşturmakla birlikte araştırmanın hipotezleri şu şekilde 
geliştirilmiştir. 

H1: Cam tavan sendromu kadın çalışanların iş tatmini düzeyini negatif yönde etkiler. 

H2: Kadın çalışanların demografik özelliklerine göre cam tavan sendromuna yönelik 
algıları farklılık gösterir. 

H3: Kadın çalışanların demografik özelliklerine göre işten tatmin olma düzeyleri 
farklılık gösterir. 

Araştırmanın ana kütlesini Konya ve Karaman ili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası’na kayıtlı kadın mali müşavirler ve sektörde muhasebe bürolarında çalışan muhasebe 
çalışanları oluşturmaktadır. Odaya kayıtlı kadın mali müşavirlerin sayısı toplamda 220 dir. Bu 
sayıdan anketi doldurma konusunda istekli ve mail adresleri güncel olan toplamda 53 kişiden 
sağlıklı veri elde edilebilmiştir. Veriler öncelikle çalışanların mail adreslerine anket formu 
gönderilerek toplanmıştır. Bunun yanı sıra yüz yüze yapmayı kabul eden çalışan sayısı 
oldukça azdı. Bundan dolayı kabul edenler ile veri toplama aşaması yüz yüze görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde yaşanılan en büyük problem sektörün yoğun 
çalışma temposuna sahip olması nedeni ile örneklemi oluşturan kişilerin anket formunu 
doldurmakta isteksiz davranmaları olmuştur. Katılımcılara iletilen anket formu üç bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde 6 sorudan oluşan demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci 
bölümde çalışanların cam tavan sendromuna ilişkin algılarını ölçmek için Karaca’nın 
hazırladığı “Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine 
Uygulamalı Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezinde yer alan ölçek kullanılmıştır. Ölçekte 
yer alan soruların hazırlanmasında konu ile ilgili daha önce yapılan araştırmalarda kullanılan 
sorulardan faydalanılmıştır. Toplamda 38 ifadeden oluşan ölçek “1.Kesinlikle Katılmıyorum” 
ve “5.Kesinlikle Katılmıyorum” aralığında 1-5 arasında puanlanan likert tipidir.  

Ölçek için literatürden elde edilen bilgilerden yararlanılarak 7 alt boyut 
oluşturulmuştur. Bu boyutlar; Çoklu Rol Üstlenme, Kadınların Kişisel Tercih Algıları, Örgüt 
Kültürü Ve Politikaları, İnformal İletişim Ağları, Mentorluk, Mesleki Ayrım ve Stereotipler olarak 
sıralanmaktadır67. Ölçekte yer alan ifadelerden 
“1,3,4,5,9,10,12,13,14,15,18,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38” maddeleri olumsuz 
tutum nitelediği için bu maddelerin puanlaması ters kodlama ile gerçekleştirilmiştir. Üçüncü 
bölümde katılımcıların iş tatmini düzeylerini ölçmek için Bahadınlı’nın hazırladığı” 
İşletmelerde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Ve Örgüte Bağlılıkları 
Üzerindeki Etkisi (İlaç, Tekstil Ve Otomotiv Sektörlerinde Araştırma)” başlıklı doktora tezinde 
yer alan Minnesota İş Tatmini ölçeği kullanılmıştır. 20 sorudan oluşan Minnesota İş Tatmini 
ölçeği 20 boyutta iş tatminini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu boyutlar; iş arkadaşları ile olan 
ilişkiler, terfi, ücret, yönetim ilişkileri, başarma, tanınma, sorumluluk, örgüt politikaları, 
                                                           
67 Ayşe Karaca, Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma 

(Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,2007)73-74. 
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güvenlik, statü, yeteneklerden faydalanma, gerçekleştirilen faaliyetler, otorite, yaratıcılık, 
bağımsızlık, ahlaki değerler, sosyal hizmetler, değişiklik, çalışma koşulları ve teknik 
yardımdır. Bahadınlı’nın çalışması ve bu çalışmada genel iş tatmini düzeyi 20 soru ile 
ölçülmüştür68. Ölçek “1.Hiç Memnun Değilim” ve “6.Çok Memnunum” aralığında puanlanan 
likert tipindedir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmanın amacında yer alan, cam tavan sendromu algısının kadın çalışanlarda iş 
tatminini etkileyip etkilemediği, demografik özelliklerine göre bu durumun farklılık gösterip 
göstermediği ve ölçeklerin birbirleriyle ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 
istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. İstatistiksel analizlerde ankete katılan bireylere 
ilişkin demografik tanımlamalar Frekans (n) ve Yüzde (%) olarak verilmiştir. Ölçeklerde yer 
alan sorular ve alt boyutlara ilişkin Ortalama (Ort) ve Standart Sapma (SS) değerleri tablolarda 
verilmiştir. Ölçekler ve alt boyutlara ilişkin anket güvenilirliği Cronbach Alpha testi ile kontrol 
edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Skewness ve Kurtosis 
değerlerine bakılarak karar verilmiştir. Tabachnick ve Fidell’e göre69 basıklık(kurtosis) ve 
çarpıklık (skewness) değerleri +1.5 ile -1.5 aralığında olduğunda; George ve Mallery’e göre70 
bu değerler +2.0 ile -2.0 aralığında olduğunda verilerin normal dağılım gösterdiği kabul 
edilebilir. Çalışmadaki tüm çarpıklık ve basıklık değerlerinin bu aralıkta yer almasından 
dolayı verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiş olup parametrik testlerin 
uygulamasına karar verilmiştir. Ölçekleri demografik özelliklere göre değişim gösterip 
göstermediği Bağımsız Örneklemler T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile belirlenmiştir.  

Ölçekler ve Alt Boyutların kendi aralarındaki ilişkileri Pearson Korelasyon analizi ile 
incelenmiştir. Ayrıca cam tavan sendromu algısının iş tatmini düzeyine etkisi Basit Doğrusal 
Regresyon Analizi ile tespit edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri kullanılmıştır. 
Ölçek ve alt boyutlara ilişkin güvenilirlik katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1:Ölçek ve Alt Boyutlara İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler ve Alt Boyutları Cronbach Alpha 
Cam Tavan Sendromu 0.728 
Çoklu Rol Üstlenme Alt Boyutu 0.656 
Kadınların Kişisel Tercih Algıları Alt Boyutu 0.659 
Örgüt Kültür ve Politikaları Alt Boyutu 0.672 

                                                           
68 Bahadınlı, İşletmelerde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Ve Örgüte Bağlılıkları 

Üzerindeki Etkisi (İlaç, Tekstil Ve Otomotiv Sektörlerinde Araştırma,202-203. 

69 Barbara G.,Tabachnick- Linda, Fidell,S., Using Multivariate Statistics (6th ed.). (Boston: Pearson Pearson New 
International Edition,2013). 

70 Darren George –Paul Mallery. SPSS For Windows Step By Step: A Simple Guide and Reference. 17.0 Update 
(10th Ed.). (Boston: Pearson, 2010). 
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Stereotipler Alt Boyutu 0.767 
İş Tatmini Düzeyi 0.901 

 

Cam tavan sendromu alt boyutlarından, İnformal İletişim Ağları, Mentorluk ve 
Mesleki Ayrım ın güvenilirlik analizi sonucunda güvenilirlik katsayıları oldukça düşük 
çıkmıştır. Bu durumun veri sayısı azlığına bağlı olabileceği düşünülmektedir. 

 

Tablo 2: Araştırmaya Katılanlara İlişkin Demografik Özellikler (N=53) 

    Frekans Oran 
(%)       Frekans Oran 

(%) 

Yaş 20 Yaş ve altı 6 11,3   Medeni 
Durum Bekar 20 37,7 

  21-30 Yaş 11 20,8    Evli 33 62,3 
  31-40 Yaş 19 35,8       

  40 Üzeri Yaş 17 32,1        

  Toplam 53 100        

Eğitim 
Durumu Lise 5 9,4   Mesleki 

Deneyim 1-5 yıl arası 15 28,3 

  Ön Lisans 12 22,6     6-10 yıl arası 14 26,4 
  Lisans 26 49,1     11-15 yıl arası 9 17,0 
 Lisans Üstü 10 18,9   16-20 yıl arası 15 28,3 
         Toplam 53 100          
  Toplam 53 100   Unvan SMMM 26 49,1                   

Kıdem 1-5 yıl arası 22 41,5    Muhasebe 
Görevlisi 27 50,9 

 6-10 yıl arası 18 34,0      
 11 yıl ve üzeri 13 24,5      
         
  Toplam 53 100     Toplam 53 100          

 

Elde edilen demografik verilerin analiz sonucuna göre ankete katılanların büyük 
çoğunluğu (%35,8) 31-40 yaş aralığında, evli (%62,3), lisans mezunu (%49,1), çalıştıkları 
kurumda 1-5 yıl arasında kıdeme sahip(%41,5), 16-20 yıl arasında(%15) mesleki deneyime 
sahiptir. Katılımcıların yarısı serbest muhasebeci mali müşavir unvanına sahiptir.  

Tablo 3:Cam Tavan Sendromu Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
Ölçek ve Alt Boyutlar Ort. SS 

Çoklu Rol Üstlenme Alt Boyutu 
3,75 

,71
7 

1. Kadının yeri eşinin yanında bulunmak ve iyi bir anne olmaktır. 3,64 1,3
0 

2. Ev işlerinde eşit sorumluluk paylaşımı gereklidir. 3,86 1,1
2 

3. Çalışma yaşamı bir kadının iyi bir anne ve eş olmasını önler. 3,88 1,0
1 

4. Kadınların evli ya da çocuk sahibi olmaları performanslarını olumsuz yönde etkiler. 3,88 ,99
3 
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5. Şu anda ya da gelecekte çocuk sahibi olma düşüncesi kadınların kariyer hedeflerini sınırlar. 
3,49 1,0

6 
Kadınların Kişisel Tercih Algıları Boyutu 3,89 ,59

7 
6. Kadınlar kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için belirli bir plana sahiptirler. 3,81 1,0

0 
7. Kadınlar için işlerinde ilerleme ve gelişme olanakları çok önemlidir. 4,01 ,95

0 
8. Kadınlar başarılı bir yönetici olmak için gerekli yetenek, objektif görüş ve inisiyatife sahiptir. 4,11 ,99

3 
9. Kadınlar üst düzey yönetici olduklarında yalnız kalma korkusu yaşarlar. 3,62 1,0

9 
10. Üst düzey kadın yöneticiler, kadın olma özelliklerini yitirirler. 3,94 1,0

0 
11. Kendine güveni olan kadınlar, üst yönetici olmanın zorluklarını kolaylıkla aşarlar 3,77 1,2

5 
12. Kadınlar terfi etme ve daha yüksek pozisyonlara gelme konusunda isteksizdirler. 
 
 

3,98 0,9
7 

Örgüt Kültürü ve Politikaları Boyutu 2,84 ,66 

13. Kadınlar, maaş, prim, statü gibi konularda ayrımcılığa maruz kalırlar. 2,64 1,2
1 

14. Üst düzey yöneticilik için erkeklere kadınlardan daha çok fırsat sağlanmaktadır. 2,58 1,3
3 

15. Kadınlar yeteneklerine göre daha düşük konumlarda çalıştırılmaktadır. 2,77 1,2
6 

16. Kadınlar aynı konumdaki erkek çalışanlarla eşit ücret almaktadır. 2,58 1,2
3 

17. Kadınlar yönetsel görevlere gelmelerini sağlayacak eğitim fırsatlarından erkeklerle eşit şekilde 
yararlanmaktadır. 2,73 1,1

7 
18. Personel çıkarılması gerektiğinde (kriz döneminde) öncelikle kadınlar işten çıkarılmalıdır. 4,01 1,0

2 
19. Kurumda kadın ve erkeklere yönelik eşit performans değerleme politikaları mevcuttur. 2,47 1,0

4 
20. Kurumda iş yaşamı erkeklerin kurallarıyla yönetilmektedir. 2,96 1,2

8 
İnformal İletişim Ağları(Networklar) 3,25 ,75

0 
21. Kadınlar erkek iş arkadaşları ve üstleri ile rahat iletişim kurabilirler. 3,50 1,0

4 
22. Erkekler genellikle resmi olmayan kurum dışı ilişkilerin etkisiyle kendi cinslerini kayırıcı davranışlarda 
bulunurlar. 2,96 1,2

8 
23. Kadınlar erkek-baskın iletişim ağlarına girmekte zorlanmaktadır. 3,28 1,1

3 
Mentorluk 2,83 ,83

6 
24. Kadınlara rol modeli olabilecek yeterli sayıda kadın yönetici yoktur. 2,92 1,2

22 
25. Kurumda mentorluk ilişkisinden kadınlar yeterince yararlanmaktadır. 2,75 1,0

9 
Mesleki Ayrım 3,31 ,58

8 
26. Aileler kız çocuklarını kadınlara yönelik olduğunu düşündükleri mesleklere yöneltmektedir. 3,05 1,2

6 
27. Kurum içinde görev dağılımı kadın ve erkek için farklılık arz etmektedir. 2,86 1,1

4 
28. Kadın çalışanlar mesleklerinde ilerleme konusunda erkeklere göre daha çok çalışmakta ve daha uzun süre 
beklemektedir. 2,92 1,3

1 
29. Üst düzey yönetici kademelerine ulaşmada etkili olan kilit görevlerde, kadınlar yeterince yer almaktadır. 2,67 1,1

7 
30. Kadınlar üst düzey yönetici olarak atanmamalıdır. 4,24 1,0

7 
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31. Erkekler kadınlara göre üst düzey yöneticilik konumuna daha uygundur. 4,09 1,0
9 

Stereotipler(Ön Yargılar) 3,84 ,75
2 

32. Kadınlar kariyerlerine erkekler kadar bağlı değildirler. 3,88 1,1
8 

33. Kadın yöneticiler hızlı ve mantıksal karar alamazlar. 4,11 1,1
0 

34. Kadınlar yöneticilik özelliklerine sahiptir. 3,60 1,3
3 

35. Kadınlar iş dünyasının güçlüklerine erkekler kadar direnç gösteremezler. 3,90 1,0
0 

36. Kadınlar erkeklere göre daha duygusal olduklarından üst düzey yöneticilikte başarılı olamazlar. 3,94 1,1
5 

37. Kadınlar uzun mesailere, şehirlerarası ya da ülkeler arası seyahatlere sıcak bakmazlar. 3,37 1,2
4 

38. Kadınların yetenekleri üst düzey yönetici olmaları için sınırlıdır. 4,11 1,1
0 

Cam Tavan Ölçeği Geneli 
3,39 

0,7
0 

 

Cam tavan sendromu ölçeğinde yer alan sorulara ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 
2’de sunulmuştur. Kadınların Kişisel Tercih Algıları Boyutu ortalama puanı 3.89 ile en yüksek 
puan ortalamasına sahip alt ölçektir. Mentorluk alt boyutu ortalama puanı 2.83 olup alt 
boyutlar arasında en düşük puan ortalamasına sahiptir. Ölçek içindeki en yüksek puan 
ortalamasına sahip soru ise 4.24 puan ile “Kadınlar üst düzey yönetici olarak atanmamalıdır” 
sorusudur. Bu durum literatürde yer alan kadınların yöneticilik yapmasına yönelik toplumda 
var olan olumsuz tutuma kadınların da zaman zaman katıldıklarına dair görüşü destekler 
niteliktedir.  

Ölçek genelinin puan ortalaması 3,39 iken standart sapması 0.70’tir. Araştırmaya 
katılan bireylerin bu ölçekte yer alan ifadelere genel olarak katıldığı görülmektedir.  

Tablo 4:İş Tatmini Düzeyine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Ölçek ve Alt Boyutlar Ort. SS 
İş tatmini Ölçeği Geneli 3,38 ,816 
Beni her zaman meşgul etmesi bakımından 2,92 1,19 
Tek başıma çalışma olanağımın olması bakımından 3,35 1,24 
Arasıra değişik şeyler yapabilme şansımın olması bakımından 3,58 1,40 
Toplumda "saygın" bir kişi olma şansını bana vermesi bakımından 4,01 1,43 
Amirimin kişileri idare tarzı açısından 3,37 1,37 
Amirimin karar vermedeki yeteneği bakımından 3,28 1,45 
Vicdanıma aykırı olmayan şeyleri yapma durumunda kalmaman açısından 3,41 1,35 
Bana sabit bir iş sağlaması bakımından 3,50 1,33 
Başkaları için bir şeyler yapabilme olanağına sahip olmam bakımından 3,67 1,32 
Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansına sahip olmam bakımından 3,37 1,31 
Yeteneklerimi kullanarak bir şeyler yapabilme şansımın olması bakımından 3,37 1,53 
Kanun, yönetmelik ve talimatların uygulanmaya konması bakımından 3,43 1,29 
Yaptığım iş  karşılığında aldığım ücret bakımından 3,07 1,43 
Terfi olanağımın olması bakımından 3,15 1,39 
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Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini bana vermesi bakımından 3,35 1,52 
İşimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme şansını bana sağlaması bakımından 3,20 1,47 
Çalışma şartları bakımından 3,26 1,38 
Çalışma arkadaşlarımın birbirleriyle anlaşmaları açısından 3,37 1,33 
Yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir edilmem açısından 3,30 1,39 
Yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissinden 3,71 1,43 

 

İş tatmini düzeyi ölçeğinde yer alan sorulara ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’de 
sunulmuştur. Ölçek genel iş tatmini düzeyini ölçmektedir. Ölçek geneli puan ortalaması 3.38 
ve standart sapması 0.81’dir. Araştırmaya katılanların genelinin iş tatmini düzeylerinin orta 
düzeyde olduğu söylenebilir.  

Tablo 5:Cam Tavan Sendromu ve Alt Boyutlarına Dair Algılar ile İş Tatmini  Arasındaki İlişkiyi Belirlemek İçin 
Yapılan Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Çoklu 
Rol 
Üstlenme 

Kadınların 
Kişisel 
Tercih 
Algıları 

Örgüt 
Kültürü ve 
Politikaları 

İnformal İletişim 
Ağları(Networklar) 

Mentorluk Mesleki 
Ayrım 

Stereotipler(Ön 
Yargılar) 

İş 
tatmini 
Ort. 

Çoklu Rol 
Üstlenme 

r 

Kadınların Kişisel 
Tercih Algıları 

r ,218 1             

Örgüt Kültürü ve 
Politikaları 

r -,042 -,103 1           

İnformal İletişim 
Ağları(Networklar) 

r ,141 -,099 ,019 1         

Mentorluk r -,060 -,092 ,098 ,203 1       
Mesleki Ayrım r ,184 -,102 ,336* ,252 ,097 1     
Stereotipler(Ön 
Yargılar) 

r ,362** ,502** ,062 ,034 -,205 ,167 1   

İş tatmini Ort. r ,088 ,098 ,039 ,174 ,325* -,132 -,208 1 
*Korelasyon p<0.01 önem seviyesinde önemlidir. 
**Korelasyon p<0.05 önem seviyesinde önemlidir. 
 

Cam tavan sendromu ve alt boyutlarına dair algılar ile kadın muhasebe çalışanlarının 
iş tatmini düzeyi arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan Pearson Korelasyon analizi 
sonucuna göre, cam tavan sendromu alt boyutlarından mentorluk ile iş tatmini arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü zayıf bir ilişki mevcuttur (r=0.325; p<0.05). Diğer 
boyutlar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p > 0.05). 

Tablo 6:Cam Tavan Sendromu ve Alt Boyutlarının İş Tatmini Üzerine Etkisini Belirlemek İçin Yapılan Basit 
Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 
Model 1 

Bağımlı değ.   Bağımsız değişken B SH       Beta        t    p 
    Sabit (Constant) 3,201 1.151 

 
2,780 <0.008 

İş tatmini <--- Cam tavan sendromu 0.055 0.332 0.23 0.165 0.870 
            F=0.027; p=0.870                    R=0.23         R2=0.001  

 

Model 1’de Cam Tavan Sendromunun İş Tatmini Üzerinde anlamlı bir etkisinin 
olmadığı bulunmuştur (p=0.870>0.05).  

 
Model 2 
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Bağımlı değ.   Bağımsız değişken B SH       Beta        t    p 

    Sabit (Constant) 1,703 1,158 
 

1,471 ,148 
İş tatmini <--- Çoklu Rol Üstlenme ,209 ,161 ,184 1,303 ,199 
İş tatmini <--- Kadınların Kişisel Tercih Algıları  ,354 ,211 ,259 1,680 ,100 
İş tatmini <--- Örgüt Kültürü ve Politikaları  ,162 ,171 ,132 ,948 ,348 
İş tatmini <--- İnformal İletişim Ağları (Networklar) ,196 ,149 ,180 1,312 ,196 
İş tatmini <--- Mentorluk  ,255 ,133 ,261 1,926 ,060 
İş tatmini <--- Mesleki Ayrım -,277 ,203 -,199 -1,361 ,180 
İş tatmini <--- Stereotipler -,360 ,177 -,332 -2,030 ,048 

            F=2.235; p=0.49>0.05        R=0.508          R2=0.258 

 

Model 2’de Cam Tavan Sendromunun altboyutlarının İş Tatmini Üzerinde etkisi 
incelendiğinde sadece Stereotipler altboyutunun iş tatmini üzerinde negatif yönde etkilediği 
tespit edilirken (p=0.048<0.05); diğer altboyutların iş tatmini üzerinde bir etkisi tespit 
edilememiştir (p>0.05). 

Cam tavan sendromunun ve alt boyutlarının, iş tatmini düzeyi üzerindeki etkisini 
incelemek amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, cam tavan 
sendromu alt boyutlarından sadece sterotipler(ön yargılar) in iş tatmini düzeyi üzerinde 
negatif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Cam tavan sendromu ve iş tatmini arasında 
genel düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu durumun nedeni olarak veri sayısının 
azlığı gösterilebilmektedir. Bu sonuca göre H1 hipotezi desteklenmiştir. 

(H1: Cam-tavan sendromu kadın çalışanların iş tatmini düzeyini negatif yönde etkiler.) 

Cam tavan sendromu alt boyutlarından streotipler, iş tatmini düzeyi üzerinde 
değişime neden olmaktadır. Değiştirme oranı analiz bulgularına göre  cam tavan sendromu 
alt boyutları arasında en yüksek değere sahip olmasına karşın, düşük bir açıklayıcılık 
katsayısıdır (R2). Başka değişkenlerle birlikte bu değer yükselebilir. 

Tablo 7: Kadın Çalışanların Demografik Özellikleri Bakımından Cam Tavan Sendromu Arasındaki Farklılığın 
Tespiti İçin Yapılan Test Sonuçları 

Değişken Kategori 
n Ort                   Test Sonuçları 

  Test(f) P 
 

Medeni Durum Evli 20 3.34  (p>0.05) Bekar 33 3.41 

Unvan SMMM 26 3.35  (p>0.05) Muhasebe Görevlisi 27 3.53 

Eğitim 

Lise 5 3.00 

 (p>0.05) 
Ön Lisans 12 4.09 
Lisans 26 4.03 
Lisans üstü 10 3.48 

Kıdem  

1-5 yıl 14 2.42 

 (p>0.05) 6-10 yıl 9 2.72 
11-15 yıl 15 2.86 
16-20 yıl 15 3.26 

Deneyim  
1-5 yıl 15 3.43 

3.519 0.022 6-10 yıl 14 3.35 
11-15 yıl 9 3.26 

 16-20 yıl 15 3.65   
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Yaş 20 ve Altı Yaş 6 4.09 
 (p>0.05)  21-30 Yaş 11 3.98 

 31-40 Yaş 19 3.56 
 40 ve üzeri Yaş 17 4.13   

 

Kadın çalışanların, medeni durum, unvan, yaş, eğitim, kıdem, açısından cam tavan 
sendromuna yönelik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 
edilememiştir (p>0.05). Aynı zamanda cam tavan sendromu algılaması mesleki deneyime göre 
farklılaşmaktadır (p=0.029 <0.05 ) Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu saptamak için 
Post Hoc analizlerinden Tukey testi yapılmıştır. Bu analizin sonucunda deneyimi 16-20 yıl 
arası olanların ortalamasının ( x=3.66), deneyimi 11-15 yıl olanların ortalaması (x=3.27) na göre 
yüksek olduğu görülmüştür.  H2 hipotezi bu nedenle kısmen desteklenmektedir ( H2: Kadın 
çalışanların demografik özelliklerine göre cam-tavan sendromuna yönelik algıları farklılık 
gösterir.)Kadın çalışanların iş tatmini düzeylerinin demografik değişkenlere göre değişim 
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. (p>0.05) Bu durumun verilerin azlığından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu sonuca göre H3 hipotezi desteklenmemektedir (H3: 
Kadın çalışanların demografik özelliklerine göre işten tatmin olma düzeyleri farklılık gösterir.) 
Yapılan analizler sonucunda kadın mali müşavir ve muhasebe görevlilerinin anket sorularına 
vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda elde edilen bulgulara göre; “Kadınların Kişisel 
Tercih Algıları Boyutu” na yönelik ifadelere katılımın yüksek olduğu, “Mentorluk” boyutuna 
yönelik ifadelere katılımın düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre kadınların üst 
düzey yönetim pozisyonlarına gelebilecekleri,  burada karşılaştıkları sorunlar ile mücadele 
etme gücüne sahip oldukları, yönetici olmalarının önünde hiçbir engel olmadığı, rol model 
olabilecek sektörde başarılı kadın yöneticilerin olduğu, bunun yanı sıra bazı kadınların terfi 
etme ve yüksek pozisyonlara gelme konusunda isteksiz davrandıkları, kendi kendilerine 
toplumda kadın olmanın gereği olarak yüklenen görevler nedeni ile kendi kariyer yollarına 
engeller koydukları, yönetici kadınların zaman içerisinde kadın olma özelliklerini 
yitirdiklerine yönelik düşüncelerin kadınlar arasında yaygın olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Araştırmaya katılanların genelinin sektörde iş yapmaktan ya da çalıştıkları kurumdan 
memnun olması, bağımsız iş yapabilme imkanının ve çalışma şartlarının uygun olması 
bakımından iş tatmini düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Cam tavan 
sendromu alt boyutlarına dair ifadelere verilen cevaplar sonucunda elde edilen bulgulara göre 
ise kadın muhasebe çalışanlarının sektörde rol model olabilecek kadın yöneticinin olması, ya 
da görev yaptıkları kurumun mentorluk uygulamalarını gerçekleştirmesi ve buna önem 
vermesi onların iş tatminini pozitif yönde etkileyecek ve tatmin olma seviyesini artıracaktır. 
Cam tavan sendromunun ve alt boyutlarının, iş tatmini düzeyi üzerindeki etkisini incelemek 
amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre, cam tavan sendromu alt boyutlarından 
sterotipler(ön yargılar) in iş tatmini düzeyini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.  

Sektörde var olan yönetici kadınların kariyerlerine erkekler kadar bağlı olmadığı, hızlı 
ve mantıklı kararlar alamadıkları, yöneticilik özelliklerine sahip olmadıkları, iş dünyasının 
güçlüklerine erkekler kadar direnç gösteremedikleri, duygusal olmaları, uzun mesai saatleri 
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ve ülkeler arası seyahatlere bakmadıkları ve yeteneklerinin yönetici olmak için yeterli 
olmadığına yönelik düşünceler bu sektörde çalışan ve yükselmek isteyen kadınların, iş 
tatminini olumsuz etkilemektedir. Ankete verilen cevaplara göre; medeni durum, unvan, yaş, 
eğitim, kıdem, açısından cam tavan sendromuna yönelik algılar değişmemekle birlikte sadece 
mesleki deneyimi fazla olanların algısı biraz daha artmaktadır. İş tatmini düzeylerinin 
demografik değişkenlere göre değişim göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kadın çalışanlara yönelik sektörde var olan, kariyer yollarında ilerlemelerine engel 
teşkil eden ya da yönetim pozisyonlarında yer almalarını sınırlandıran görünen ve 
görünmeyen engeller bulunmaktadır. Son yıllarda kadınlarla ile birlikte bu gibi engellerle 
erkeklerinde karşılaştıkları görülmektedir. Literatürde konu ile ilgili yapılan çalışmalar 
incelendiğinde eğitim, sağlık, hizmet gibi birçok sektörde kadınların yükselmelerine yönelik 
engeller olduğu, cam tavan sendromunun kadınlar tarafından hissedildiği görülmektedir. 

Araştırmada demografik değişkenlerden sadece mesleki deneyimi fazla olan 
çalışanların cam tavana yönelik algısının arttığı sonucuna varılmış, diğer değişkenlere göre 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın da araştırma kitlesini oluşturan mali 
müşavirler ve muhasebe görevlilerinin de özellikle sektörde cinsiyet ayrımcılığı ile 
karşılaştıkları ve önemli üst düzey pozisyonlara gelemediklerini ortaya koyan çalışmalar 
bulunmaktadır. Ciğer ve Vardar Çopur çalışmalarında muhasebe mesleğini icra eden kadın 
çalışanların cam tavana yönelik algılarının demografik özelliklerine göre, değişip 
değişmediğini araştırmışlardır. Sadece kadın meslek mensupları bakış açısından değil, aynı 
zamanda erkek meslek mensupları bakış açısından da durum incelenmiştir. SMMM’lerin yaş, 
eğitim durumu ve toplam iş deneyimi ve SMMM iş deneyimi açısından yapılan 
karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılaşma olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışma sonuç olarak bu 
noktada uyum göstermektedir. Bu çalışmada medeni duruma göre cam tavan algısında 
farklılık tespit edilmemiştir. Candan vd.’nin kamu çalışanları ile yaptıkları araştırmada 
demografik özellikler açısından cam tavan algısında sadece medeni durum yönüyle bir 
farklılık olduğu sonucuna ulaşılmış ve evli kamu çalışanlarının bekar çalışanlara göre daha 
yüksek düzeyde cam tavan algısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bu noktada araştırmada elde 
edilen sonuçla uyum göstermediği görülmektedir. 

Araştırmada toplumda kadınlara yönelik var olan ön yargıların(stereotipler) fazla 
olduğu ve bunun iş tatminini olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. İpçioplu vd.’nin yaptığı 
nitel araştırmaya katılan yöneticilerin büyük bir çoğunluğu tarafından dile getirilen cam 
tavanın ortaya çıkmasında toplumun etkisi olduğu sonucu ile örtüşmektedir. Araştırmada 
mali müşavir ve muhasebe görevlilerinin cam tavan engeli ile fazla karşılaşmadıkları, sadece 
toplumda kadın çalışanlara yönelik kalıplaşan ön yargılardan etkilenildiği ve iş tatmininin 
azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuç Ciğer ve Uyar’ın konaklama işletmelerinin muhasebe 
bölümünde çalışan kadınlar ile yaptığı araştırmada, kadınların kariyer süreçlerinde özellikle 
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başlarında cam tavan engeli ile karşılaşmadıkları, herhangi bir ayrımcılığa maruz 
kalmadıkları sonucu ile kısmen uyum göstermektedir. 

Cam tavana yönelik algılamalar işten doyum elde etme, memnuniyet düzeyini de 
düşürmektedir. Elde edilen verilerin analiz bulgularına göre katılımcıların genel olarak 
yaptıkları işten tatmin oldukları ve cam tavan sendromuna yönelik ifadelerde kadınların da 
erkekler gibi üst düzey yönetim pozisyonlarında başarılı olabilecekleri, seyahat engeli gibi 
kısıtlamalarının olmadığına yönelik cevaplar verdikleri, orta düzeyde bir algıya sahip 
oldukları görülmektedir. Literatürde cam tavan durumu ile karşı karşıya kalan kadınların 
işten tatmin olmadıklarına yönelik sonuçlardan farklı olarak çalışmada cam tavan sendromu 
ve iş tatmini arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Genel düşünce, kadın mali müşavirlerin 
kariyer yollarında bağımsız çalıştıkları, birçok zorlu sınavı ve staj dönemini başarılı bir şekilde 
tamamladıkları için sektörde yükselmeleri yönünde engeller konulduğuna dair bir algı 
oluşmadığı yönündedir. Bunun yanı sıra sadece mali müşavirler odasında yönetim kurulunda 
ya da özel sektörde çeşitli işletmelerde finans-muhasebe departmanlarında müdürlük 
pozisyonunda yer almak isteyen kadınların erkek yöneticiler tarafından bahsedilen 
stereotipler(ön yargılar) nedeni ile cam tavana maruz kalabilecekleri ve iş tatmini düzeylerinin 
azalabileceği düşünülmektedir.  

Yine araştırmanın sonuçlarına göre kadın muhasebecilerin sektörde karşılaştıkları 
kariyerlerine yönelik engellerden fazla etkilenmedikleri görülmektedir. Bu durumun nedeni 
olarak mali müşavir olan kadınların belirli sınavlardan geçmeleri, sektörün zor çalışma 
şartlarını bilmeleri, işlerini severek yapmaları ve birçoğunun kendi bürosunda çalışmasının 
etken olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda analizde kullanılan veri sayısının da az 
olması bu sonucun çıkmasında etken bir diğer faktör olabilir. Zaman darlığı, tek bir sektör, 
sektör çalışanlarının yoğun çalışma temposundan ötürü anket doldurma sürecinde 
karşılaşılan olumsuz geri dönüşler, sadece iki farklı ilde yapılması araştırmanın kısıtını 
oluşturmaktadır. Çalışmanın özellikle veri toplama sürecinde mali müşavirlerin anket 
doldurma konusunda isteksiz oldukları, vakit kaybı olarak gördükleri gözlemlenmiştir. Bu 
durum süreci olumsuz etkileyen faktörlerden biri olmuştur. Konu ile ilgili bundan sonra 
yapılacak çalışmalarda il sayısının arttırılmasının ve daha fazla kişiden veri elde edilmesinin 
ilgili alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle araştırma konusu belirlenmesinde 
anket sorularında mali müşavirler odasında yüksek pozisyonlara gelmek, yönetim kurulunda 
yer almaya yönelik isteklilik ve bu konularda kadınların karşılaşabileceği engellerin neler 
olabileceğine yönelik ifadelerin olması ile farklı sonuçlar elde edilebilir.   

Genel bir değerlendirme yapıldığında ise, kadınların son yıllarda çalışma hayatında 
daha fazla yer edinmeleri, hem özel hem de kamu sektöründe az da olsa üst düzey 
pozisyonlarda ve idari görevlerde kadınların görevlendirilmesi, kız çocuklarının okuma 
oranının artması ve kadınların çalışıp kendi ekonomik özgürlüklerini elde etme istekleri 
toplumda kadın çalışanların varlığının kabullenilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda halen var 
olan ve kadınlar tarafından hissedilen özellikle erkeklerin sahip olduğu ön yargıların 
kaldırılması için işletmelerde kadınlara daha fazla sorumluluk verilmesi, müdür, yönetici 
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pozisyonlarına getirilmesi, özellikle araştırmanın örneklemini de oluşturan muhasebe 
alanında mali müşavir odalarında kadınların yönetim kurullarında yer alması, ön bürolarda 
stajyer eleman seçiminde mali müşavirlerin kız öğrencilere destek verilerek onların bu alanda 
ilerlemelerinde cesaretlendirilmeleri sağlanabilir. Üniversitelerin muhasebe bölümlerinde 
öğrenim gören öğrencilere yönelik kadın mali müşavirlerin katılacağı seminerlerin 
düzenlenmesi de kız öğrencilerin kariyer yollarını oluşturmada destekleyici bir faaliyet 
olacaktır. Kadınların iş hayatında özellikle üst düzey konumlarda destek gördüklerini 
hissetmeleri iş memnuniyetlerini ve tatmin düzeylerini olumlu yönde etkileyecektir. 
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Dini Hayatın Aktörlerinden Mollalar (Afganistan Örneği)1 

Öz: Dini liderlerin, bütün toplumlarda bireyler üzerindeki etkileri göz önünde 

bulundurulduğunda, Afganistan toplumunda da dini liderler (mollalar) bireylerin 

toplumsal ilişkilerini, yaşam biçimlerini ve dünya görüşlerini büyük oranda 

etkilemektedir. Bu çalışmada, mollaların toplumsal statüleri ve dini otorite olarak ne 

düzeyde kabul gördüklerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Afganistan’da 

mollaların saygınlığı ve otoriterliği kutsal değerler gibi korunmaya devam etmektedir. 

Dini liderlerin ve ulemanın önemli bir konuma sahip olduğu ve fikirlerinin her kesim 

tarafından kabul gördüğü bilinmektedir. Bu yüzden dini otoriteler ve halka kendisini 

benimseten ulema şûrası; mescit, cami, medrese gibi dini faaliyetlerde bulunan 

kurumlar; halkın dini, toplumsal, sosyal ve siyasal hayat üzerinde etkili olan temel 

aktörlerdir. Toplumun dini ve manevi önderi konumunda olan mollaların, dini alanlarda 

olduğu kadar toplumsal ve sosyo-kültürel alanlarda da oldukça etkili olduğu 

bilinmektedir. Alan araştırması tekniğiyle hazırlanan bu çalışmada, Afganistan 

toplumunda mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutumlarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Anket tekniği ile elde edilen veriler çeşitli bağımsız 

değişkenler esas alınarak değerlendirilmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bulgular, 

Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutum 

düzeylerinin, bağımsız değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya 

koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan Toplumu, Mollalar, Din, Geleneksel Din, Karizma, 

Liderlik, Dini otorite, Dini Hayat 

 ABSTRACT  

 Considering the infuences of religious leaders on individuals in all societies, 

religious leaders (mollas) in Afghanistan greatly influence individuals' social 

relationships, lifestyles and worldviews. In this study, it is aimed to reveal the social 

status of mollas and their level of acceptance as religious authority. In Afghanistan, the 

                                                 
1 Bu makale: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din 

Sosyoloji Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Ramazan UÇAR'ın danışmanlığında "Afganistan'da Toplumsal 

Statü ve Dini Otorite Bağlamında Mollalar, Adlı Doktora Tezinden Üretilmiştir. 
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dignity and authoritarianism of the mollas continue to be preserved like divine values. It 

is known that religious leaders and ulama have an important position and their ideas and 

they are being accepted by all segments.  Therefore, the courage of the ulama, which 

adopts religious authorities and the people;  institutions engaged in religious activities 

such as masjids, mosques and madrasahs;  are the main actors that have an impact on 

the religious, social, social and political life of the people.  Mollas, who are the religious 

and spiritual leaders of society, are also known to be quite effective in social and socio-

cultural fields along with the religious fields. This study prepared by field research 

technique; In Afghanistan society, it is aimed to determine the attitudes of mollas 

towards their effects in religious life. The data obtained with the questionnaire 

technique were tried to be evaluated and interpreted based on various independent 

variables. Our findings show that; revealed that the attitudes of the mollas in 

Afghanistan society towards the effects of religious life showed significant differences 

compared to independent variables. 

Key Word: Afghanistan Society, Religious Leaders, Religion, Traditional Religion, 

Charisma, Leadership, Religious Authority, Religious Life 

 Giriş  

Her toplumun tarihsel, geleneksel ve sosyo-ekonomik koşulların hazırlandığı bir 

ortam olması sebebiyle kendi karizmatik liderlerini ortaya çıkartır. Karizmatik liderlerin 

belli bir zaman ve mekânda yaşayan toplum üyelerinin bekleyişleri, ümitleri, inançları 

ve eğilimleri arasında, gözden kaçmayacak paralellikler vardır (kızılçelik - Erjem, 1992: 

240). Karizmatik liderlik, bir bireyin sahip olduğu ve sergilediği belli coşkusal 

niteliklerle ilgilidir. Karizmatik lider, çevresindekileri kendisinde farklı sezgilerin 

bulunduğuna inandırabilir ve buna dayanarak o kişiler üzerinde etkide bulunur. 

Başkaları karizmatik lidere samimi bir şekilde inanıp bağlanırlar. Karizmatik kişiler, 

daha çok tarihsel kahramanlar, ülkenin kurucuları, büyük olaylardaki kurtarıcılar ve 

peygamberlerdir (Fıchter, 1994: 184). Dinsel makam ve dini liderlik bağlamında ortaya 

çıkan karizmada, bir liderin çevresinde meydana gelen grup, tamamen bu dini şahsiyetin 

sahip olduğuna inanılan deruni kuvvete dayanır (Freyer, 1964: 51). Bu deruni kuvvet, 

bazen de dini şahsiyetin kendisi, aşkın varlık, ruh veya ilahla iletişim kurmada, tabir 

caizse, onunla “konuşmada” işlevsel bir araç, vasıta olarak görülür. Bu anlamda karizma 
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din önderlerinde, din kurucularında, peygamberlerde, çeşitli dinsel teşkilat liderlerinde 

farklı derecelerde de görülebilir (Yavuz, 2014: 12). 

Toplumların içinde bulundukları durumu anlamlı kılmalarında veya 

meşrulaştırmalarında, değişim süreçlerinde ve bu süreçlerin yönetip yönlendirilmesinde 

kendi içlerinden çıkardıkları liderlerin rolü belirleyici olmaktadır. Bu liderler siyasi bir 

özellik taşıyabileceği gibi dini bir hüviyet de gösterebilir. Özellikle dini liderler kutsalla 

bağ kurdukları düşüncesiyle meşruiyetlerini oluşturmakta toplumda büyük saygı 

duyulmaktadır. Onlara gösterilen büyük saygı, dayanağını sıra dışı iç tecrübe ve 

zihinlerinin olağanüstü donanıma sahip olduğu düşüncesinden almaktadır. İlahi gücün 

temsilcisi konumundaki dini otorite; görülen ve görülmeyen dünya arasında elçi veya 

aracı olduğunu öne sürebilir ve kendisine nüfuz sağlayan güçlü bir otoriteye sahip 

olabilmektedir. Dini otoritenin tecrübe, zihni feraset, icat zenginliği, ilim ve hikmet gibi 

bazı özel niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla kutsal geleneğin 

koruyucusu olarak dini otorite, içinden çıkmış olması bakımından kendi halkını da 

büyük göstermenin de ortamını oluşturur (Wach, 1990: 403-404). 

Geleneksel yapının hâkim olduğu toplumlarda genellikle otoriter liderlik kabul 

görmektedir. Weber’e göre bu durum; “eski geleneklerin kutsal niteliği ve gelenek 

tarafından otoriteyi kullanmaya çağrılanların meşru olduğu inancına” dayanmaktadır. 

Bu tür geleneksel bir sistemde kanunlardan çok geleneklerin tayin ettiği liderlere itaat 

edilmektedir. Dolayısıyla atanan liderlerin verdikleri emirlerin meşruluğunun ölçüsü, 

geleneklere ters olmamasıdır (Arslantürk - Amman, 2000: 177). Afganistan geleneksel 

bir ülke olduğu için nesilden nesile aktarılan hikâyeler içinde, insanlar en çok dini 

liderler, pirler ve seyitlerin mucizevi kıssalarına inanmaktadır. Bu da mollaların 

toplumdaki saygınlığını ve itibarını artırmakta ve halk da onların sözlerini çoğunlukla 

kabul etmektedir.  

Afganistan, yıllardır çeşitli (iç ve dış) sebeplerden kaynaklanan çatışmaların 

odağı haline gelmiştir. Bu durum ülkede siyasi istikrarsızlığı ve farklı gruplaşmaları 

beraberinde getirmiştir. Ülkenin bu sorunlarını çözmeyi hedefleyen çeşitli partiler 

ortaya çıkmıştır. Siyasi krizler Afganistan’ın kaderi olmuştur. Buna rağmen siyasi 

istikrarın olmadığı dönemlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde dini karakterli siyasi isyanlar 

meydana gelmiştir (Mohammadi, 2016: 72-73). Afganistan tarihinde, dini karakterli 
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siyasi isyanların başında; 1929 yılında mollaların isyanları sonucunda Şah Emanullah 

Han hükümetinin devrilmesi, mücahit grupların çabalarıyla Sovyetler Birliği tarafından 

Afganistan'da kurulan hükümete 1992'de son verilmesi ve son olarak Taliban örgütünün 

ortaya çıkışı gelmektedir. Bu isyanların liderliğini de din adamları veya tarikat şeyhleri 

üstlenmiştir Dinin temsilcisi konumunda olan aktörler dini karakterli hareketlerin zuhur 

ve gelişmesinde etkili olmuşlardır. Afganistan toplumu geleneksel bir yapıya sahip 

olduğundan dini önderlerinin vermiş oldukları hükümler, zaman zaman devletin 

koymuş olduğu kanunların önüne geçtiği söylenebilir. Afganistan’ın genelinde 

geleneksel yapı devam ettiği için mollaların saygınlığı ve otoriterliği de güçlü bir 

şekilde varlığını sürdürmektedir. Afganistan’da dini liderlerin ve ulemanın önemli bir 

konuma sahip olduğu ve fikirlerinin toplumsal kesimlerde kabul gördüğü bilinmektedir. 

Dolayısıyla mollalar başta olmak üzere dini hüviyetli birçok kişi ve kurum toplumun 

din anlayışının oluşmasında etkili olmaktadır. 

Toplumlar sürekli değişim içindedir ve her toplumun kendine özgü bir 

dinamizmi bulunmaktadır. Bir toplumun değişim bağlamında durağanlığı, başka bir 

toplumun değişim durumuna göredir, yoksa o toplum durağan değildir. Bir toplumda 

değişim düşük yoğunluklu, başka toplumda ise yüksek yoğunluklu, bir toplumda yavaş, 

başka bir toplumda hızlı olabilmektedir. Dolayısıyla değişim, zamana ve topluma göre 

farklılık arz etmektedir (Okumuş, 2012: 274). Değişim sürecini Afganistan toplumunda 

da gözlemlemek mümkündür. Bazı sosyal kesimlerde: özellikle genç nüfus değişimde 

hızlı ilerlerken, orta ve yaşlı kesimlerde değişim daha yavaş kendini göstermektedir. 

Özellikle genç kesim, geleneksellikten çağdaşlaşmaya doğru, kendi örf ve adetlerinden 

vazgeçip, seküler bir dünya görüşüne ve modern bir hayata sahip olma taleplerini 

dillendirebilmektedir. Kitle iletişim imkanlarını daha çok kullanan bazı gençler,  

dizilerde ve filmlerde gördüğünü ve sosyal medyadan öğrendiği şeyleri, kendi 

toplumuna, kültürüne dini inanç, dini değerler, örf ve âdetine uygun olup olmadığını 

dikkatte almadan uygulamaya çalışmaktadırlar. Afganistan’da modernleşme ve 

şehirleşmenin etkisiyle milli kültürden ve dini değerlerden uzaklaşarak, yabancılaşan 

genç bir neslin geliştiği görülmektedir. Mollalar da bu durumla mücadeleyi kendilerine 

vazife edinmektedir.   

Afganistan’da molla kelimesi oldukça geniş bir kesimi kapsayacak şekilde 

kullanılmaktadır. Bu bağlamda herhangi bir camide imamlık, medresede/camide, 
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Kur’an kurslarında müderrislik, vaizlik, üfürme/muska yazma vs. görevlerini üstlenen 

kişiler molla olarak isimlendirilmektedir. Afganistan’da ulemaya genellikle Molla sahip 

(Efendi), Dehmolla sahip, Âhund sahip, Mevlevi sahip, Müftü sahip ve Şeyhü’l-Hadis 

diye hitap edilmektedir. Molla ile Âhund daha çok imamlık, camilerde din eğitimi veren 

ve insanların dini pratiklere yönelik hizmetlerini yerine getiren kişilere söylenirken, 

Mevlevi ile müftü ise büyük medreselerde talebe yetiştiren, mollaların çözemediği dini 

meseleleri çözen, fetva veren, toplumsal meselelerle uğraşan ve siyasi konularda devlet 

ile halk arasında arabuluculuk yapan kişilerdir. Medrese eğitimini belli bir aşamaya 

getiren ve henüz tamamlayamayan kişilere Dehmolla2 denilmektedir.  

Mollaların dini eğitim aldıkları süre ve okudukları kitaplar medreseden 

medreseye göre değişmektedir. Çalışmalar her bir öğrencinin öğrenme süresine göre 

ayarlanır ve önceden tespit edilmiş bir sırayla belirli sayıda didaktik eserin öğretilmesini 

içermektedir. İcazet adı altında verilen diplomasını alan mezun, istediği zaman kendi 

medresesini açar veya daha yüksek medreselerde çalışmalarına devam eder. 

Mollalar müesseseleşmiş bir topluluğun mensubu olmadığı için kendilerinden 

üstün olan ulema ile de bağlantı içinde değillerdir. Mollaların tayinini de ulema veya 

devlet yapmadığı gibi maaşlarını da onlar ödemez. Yeni bir mollanın görevlendirilmesi 

gerektiğinde köylüler ya da mahalle ahalisi toplanarak tanıdığı birini imam olarak 

seçerler. Çoğu zaman bu şahıs geleneksel olarak daha önce de içinden mollaların 

yetiştiği ailelerden birinin üyesidir (Roy, 1990: 60). Afganistan toplumunda bireylerin 

tutum ve davranışının belirlenmesinde, dünya görüşü ve hatta yaşam şekillerinin 

oluşumunda din etkili bir faktör olarak kabul edilmektedir. Afganistan toplumunda din; 

önemli bir unsur olduğu için dini liderler, mollalar, cami imamları vs. de toplum ve 

bireyler üzerinde etkili ve söz sahibidirler. Afganistan’ın genelinde ve özellikle köy ve 

kasabalarda cami köyün merkezi ve imam (molla) ise, son sözü söyleyecek olan kişidir. 

Afganistan'da mollaların sözleri dini konularda tartışmasız kabul gördüğü gibi sosyo-

kültürel, ekonomik, eğitim vs. alanlarda da kabul edilmektedir. Bu yüzden toplum veya 

herhangi bir fertle ilgili bir problem ortaya çıktığında imamların (mollalar)’ın sözü 

herkes tarafından kabul görülür, güvenilir ve hatta iki taraf için hakem de olurlar. Ancak 

                                                 
2 Bazen bu unvanlar birkaç kitabı okuyan veya namaz kıldırabilen, birkaç "sure" bilen kişilere de 
verilmektedir. Resmi bir merciden verilmeyen Molla, Dehmolla ve Ahund unvanları genelde Ahali 
tarafından yakıştırılır. Bir muskacıya da Molla veya Dehmolla dedikleri için yukarıda bahsettiğimiz 
özellikleri taşıyan herkese bu unvanların verilmesi Afganistan toplumunda normal hale gelmiştir.  
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Afganistan'da yaşanan toplumsal değişim sürecinin izlerini toplumun mollalara yönelik 

tutumlarında da görmek mümkündür. Dolayısıyla mollaların özellikle dini hayattaki 

belirleyiciliklerine yönelik toplumun değişik kesimlerinden farklı bakış açıları ortaya 

çıkabilmektedir. Bu bağlamda "Afganistan toplumunun; mollaların dini hayattaki 

belirleyiciliklerine yönelik tutumları nasıldır, değişkenlere göre bir farklılaşma 

oluşmakta mıdır" sorusu çalışmamızın ana problemini oluşturmaktadır. Toplumda 

bireylerin tutum ve davranışları üzerinde etkili olabileceğini varsaydığımız; cinsiyet, 

yaş, eğitim düzeyi, yerleşim birimi olarak yaşadığı yer ve kendi tanımlamalarına göre 

dindarlık düzeyleri, değişkenler üzerinden analiz yapmaya çalışacağız. 

 1. Hipotezler 

Araştırma konusuyla ilgili verdiğimiz bilgiler doğrultusunda, araştırmamızın ana 

hipotezini şöyle ifade edebiliriz: Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki 

belirleyiciliklerine yönelik tutumları olgusal kimliklerine göre farklılaşmaktadır. Bu 

temel hipoteze bağlı olarak alt hipotezlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: 

 1. Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik 

tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 2. Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik 

tutumları yaş faktörüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 3. Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik 

tutumları eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 4. Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik 

tutumları yerleşim birimi olarak yaşadıkları yer değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 5. Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik 

tutumları kendi tanımlamalarına göre dindarlık düzeyleri değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir.   

 2. Yöntem 

Araştırmada, Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki 

belirleyiciliklerine yönelik tutum düzeyleri, bağımsız değişkenler çerçevesinde ele 

alınarak, anlamlı bir ilişkinin olup/olmadığı incelenecektir.  
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Araştırmanın bağımlı değişkeni Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki 

belirleyiciliklerine yönelik tutumları, bağımsız değişkenleri ise, “cinsiyet, yaş düzeyi, 

eğitim düzeyi, yerleşim birimi olarak yaşadığı yer ve kendi tanımlamalarına göre 

dindarlık düzeyleri”dir.  

Bilimsel araştırmalarda evren üzerinde araştırma yerine ana kitleyi temsilen bir 

kısmını seçmek yeterli kabul edilmektedir. Evreni temsil eden örneklemin seçimi için 

birden fazla yöntem vardır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus evreni iyi 

tanımak, hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaktır. Çünkü bütünü parçalara 

ayırmak ve bu parçalardan bütünü temsil eden kesitleri seçmek için bütünün iyi 

tanınmasına ihtiyaç vardır (Arslantürk, 2001: 103). Örneklem oluşturulurken toplumda 

meydana gelen değişim ve farklılaşmalar göz önünde bulundurularak, her tabakanın ana 

kitle içindeki oranına dikkat edilmişse de sosyo-ekonomik şartlar, eğitim durumu, 

kadının toplumdaki konumu, ailevi ve kültürel sebeplerden dolayı zorluklarla 

karşılaşılmıştır. Burada elbette seçilen örneklemin bütünü temsil yeteneği olmasına son 

derece dikkat edilmiştir (Güngör, 2007: 9). Bu bağlamda araştırmanın evrenini, 

Afganistan toplumu oluşturmaktadır. Afganistan'ın önemli vilayetlerinden Mezar-i 

Sherif başta olmak üzere Cüzcan, Seripul, Faryab, Tahhar, Baglan ve Kunduz illerinin 

nüfusu dikkate alınarak 1500 kişi üzerinde anket uygulanmasına karar verilmiş, ancak 

cevapsız, eksik ve geri dönmeyen anket formları ile birlikte 985 katılımcının 

cevaplandırdığı anketler, SPSS programı kullanılarak analize tabi tutulmuştur. 

Bu araştırmada, Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki 

belirleyiciliklerine yönelik tutumlarını ortaya koymak üzere anket formu geliştirilmiştir. 

Veri toplama aracı olarak  "Dini hayat bağlamında mollalara yönelik tutum ölçeği" 

şeklinde anket formu uygulanmıştır. Anket formunun hazırlanmasında bilimsel 

araştırma teknikleriyle ilgili çalışmalardan özellikle de alan araştırmalarında dikkat 

edilmesi gereken hususlar göz önünde bulundurularak bu alanda yapılan araştırmalardan 

faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular esas alınarak 

Afganistan’da dini hayat bağlamında mollalara yönelik tutumları, bu tutumlara etki 

etmesi varsayılan bağımsız değişkenler çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlar 

yorumlanmıştır. 
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 3. Bulgular ve Yorumlar 

 Bu başlık altında yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular esas alınarak 

Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutumları, 

bu tutumlara etki etmesi varsayılan bağımsız değişkenler çerçevesinde ortaya çıkan 

sonuçlar yorumlanacaktır. 

 3.1. Katılımcıların Cinsiyetine Göre Mollaların Dini Hayattaki Rollerine 

Yönelik Tutumları 

Psikolojik ve biyolojik farklılıklara etki eden faktörlerden biri olarak cinsiyet, 

kişilerin toplumsal olay ve olgular karşısında sergilediği tutum ve davranışlarında temel 

belirleyiciler arasında yer almaktadır. Zira erkek ya da kadın olma durumuna göre, 

insanların olaylar karşısındaki tepkileri farklılaşmaktadır. Bu durumun en temel nedeni, 

insanların kimliklerini toplumsal sosyalleşme süreci içerisinde kazanmalarıdır 

(Çapcıoğlu, 2008: 89). Bu çerçevede, Afganistan toplumunun dini hayat bağlamında 

mollalara yönelik tutumlarının belirlenmesinde de cinsiyet değişkeninin önemli bir 

etken olduğu söylenebilir. 

Tablo 1: Mollaların Dini Hayattaki Rolleri ile Cinsiyet İlişkisi 

Cinsiyet     N       X       S 

Kadın    442    3,8705  ,48174 

Erkek    543    3,9058  ,55967 

Yapılan t-Testi sonucuna göre, Afganistan toplumunun dini hayat bağlamında 

mollalara ilişkin toplam tutum puanlarının ortalamaları ile cinsiyet durumları arasında 

anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır [t(983)= -1,049, p>.05]. 

Elde edilen bu veriler, katılımcıların mollaların dini hayata ilişkin 

belirleyiciliklerinde homojen bir görüşün hâkim olduğunu göstermektedir. 

Afganistan’da geleneksel toplumsal yapı hâkim olduğundan dini otoritenin etkileri aile 

reisi dolayısıyla bütün aileyi aynı oranda etkilemektedir. Bilgi kaynağının aynı olması 

dolayısıyla dini otoritenin, dini hayata dair belirleyiciliğine yönelik katılımcıların 

benzer tutumlar sergilediğini ifade etmek mümkündür.  
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 3.2. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Mollaların Dini Hayattaki 

Rollerine Yönelik Tutumları 

Toplum, farklı yaş gruplarından insanların oluşturduğu sosyal bir 

organizasyondur. Bu farklı yaş grupları içinde yer alan bireyler, bulundukları yaş 

düzeyine göre olaylar ve olgular karşısında farklı tutum ve davranışta 

bulunabilmektedirler. Alt yaş gruplarında bireyler ile üst yaş gruplarındaki bireylerin 

herhangi bir olay ve olgu karşısındaki tutumlarının farklılaştığını görmek mümkündür. 

Yapılan araştırmalarda çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık gibi dönemlerde 

bireylerin dindarlık düzeylerin farklılaştığı ve kendilerine özgü dindarlık özellikleri 

gösterdikleri tespit edilmiştir (Uçar, 2012: 125). Bu bağlamda yaş gruplarına göre 

Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik 

tutumlarının ortaya konması gerekmektedir. 

Tablo 2: Mollaların Dini Hayattaki Rolleri ile Yaş Durumu İlişkisi 

Yaş Durumu        N         X           S 
1. 18-25       584   1,8202    ,71868 
2. 26-35       119   1,9916    ,75348 
3. 36-45       91   1,8791    ,68856 
4. 46-60       104   2,2740    1,02843 
5. 60 ve Üstü       87   2,0690    ,88978 
Toplam       985   1,9162   ,78692 

Tablo 2’de verilen bulgular incelendiğinde, Afganistan toplumunun dini hayat 

bağlamında mollalara yönelik tutumlarının yaş durumuna göre farklılık gösterdiği 

ortaya çıkmaktadır [F(4-980) = 8,974, P< ,05 ].  

Katılımcıların yaş durumuna göre dini hayat bağlamında mollalara yönelik 

toplam tutum puanlarının ortalaması gruplar arasında 46-60 yaş arasında olanlar 

(X=2,2740) en yüksek tutum düzeyine sahip olmakla beraber sırasıyla 60 ve üstü yaş 

arasında (X=2,0690), 26-35 yaş arasında (X= 1,9916), 36-45 yaş arasında (X=1,8791) 

ve 18-25 yaş arasında (X=1,8202) olanların en olumsuz tutuma sahip olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla dini hayat bağlamında mollalara yönelik en olumlu tutumlara 

yaş durumları 46-60 arasında olanlar sahip olurken, 18-25 yaş arasında olanların en 

olumsuz tutuma sahip olduğu görülmektedir. 
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Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, Afganistan toplumunda bireylerin yaş 

durumu ilerledikçe, mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutumları 

artmakta ve yaş durumları düştükçe tutumların zayıflamakta olduğunu söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla dini hayat ile ilgili mollaların belirleyiciliği gençlere göre yaşlı 

kesim üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Afganistan'da orta ve ileri yaş 

grubunda olan bireyler toplumsal değişime ve modernleşmeye kapalı olup dini hayat ve 

ibatede daha çok yoğunlaşırken, genç kesimin çağdaşlaşmaya ve modernleşmeye 

meyilli olmaları, gençler arasında mollaların belirleyiciliğinin azaldığını göstermektedir. 

Yapılan araştırmalarda, yaş durumu açısından bireylerin dindarlık düzeyleri ile 

ilgili elde edilen verilere genel olarak baktığımızda, yaş ilerledikçe insanların daha çok 

dine yöneldikleri ortaya çıkmaktadır. Uçar, tarafından yapılan araştırmada, yaş 

düzeyleri artıkça dini yaşayış için Dedeye bağlanma ile ilgili tutumlar olumlu yönde 

artmakta, yaş durumu azaldıkça dini yaşayış için Dedeye bağlanma ile ilgili tutumlar 

azalmaktadır (Uçar, 2007: 114). Taş, tarafından yapılan araştırmada, kişilerin yaş 

durumları ilerledikçe hem dine hem de Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik daha 

olumlu bir tutuma sahip olduğu ifade edilmektedir (Taş, 2002: 120). 

 3.3. Katılımcıların Öğrenim Durumuna Göre Mollaların Dini Hayattaki 

Rollerine Yönelik Tutumları 

 Eğitim, bireylerin olaylar ve olgular karşısında tutumlarının farklılaşmasına etki 

eden en önemli faktörlerden biridir. Çünkü eğitim bireyin bilgi düzeyinin artmasına, 

bilgi düzey ve anlayışına göre davranış modeli oluşturma ve geliştirmesine imkân 

hazırlamaktadır. Bu anlamda bireylerin eğitim düzeyleri ile olay ve olgular karsısındaki 

tutumları arasında anlamlı bir ilişkiden söz etmek mümkündür (Uçar, 2012: 188). 

Dolayısıyla Afganistan toplumunun dini hayat ile ilgili mollalara yönelik tutumlarının 

oluşmasında eğitim durumu önemli etkenlerden biridir. 

Tablo 3: Mollaların Dini Hayattaki Rolleri ile Öğrenim Durumu İlişkisi 

Öğrenim Durumu        N         X           S 
1. Hiç okula gitmemiş       99 2,2941 ,49831 
2. Ortaokul       207 2,3086 ,57165 
3. Lise       315 2,2413 ,46790 
4. Üniversite       364 2,1810 ,48472 
Toplam       985 2,2385 ,50225 
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Tablo 3’te verilen bulgular incelendiğinde, Afganistan toplumunun dini hayat 

bağlamında mollalarla ilgili tutumlarının öğrenim durumlarına göre farklılık gösterdiği 

ortaya çıkmaktadır [ F(3-981) = 3,366, P< ,05 ].  

Katılımcıların öğrenim durumuna göre dini hayat bağlamında mollalara yönelik 

toplam tutum puanlarının ortalaması gruplar arasında ortaokul (X=2,3086) mezunları en 

yüksek tutum düzeyine sahip olmakla beraber sırasıyla hiç okula gitmemiş (X=2,2941), 

lise (X=2,2413) ve üniversite (X=2,1810) mezunları gelmektedir. Dolayısıyla dini hayat 

bağlamında mollalara yönelik en olumlu tutuma ortaokul okuyanlar sahip olurken, 

üniversite mezunlarının en olumsuz tutuma sahip olduğu görülmektedir. 

 Taş, tarafından yapılan araştırmada, kişilerin eğitim düzeyi artıkça dinin yanında 

Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik tutumları da olumsuz yönde artarken (Taş, 2002: 

131), Uçar, tarafından yapılan araştırmada, dini yaşayış için Dede’ye bağlanma ile 

eğitim düzeyi arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmaktadır. Dini bilgilenme ve 

ibadetlerin yerine getirilmesi sürecinde Dedeye bağlılığın gerekliliği görüşü; hiç okula 

gitmemiş olanlar en yüksek tutuma sahip olurken, üniversite/yüksekokulu mezunları en 

düşük tutuma sahip olduğu ifade edilmektedir (Uçar, 2007: 119). Diğer yandan Uysal, 

tarafından yapılan araştırmada, eğitim düzeyi düşük olan kimselerin, dini ibadetlere 

katılma ve ibadetlerin birey ve toplum üzerindeki etkisi ya da fonksiyonunu kabullenme 

açısından dine karşı daha olumlu tutumlara sahip olduğu ifade edilmektedir (Uysal, 

1996: 269). 

Görüldüğü gibi Türkiye’de eğitim faktörü kişilerin dindarlık düzeyleri ile ilgili 

yapılan araştırmalarda ulaşılan bulgularla bizim elde ettiğimiz sonuçlarla benzerlik 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla Afganistan'da eğitim düzeyi yüksek olan kişilere göre 

eğitim düzeyi düşük olan kişilerin dini hayata yönelik mollaların belirleyiciliğine daha 

olumlu baktıkları görülmektedir. 

 3.4. Katılımcıların Yerleşim Birimine Göre Mollaların Dini Hayattaki 

Rollerine Yönelik Tutumları 

İnsanların içinde bulundukları ortam; onların dünyayı algılamaları ve 

anlamlandırmaları üzerinde etkili olmaktadır. Bu bağlamda köy, kasaba ve şehir her biri 

kendi sosyo-kültürel ortamlarıyla birlikte bir yaşam tarzı sunar, insanların bakış açışı ve 

dünya görüşleri bu imkânlar ve imkânsızlıklara göre oluşur (Uçar, 2012: 139). Diğer 
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yandan coğrafi şartlar, sosyal olay ve olgular üzerinde etki eden önemli faktörlerden 

biridir. Özellikle sosyo-kültürel ve ekonomik yapılar coğrafyanın etkisi altında 

şekillenmektedir. Gelişmiş ülkelere göre coğrafi farklılıklar gelişmemiş ülkelerde daha 

çok önemsenmektedir. İnsanların kognitif dünyaları da bu yapı etrafında biçimlenir 

(Arslantürk, 1998: 69). Bu bağlamda Afganistan toplumunda bireylerin yaşadığı yer, 

dini hayat bağlamında mollaların belirleyiciliklerine  yönelik tutumlarında bir farklılık 

olup olmadığının  ortaya konması önem arz etmektedir.  

Tablo 4: Mollaların Dini Hayattaki Rolleri ile Yaşadığı Yer İlişkisi 

Yaşadığı Yer        N         X           S 

1.İl       396     3,8204     ,59517 

2.İlçe       439     3,9433     ,47513 

3.Köy        150     3,9175     ,45124 

Toplam       985     3,8900     ,52616 

Tablo 4’te verilen bulgular incelendiğinde, Afganistan toplumunun dini hayat 

bağlamında mollalarla ilgili tutumlarının yaşadığı yere göre farklılık gösterdiği ortaya 

çıkmaktadır [ F(2;982) = 5,986, P< ,05 ]. 

Tablodaki bulgular incelendiğinde katılımcıların yaşadığı yere göre; dini hayat 

bağlamında mollalara yönelik toplam tutum puanlarının ortalaması; ilçede yaşayanlar 

(X= 3,9433), köyde yaşayanlar (X= 3,9175) ve ilde yaşayanlar (X= 3,8204) şeklinde 

dağıldığı görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların dini hayat bağlamında mollalara 

yönelik en olumlu tutumlara ilçede yaşayanlar sahip olurken, ilde yaşayanların daha 

olumsuz tutuma sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Elde edilen bu bulgular ışığında, Afganistan toplumunun dini hayatla ilgili en 

olumlu tutum düzeyine ilçede yaşayanlar sahip olurken, en olumsuz tutum düzeyine ise 

ilde yaşayanların sahip olduğu görülmektedir. Çünkü ilçe, köy ve kasabada yaşayanların 

dini bilgileri ve dini algıları genel olarak tahkikten ziyade taklide dayalı olup, öğrenim 

ve bilgiden uzak kalmış durumdadırlar. Güçlü bir dini yapı ve geleneksel hayata sahip 

olan Afganistan toplumu, küçük şehirlerde, köy ve kasabalarda bu düzeni devam 

ettirirken, büyük şehirlere göç edenlerde şehirleşme ve bireyselleşme etkisiyle 

geleneksel dini hayat tarzının değişime uğradığını ifade edebiliriz. Büyük şehirlerde 

homojen yapının olmayışı, dini otorite eksikliği, yabancı kültüre eğilim, geleneksel 
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kültürden uzaklaşma vs. geleneksel dini yapının değişmesinin temel sebeplerindendir. 

Dolayısıyla dini hayata yönelik mollaların belirleyiciliği illere göre ilçe ve köylerde 

yaşayan kişiler üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. 

Mutlu, tarafından yapılan araştırmada, köy kökenli ve kalabalık aile modeli 

içinde yaşayanların şehir kökenli ve çekirdek aile modeli içinde yetişenlere oranla daha 

dindar olduğu ifade edilirken (Mutlu, 1989: 197), Karaman, tarafından yapılan 

çalışmada, köy kökenli olanlar veya köyde yaşayanların ibadetleri yerine getirme 

durumları şehirde yaşayanlara göre daha fazla olduğu bildirilmektedir (Karaman, 2000: 

96). Diğer yandan Uçar, tarafından yapılan çalışmada, köyde yaşayanların büyük 

şehirlerde yaşayanlara göre dini bilgilenme ve yaşayış için Dedeye bağlılığın daha fazla 

olduğu ifade edilmektedir (Uçar, 2007: 117).  

 3.5. Katılımcıların Dindarlık Düzeyine Göre Afganistan Toplumunun 

Mollaların Dini Hayattaki Rolüne Bakışı 

Toplumda bireylerin sahip olduğu ve değer atfettiği din ve din anlayışı, dünyayı 

anlamada ve anlamlandırmada en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bireyin kimliğini ifade ederken; kendisini din olgusu çerçevesinde tanımlaması ve buna 

göre kendini kategorize etmesi, tutumlarının oluşmasında ve şekillenmesinde etkili bir 

niteliğe sahiptir. Dolayısıyla fertlerin kendini tanımladığı dindarlık düzeyi açısından 

Afganistan toplumunun dini hayatla ilgili tutumlarının oluşmasında dindarlık düzeyinin 

ne ölçüde etkili bir değişken olup olmadığını ortaya koymak önemli görülmektedir. 

Tablo 5: Mollaların Dini Hayattaki Rolleri ile Dindarlık Düzeyi İlişkisi 

Kendilerini Dindarlık Bakımından 
Hangi Grupta Gördüğüne Göre 

       N         X           S 

1. Çok dindar       638 3,9555 ,48812 
2. Dindar       295 3,8267 ,53215 
3. Dine az ilgili       48 3,4453 ,64071 
4. Dine ilgisiz       4 3,4375 1,13537 
Toplam       985 3,8900 ,52616 

Tablo 5’te verilen bulgular incelendiğinde, Afganistan toplumunun dini hayat 

bağlamında mollalara yönelik kendilerini dindarlık bakımından hangi grupta gördüğüne 

göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır [ F(3-981) = 18,026, P< ,05 ].  
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Katılımcıların kendilerini dindarlık bakımından hangi grupta gördüğüne göre 

dini hayat bağlamında mollalara yönelik toplam tutum puanlarının ortalaması gruplar 

arasında çok dindar (X=3,9555) olanlar en yüksek tutum düzeyine sahip olmakla 

beraber sırasıyla dindar (X=3,8267), dine az ilgili (X=3,4453) ve dine ilgisiz 

(X=3,4375) olanlar gelmektedir. Dolayısıyla katılımcıların dini hayat bağlamında 

mollalara yönelik en olumlu tutumlara çok dindar olanlar sahip olurken, dine ilgisiz 

olanların en olumsuz tutuma sahip olduğu görülmektedir. 

Afganistan toplumunda kişilerin kendini dindar tanımlamalarıyla dini hayata 

ilişkin mollalara yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olduğu açıkça 

görülmektedir. Dolayısıyla elde edilen bu veriler ışığında, bireylerin dindarlık düzeyleri 

artıkça dini hayatla ilgili tutumları artmakta, dindarlık düzeyleri düştükçe tutum 

puanları da düşmektedir. Dindar kesimin mollalara daha fazla değer vermesi ve onlara 

bağlılığı dolayısıyla dini hayata yönelik mollaların belirleyiciliğinin çok dindar olan 

kişiler üzerinde daha etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Mohammadi, tarafından yapılan araştırmada, dindarlık düzeyleri yüksek olan 

öğrencilerin geleneksel ve siyasi İslamcı din anlayışı tutumları daha olumluyken 

(Mohammadi, 2010: 131), Uçar, tarafından yapılan araştırmada, Dedenin toplumsal 

statüsü ile dindarlık ilişkisi arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Dindarlık 

düzeyleri artıkça Dedeyi dini lider olarak kabul ederken, dindarlık düzeyleri düştükçe 

Dedenin dini otoritesinin azaldığı ifade edilmektedir (Uçar, 2007: 122). Diğer yandan 

Mutlu, tarafından yapılan araştırmada, kişilerin kendi dindarlık algıları ile dindarlık 

ölçeğinden elde edilen bulgular arasında anlamlı bir fark ortaya çıktığı ifade 

edilmektedir (Mutlu, 1989: 197). 
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 Sonuç 

İleri sürülen hipotezler çerçevesinde ulaşılan sonuçlar şu şekilde sıralanabilir. 1. 

Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutumları 

“cinsiyete” göre bir farklılık göstermediği görülmektedir. (Hipotez-1) İleri sürülen 

hipotezin "dini hayat ile cinsiyet faktörü ilişkisi" doğrulanmamıştır. (Bkz. Tablo:1), 2. 

Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutumları 

"yaş faktörüne" göre anlamlı bir farklılaşma görülmektedir. (Hipotez-2) İleri sürülen 

hipotezin "dini hayat ile yaş faktörü ilişkisinin" doğruluğu test edilmiştir. (Bkz. Tablo: 

2), 3. Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik 

tutumları "eğitim durumuna" göre anlamlı bir fark görülmektedir. (Hipotez-3) İleri 

sürülen hipotezin "dini hayat ile eğitim durumu ilişkisinin" doğruluğu test edilmiştir. 

(Bkz. Tablo: 3), 4. Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine 

yönelik tutumları "yaşadığı yere" göre farklılaşmaktadır. (Hipotez-4) İleri sürülen 

hipotezin "dini hayat ile yaşadığı yer ilişkisinin" doğruluğu test edilmiştir. (Bkz. Tablo: 

4), 5. Afganistan toplumunun mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik 

tutumları "dindarlık düzeylerine" göre farklılaştığı görülmektedir. (Hipotez-5) İleri 

sürülen hipotezin "dini hayat ile dindarlık ilişkisinin" doğruluğu test edilmiştir. (Bkz. 

Tablo: 5) 

 Afganistan’da geleneksel bir dini yapı mevcut olup bu geleneksel yapıyı dini 

liderler ve mollalar devam ettirmektedirler. Dolayısıyla dini liderler, seyitler ve pirler 

olağanüstü özelliklere sahip olup toplumun bir grubu tarafından kutsal kişiler olarak 

bilinmektedirler. Afganistan halkı, mollaları dini ve manevi lider olarak kabul ettikleri 

için toplumsal ve siyasi konularda da onların görüşlerini desteklemektedirler. Özellikle 

köylerdeki okuma/yazması olmayan insanlar, siyasi ve toplumsal konularda dini 

liderlerin yönlendirmesine ihtiyaç duymakta ve hatta mollaların fikrini alarak, topluca 

hareket etmektedirler. Toplumun dini liderlere ve mollalara karşı duyduğu sonsuz güven 

ve gösterdiği saygı dolayısıyla mollaların her hareketi ve davranışı örnek niteliğindedir. 

Afganistan’da mollaların dini veya herhangi bir konuda söylediği sözünün tersi 

genellikle iddia edilemez. Dini konularda, geleneksel bir şekilde medreselerde okutula 

gelen, eski kitaplarda yazılıp çizilen konuları farklı yorumlamak, tersini düşünmek ya 

da mollalarla tartışmak mümkün değildir. Günümüzde ilmi, teknolojik gelişmeler ve 

sosyal şartların değişmesi karşısında dini ihtiyaçlar da artmaktadır. Dini liderler ve 
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ulema günümüz şartlarına göre dini ve sosyo-kültürel problemleri tespit ederek çözüm 

üretmesi gerekmektedir. Toplumun dini ve manevi önderi konumunda olan mollalar 

dini alanlarda sorumlu olduğu kadar toplumsal ve sosyo-kültürel alanlarda da 

sorumludur. Fakat dini liderlerin toplumsal ve sosyo-kültürel problemlerin tespiti ve 

çözümü konusunda yetersiz olduklarını söylemek mümkündür. Şu halde; Afganistan 

toplumunun, mollaların dini hayattaki belirleyiciliklerine yönelik tutumlarında bir 

değişimin yaşandığı görülmektedir. Ulaşılan sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde 

geleneksel toplumsal yapının bir ürünü olan mollaların modern dönemlerde itibar kaybı 

yaşanmaya başladığı ifade edilebilir. Bunun örnekleri özellikle eğitimli genç kesim 

arasında görülmektedir. Bu durumun oluşmasında bilim ve teknolojide meydana gelen 

gelişmelere paralel olarak toplumsal hayatta meydana gelen değişmelerin etkisi 

olmaktadır, diyebiliriz.  
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Nietzsche ve Durkheim’da Ahlak1 

 

         Öz: Sosyal bilim alanlarının, özellikle de felsefe ve sosyolojinin en öncelikli konu 

başlıklarından birisi olan ahlak, tarih boyunca birey ve toplum hayatında önemli bir unsur 

olmuştur. Disiplinlerin genel karakteristiği gereği ahlakı, felsefe daha çok bireysel, sosyoloji 

ise toplumsal olarak ele almıştır. Bu makalede, ahlak konusunda kendi alanlarına öncüllük 

etmiş kişilerden olan felsefe dünyasının en önde gelen temsilcilerinden Nietzsche’nin ve 

sistematik sosyolojinin ve sosyolojizm akımının kurucusu olarak kabul edilen Durkheim’ın 

ahlakla ilgili düşüncelerine yer verilecektir.  

Nietzsche ve Durkheim’ın bağlı bulunduğu disiplinler, doğal olarak ahlaka karşı 

yaklaşımlarında etkili olmuştur. Bu durum, her ikisinin ahlakın alt boyutlarıyla ilgili ortaya 

koyduğu düşüncelerinde bariz bir biçimde görülmektedir. Diğer bir ifadeyle farklı iki sosyal 

bilim alanı içerisinde bulunan düşünürler, bunun etkisiyle birbirinden çok farklı argümanlarla 

ahlak kavramını temellendirmeye çalışmış ve değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu 

bağlamda makalede, Nietzsche ve Durkheim’ın ortak konular çerçevesinde ahlak anlayışları; 

bireysel ahlak, toplumsal ahlak, dinsel ahlak, ödev ahlakı, meslek ahlakı, bilimsel ahlak ve 

pragmatik ahlak başlıkları altında ele alınarak karşılaştırmalarda bulunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Nietzsche, Durkheim, Ahlak, Birey, Toplum 

The Ethics In Nietzsche And  Durkheim 

        Abstract: Ethics has always occupied a certain space in the lives of individuals and 

societies as the ethics embodies the value boundaries that might shape the lives of individuals 

and societies. Ethics has been one of the most significant and primary issues of Social 

Sciences, especially of philosophy and sociology, and has been investigated in various studies 

as ethics has always been a significant component for an individual to demonstrate the 

essence of individual and social life as well as to form its structure. Philosophy explores 

ethics within the individual terms and norms while sociology does it in social terms as per the 

natüre of these sciences.  

 

                                                           
1 Bu makale Nietzsche ve Durkheim’da Ahlak başlıklı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. ( Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2020). This article is extracted from my post graduate 
dissertation  entitled The Ethics In Nietzsche And  Durkheim ( Süleyman Demirel University, Institute of Social 
Sciences, June 2020). 
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This article shall investigate the views of Nietzsche regarding ethics, who became a 

pioneering figüre in the studies of ethics in the field of philosophy, and of Durkheim, who is 

regarded as the founder of systematic sociology and sociologism. The article shall compare 

and contrast the ethics understandings of Nietzsche and Durkheim under individual ethics, 

social ethics, religious ethics, responsibilities, work ethic, scientific ethics and pragmatic 

ethics. 

Key Words: Nietzsche, Durkheim, Ethics, Individual, Social 

             Giriş 

Ahlak, sosyal bilim alanlarının, özellikle de felsefe ve sosyolojinin en öncelikli konu 

başlıklarından birisi olmuştur. Felsefe, ahlaka soyut bir perspektifle yaklaşmıştır. Bu 

bağlamda genel olarak felsefede insanın eylemlerini ahlakın belirlediği sınırlar içerisinde 

gerçekleştirdiği anlayışı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Felsefe disiplini içerisinde ahlak 

alanında yapılan çalışmalarda, insanın manevi olarak ahlakla bağlantı kurması dışında 

insanların ahlaki olarak sorumluluklarının var olduğunu ve bunun ödev olarak benimsenmesi 

gerektiğine dair görüşler ortaya çıkmıştır. Düşünürler, toplumda var olan birçok alanla ilgili 

de ahlak anlayışı olduğunu ortaya koymuşlardır. Ahlakın toplumun birçok alanı ile bağlantı 

kurarak resmi bir yapı oluşturulmasının sonucunda uygulamalı etik ortaya çıkmıştır. Böylece 

teorik ve kurallara dayalı bir etik anlayışı oluşturulmuştur. 

Ahlakın ilişkili olduğu bir diğer sosyal bilim alanı ise sosyolojidir. Sosyoloji, toplumla 

ahlak arasında somut çizgilerle ortaya konan bir sistem oluşturmaya çalışmıştır. Sosyolojinin 

bu yaklaşımı, toplumsal açıdan bütünlük oluşturmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji, felsefenin 

tam aksine ahlakı bireysel olarak değil toplumsal olarak ele almıştır. Sosyolojinin ahlak 

konusundaki bu tutumunun nedeni, toplumdaki her bireyin sahip olması gereken 

sorumluluklar ve değer yükümlülüklerinin bulunduğu bir yapı oluşturmaktır. Sosyolojiyi 

pozitivist anlayış içinde şekillendiren sosyologlar ahlak konusunu da genellikle sosyolojinin 

takındığı bu tavırla yorumlamışlardır. Pozitivist anlayıştan etkilenen sosyoloji, ahlak alanında 

tamamen toplumun çıkarlarını gözeten kurallar belirlemiştir. Bu durum, bireyi ikinci plana 

atmıştır. 

Sosyoloji ve felsefenin ahlakla ilgili çizdiği bu çerçeveden hareketle makalede, 

düşünce dünyaları kendi alanlarının getirileriyle şekillenen bir filozof olan Nietzsche’nin ve 

bir sosyolog olan Durkheim’ın ahlakla ilgili düşüncelerine yer verilecektir. Nietzsche ve 

Durkheim,  ahlak konusunda kendi alanlarına öncüllük etmiş kişilerdir. Bu bağlamda iki farklı  
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disiplin içinde bulunan iki düşünürün alt başlıklarda ahlakla ilgili görüşleri ortak konular 

çerçevesinde karşılaştırmalı yöntemle ele alınacaktır. 

1. Bireysel Ahlak 

Nietzsche, bireyin toplum tarafından ikinci konuma koyulmasına eleştirel bir şekilde 

yaklaşmıştır. Nietzsche’ye göre bireyin toplum tarafından kendi türlerini korumak adına 

konulan ahlaki ilkelere göre hareket etmesi gerektiği anlayışı ve bireyin kişisel olarak 

varlığının ele alınmaması doğru bir tutum değildir. Nietzsche’nin bu tutuma karşı tavrı 

şöyledir: 

İşte, 'tür her şeydir, birey hiçtir" önermesi, insanlığın bir parçası 

olduğunda, bu aşırı özgürlük ve sorumsuzluk bütün çağlar için geçerli 

olduğunda kahkahaların geleceği vardır! Belki de kahkaha bilgelikle 

birleşecek, geriye yalnızca "şen bilim" kalacaktır.2 

Nietzsche, bireyin ahlakının kendi doğasının gereği oluşabileceği anlayışındadır. 

Nietzsche, bireyin doğup büyüdüğü süreç içinde kendince doğruların ve yanlışların farkına 

vararak ahlakını kendisinin istediği biçimde oluşturacağını düşünmektedir. “Nietzsche, 

toplumsal ahlakın temelinde bulunan bireyin bir başkasının iyiliğini düşünerek hareket etmesi 

gerektiği anlayışını yanlış bir bakış açısı olarak değerlendirir. Nietzsche’nin bu düşünce 

yapısını yanlış bulmasının sebebi ise bireyin doğal yapısına karşı ters bir düşünce olduğu 

anlayışındadır.”3 Nietzsche’ye göre toplum tarafından yaratılan ahlaki değerlerle bireylerin 

ahlak anlayışlarının oluşturulması kabul edilebilir bir durum değildir. Toplumdaki ahlaki 

değer yargılarının oluşturulduğu sırada bireylerin gözlemlenerek değer yargılarının 

şekillenmesi gerektiğinin altını çizen Nietzsche, bireyin söz konusu olduğu bir düzende değer 

yargılarının kesin ifadelerle açıklanamayacağı anlayışındadır: 

Tüm değer takdirleri kesin bir perspektiften yapılır: Bireyin, bir 

topluluğun, bir ırkın, bir devletin, bir kilisenin, bir inancın, bir 

kültürün korunması perspektifinden – Değer takdirlerinin daima bir 

perspektiften yapıldığını unuttuğumuz için, tek bir birey kendi içinde 

çok büyük miktarda çelişkili değerlendirmeler ve sonuç olarak 

çelişkili dürtüler taşır.4 

 

                                                           
2 Friedrich Nietzsche, Şen Bilim, çev. Ahmet İnam (İstanbul: Say Yayınları,  2011), 24. 
3 Eda Çakmakkaya, “Ahlakın Neliği Sorununa Bir Bakış: Darwin ve Nietzsche’de Ahlakın İşlevi”,  FLSF 
Dergisi, Sayı: 24 (2017), 431. 
4 Friedrich Nietzsche, Güç İstenci, çev. Nilüfer Epçeli ( İstanbul: Say Yayınları, 2017), 191. 
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Nietzsche, bireyin ahlakileştirilmesi adına bedenin olumsuzlanması dâhil tamamen 

ahlakın istediği şekilde eylemlerini gerçekleştirmesi gerektiği anlayışını bireyin yapısına ters 

bir durum olarak görmektedir. Nietzsche, bireyin ahlaka uygun eylemlerde bulunarak hareket 

etmesi gerektiği anlayışını toplumsal zihniyetin dayattığını ifade etmiştir. Bedeni 

olumsuzlamak yoluyla ahlakileştirerek, kendi gerçeğinden uzaklaşan, doğasına aykırı duran 

insanı bu şekilde eylemeye iten, onun sosyal bir varlık olduğu varsayımıdır. Bu bir güç 

isteminin uzantısı olarak gerçekleşir. Nietzsche’ye göre insan, toplumsal/politik değil aksine 

bireyseldir. Ancak her ne kadar insan doğası gereği bireysel olsa da, disiplin ve ceza 

yöntemleri kullanılarak itaatkâr hale getirilip ahlakileştirilmiştir.5 

Nietzsche, bireyin kendi potansiyelinin bulunduğunu ve bunu gerçekleştirmesi için 

ahlakın belirlediği ilkeler doğrultusunda değil tamamen kendi kişisel yorumlamalarına göre 

davranması gerektiği anlayışındadır. Ahlâkın kişinin kendini gerçekleştirmesi ve değer 

yaratması önünde bir engel oluşturduğunu belirten Nietzsche, kişinin yeni şeyler 

yaratabilecek bir potansiyele sahip olduğunu ve bütün eylemlerini, belirli bir ahlaka göre 

değil, tamamen kendine bağlı olarak gerçekleştirebileceğini söyler. Yani böylece kişi kendi 

eylemlerinin değerini kendinden çıkarır; çünkü kendisi oldukça kişisel bir yolla yorumlar. 

Onun bir kuralı yorumlayışı her zaman kişiseldir.6 Nietzsche’nin böyle bir yorumda 

bulunmasının sebebi olarak içinde bulunduğu toplumda yapmış olduğu gözlemlerle bireylerin 

potansiyellerini kullanamadığına inanmasından kaynaklı olduğu ifade edilebilir. 

Durkheim, toplumsal bütünlüğü baz alarak sosyolojisini kuran bir sosyologdur. 

Durkheim’ın oluşturduğu bu sosyoloji temelinde bireyden çok topluma yer verilmiştir. 

Durkheim, bireyin varlığının gerçekleşmesi için bile toplumun var olması gerektiğini ifade 

eder. Toplum, salt onu oluşturan bireylerin bir toplamından ibaret değildir. Bireylerin 

birleşikliğinden doğan sistem, kendine has özelliklere sahip, özgül bir gerçekliği temsil eder. 

Şüphesiz ortada bireysel bilinç diye bir şey yoksa kolektif bir kendiliğin de üretilmesi 

olanaksızdır. Durkheim'ın burada birey ile toplum arasında kurduğu ilişki ve denge önemlidir. 

Durkheim, birey ve bireysel bilinci reddetmemekle birlikte, bireyin inşasını kolektif bilinç ve 

toplum üzerinden kurmaktadır.7 

 

                                                           
5 Çakmakkaya, “Ahlakın Neliği”, 430. 
6 Metin Becermen, “Nietzsche’de Güç İstemi ve Hakikat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, U.Ü. Fen-Edebiyat 

Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:11, Sayı:19 (2010), 367. 
7 Bayram Ali Çetinkaya, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, ( İstanbul: İnsan Yayınları, 2015), 162. 
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Durkheim, bireyi reddeden bir sosyolog değildir fakat bireyin toplumun bütünselliği 

sağlayacak sistemi oluşturacak bir yapıda da olmadığını düşünmektedir. Durkheim’ın bireyin 

varlığını ve bilincini dahi toplumun inşa edeceğini düşünmesi onun sosyolojisinde bireyin 

hangi konumda olduğunu göstermektedir.  

 Durkheim’ın bireysel ahlak anlayışında da bireyin önceliğinden çok toplumun 

önceliği söz konusudur. Durkheim’ın bireysel ahlak konusunda bu görüşte olmasının sebebi 

kendisinin sosyolojizm anlayışına bağlı olmasından kaynaklıdır. Durkheim, bireysel ahlakın 

da toplumsal yapı sayesinde oluşabileceği düşüncesindedir:  

Toplumun kendine ait bir doğası vardır ve sonuçta onun 

gereksinimleri bireyler olarak bizim doğamızdan oldukça farklıdır: 

Bütünün yararına olan parçanın yararına olmak zorunda değildir. Bu 

nedenle, toplum bizim sürekli ve maliyetli fedakârlıklar yapmamız 

gerekmeden oluşturulamaz veya sağlanamaz. Toplum bizden üstün 

olduğu için, bizi kendimizi aşmak zorunda bırakır ve onu aşmak için 

varlık bir dereceye kadar kendi doğasından ayrılmalıdır.8 

Durkheim, toplumsal iş bölümü bağlamında ele aldığı organik dayanışmaya türüyle 

ilişki içinde olan modern toplumların sahip olduğu ahlak anlayışının bireysel ahlak anlayışı 

olduğunu ifade etmiştir. Durkheim’a göre modern toplumlarda dini inanç zayıflamış olsa bile 

ahlak, kaynağını bireyden alamaz. Çünkü birey, tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Modern 

toplumlarda ahlak kurallarının birey merkezli kurulması ya da "ahlaki bireycilik", ahlaki 

buyrukların salt bireysel akıldan çıktığını çağrıştırmamalıdır. Görüldüğü gibi Durkheim 

sosyolojisinde birey, kendi başına bir anlam ifade etmez. Birey, toplumun bir ürünüdür. 

Toplum varsa, birey vardır. Birey topluma oranla tali olduğu için, ahlaki otoritenin kaynağı 

olamaz. Bu otoritenin kaynağı Tanrı ya da toplumdur. Birey ancak aşkın bir otoritenin 

buyruğuna düzenli olarak uyum sağlayabilir. Modern (organik dayanışmalı) toplumlarda dini 

inançların zayıflamasıyla, ahlaki otoriteye toplumdan başka kaynaklık yapacak güç 

kalmamıştır.9 

 Durkheim, modern toplumlarda bireyin dini inancı zayıf olmasının dışında bireyin, 

ahlakı oluşturabilecek bir donanıma sahip olmadığını ve bu durumda toplumun oluşturacağı 

ahlaki sistemin devreye gireceğinin altını çizmiştir. 

                                                           
8 Emile Durkheim, Ahlak ve Toplum, çev. Duygu Çenesiz ( İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2016), 176. 
9 Çetinkaya, Düşüncenin Serüveni, 183. 
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2. Toplumsal Ahlak 

Nietzsche’ye göre toplumsal ahlak, bireyin kendi ahlakını bir kenara bırakarak uyması 

gereken ahlaki değerleri içeren bir yapıdır. Bireyin toplumun ahlaki değerlerine uymak 

zorunda olduğu algısına karşı çıkan Nietzsche, toplumsal ahlakın bireyin üzerinde baskı 

kurduğunu ve bireyin yaşantısını bu ahlak çerçevesinde hareket ederek idame etmesi gerektiği 

anlayışıyla bireyin yok sayıldığını düşünmektedir.  Nietzsche’nin toplumsal ahlaka karşı 

eleştirel bir bakış açısında olmasının sebebi olarak onun toplum anlayışına da eleştirel bir 

şekilde yaklaşmasından kaynaklı bir durumun söz konusu olduğu ifade edilebilir. Nietzsche, 

toplum zihniyetinin temelde bireyi önemsemediğini düşünmektedir:  

Toplulukla bireyleri arasındaki ilişki, tıpkı borçluyla alacaklı 

arasındaki şu temel ilişki gibidir. Bir toplulukta yaşanılır; bu, 

toplulukta yaşamanın kazançlı yanlarının tadı çıkarılır (ama ne de 

kazançtır ya! Bugün zaman zaman küçümsüyoruz onu), ihtimam 

içinde, huzurlu, güvenli, dışardakilerden, “huzursuzluklardan” gelecek 

belli kötü davranışlardan ve zararlardan korkmaksızın yaşanır çünkü 

bu zararlı ve kötü davranışlara karşı topluluk üyesi, duyduğu 

zorunlulukla, kendini rehin koyar. Bu rehin koyma süreci işlemezse ne 

olacaktır? Topluluk, ona alacağını alamamış alacaklı olarak, bunu 

ödetebildiğince ödetecektir.10 

Nietzsche, bireyin toplumsal ahlaka göre hareket etmesinin sebebinin güvenlik amaçlı 

olduğunu vurgulamaktadır. Nietzsche’nin bu yaklaşımının sebebi, bireyin içinde yaşadığı 

toplumda aykırı bir düşünce yapısına sahip olmanın, farklı bir bakış açısında bulunmanın 

bireyi güvende hissettirmeyeceğini aktaran toplumsal ahlaki ilkelerin varlığından 

kaynaklandığına inanmasıdır. 

Uygarlaşmış toplumda talep edilen uygulamalar şunlardır: Gülünç olmaktan, 

gösterişten, kibirden özenle kaçınmak, erdemler gibi şiddetli arzuları da geriye 

atmak, kendini uyarlamak, düzene uymak, küçülmek- bunların hepsi toplumsal 

ahlak olarak, kaba şekliyle, hayvanlar dünyasının derinliklerine kadar her yerde 

bulunur. Ve ancak bu derin bütün sempatik önlemlerin arkasında saklı olan niyeti 

görürüz: İnsan, takipçilerden kaçmak ve avı bulmada güvenli olmak  

 

                                                           
10 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, çev. Ahmet İnam (İstanbul: Say Yayınları, 2017), 87. 
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ister. Bundan dolayı hayvanlar kendilerine hakim olmayı öğrenirler ve kendilerini, 

örneğin bazıları, renklerini çevrenin rengine uyarlanacak şekilde değiştirirler, 

kendilerini ölü gibi gösterirler başka bir hayvanın ya da kumun, yaprakların, 

yosunların sürüngenlerin şeklini ve rengini alabilirler. İşte kişi de bunu gibi 

kendini, genel olarak, “insan” kavramının ya da toplumun arkasına saklar ya da 

hükümdarlara, sınıflara, partilere, çağın düşüncelerine veya çevreye uyarlar.11 

Nietzsche, bireyin güvenliği sağlamak adına girdiği konumlardan biri olan toplumsal 

ahlakın hayvanların yaşamlarını sürdürmek ve güvenlik amacıyla kendilerini korumak için 

yaptığı eylemlere benzetmektedir. Nietzsche, bu düşünceyle bireyin yaşamdaki amacını 

açıklarken bir yandan da toplumsal ahlak bağlamında ifade ettiği açıklamalarla toplumsal 

ahlak anlayışına eleştirel bir üslupla yaklaşmaktadır. 

Durkheim, bireylerin varlığını göstermesi için toplumun gerekli olduğu anlayışındadır. 

Toplumun içinde düzenin sağlanabilmesi için toplumsal ahlakın da var olması gerekmektedir. 

Durkheim’a göre toplumsal ahlak, toplumsal iş bölümü ile alakalıdır. Durkheim, toplumsal iş 

bölümünü toplumun dayanışma türlerine bölmüştür. Mekanik dayanışma ve organik 

dayanışma toplumsal iş bölümünün temelini oluşturan dayanışmalardır. Mekanik dayanışma 

geleneksel yapıya sahip çok fazla iş bölümünün bulunmadığı bir dayanışma türüdür. Organik 

dayanışma ise daha modern düzeyde bir dayanışmadır ve birçok iş bölümü mevcuttur. 

Durkheim, toplumsal ahlakı, geleneksel yapıya sahip mekanik dayanışma türünde bulur. 

Bunun sebebi bireyselleşmenin çok mümkün olmadığı bu dayanışma türünde iş bölümünün az 

olması ve herkesin bir birlik içinde işlerini gerçekleştirmesidir. Durkheim, böyle bir birlik 

içinde yer alan kabilelerin, toplulukların kendi içinde geleneksel bağlılıklarının ve yer alan 

yapıların düzenli kalması için toplumsal ahlakın var olageldiğini düşünmektedir. Durkheim, iş 

bölümünün çok fazla bulunduğu bir dayanışma türü olan organik dayanışma da modern bir 

yapı bulunması ve bireysellik söz konusu olduğu için toplumsal ahlakın etkisinin bu 

dayanışma da mümkün olmayacağını ifade etmiştir. Durkheim, bireysellikle beraber 

toplumsal ahlak anlayışının ortadan kalkması yüzünden bireylerin bir bütünlük hissi içinde 

olmamasından kaynaklı intiharların gerçekleştiğini iddiasındadır12 Durkheim, intihar ile ilgili 

bir açıklama yapabilmek için bu konuyu daha önce ele alanların ortaya koyduğu görüşleri 

incelemiştir. Bu görüşlere göre akıl hastalığı, ırk, kalıtım, hava sıcaklığı ve taklit gibi etkenler  

                                                           
11 Friedrich Nietzsche, Tan Kızıllığı, çev. Hüseyin Salihoğlu - Ümit Özdağ (Ankara: İmge Kitabevi, 2014) 34-35. 
12 George  Ritzer – Jeffrey Stepnisky, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, çev. Irmak E. Howison (Ankara: Deki Basım 
Yayım, 2015), 13-18. 
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intihara neden olmamaktadır. Bunların intiharın açıklanması için geçerli 

olamayacağını tek tek kanıtlayan Durkheim’a göre bireyi intihara sürükleyen etken 

toplumdur.”13 

Durkheim sosyolojisinde ele alınması gereken bir diğer nokta onun modern 

toplumların ahlak anlayışı ile ilgili yapılan incelemelerde bu toplumların ulusal niteliklerinin 

ahlak çerçevesinde şekillenebilmesi için toplumun sahip olduğu bilincin etken unsurları göz 

önünde bulundurularak toplumsal bütünlüğün sağlanabileceği anlayışıdır. Durkheim’a göre 

modern toplumlar, ulusal bir niteliğe sahip olarak ele alınmışlardır. Fakat bu toplumların 

ulusal nitelikleri ele alınırken kültürel değerleri baz alınarak değil ahlaki değerleri ele alınarak 

ulusal nitelikler incelenmelidir. Durkheim sosyolojisinde modern toplum, ulusal bir niteliğe 

sahiptir. Ancak ulusun ya da toplumun bütünleşmesinde, asıl vurgu kültürden ziyade 

değerlere, yani ahlaka yapılmaktadır. Ahlak anlayışı, daha çok bir toplumun ürettiği iyi ve 

kötü ile ilgili yargılardan değil, evrensel geçerliliği yüksek olan, akla dayalı etik ilkelerden 

oluşur. Bu durum, Durkheim sosyolojinde bir çelişki gibi görülür. Toplumsal bütünleşmede 

kutsallığa, ayinlerden ve ritüellerden doğan coşkuya yaptığı vurgu onu irrasyonalizme; etik 

vurgusu ise rasyonalizme ulaştırır. Durkheim bu çelişkiyi toplumların olağan dönemlerde 

rasyonel, olağandışı dönemlerde ise irrasyonel yönelimlere sahip olduğunu söyleyerek 

açıklığa kavuşturur. Bu çerçevede sosyologun yapması gereken iki görev bulunmaktadır; 

olağan dönemlerin rasyonel bütünleştirici ilkesini ve olağandışı dönemlerin irrasyonel 

bütünleştirici ilkesini bulmak. Bu ilkelerden ikincisinin daha fazla değer yüklü olduğu 

açıktır.14 

Durkheim, modern toplumların ulusal niteliklerini ortaya koymak için ahlaki 

değerlerin ele alınmasını vurgulamıştır. Fakat bu değerlerin akla dayalı etik ilkeleri ile ele 

alınmasını istemesi onun sosyolojisi açısından farklı bir bakış açısı olmuştur. Durkheim, 

geleneksel toplumlarda toplumların ahlaki değerlerini toplumun bağlı olduğu dini inançtan 

kaynaklı gelenek ve törelerle açıklarken modern toplumlarda ahlaki değerlerde aklı işin içine 

alarak açıklaması aslında onun toplumun her durumu ile ilgili çok yönlü düşünen bir sosyolog 

olduğunu gösterir. 

3. Dinsel Ahlak 

Nietzsche’nin dine ve ahlaka karşı eleştirel yaklaşımından hareketle dinsel ahlaki 

değer yargılarının da onun tarafından olumlu görülebilecek bir yanı yoktur. Nietzsche’nin  
                                                           
13 Emile Durkheim, İntihar, çev. Özer Ozankaya (İstanbul: Cem Yayınevi, 2017), 6. 
14 Çetinkaya, Düşüncenin Serüveni, 177. 
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dinsel ahlaka eleştiride bulunmasının sebebi ahlakın toplumun içinde belirli bir sınıf 

tarafından oluşturulması ve ahlakı ve ahlaki değer yargılarını toplumun belirli bir kısmındaki 

insanların çıkarlarına uygun olarak ortaya konduğu anlayışında olmasındandır. Bu bağlamda 

Nietzsche, ahlakın içinde yer alan dinsel ahlaka da değer vermemektedir:  

Ne ahlakın ne dinin, Hıristiyanlıkta, hakikatin herhangi bir noktasıyla 

ilgisi vardır. Safi hayali nedenler (“Tanrı”, “ruh”, “ben”, “tin”, “özgür 

istenç”-hatta “özgür olmayan”); safi hayali etkiler (“günah”, 

“kurtuluş”, “inayet”, “ceza”, “günahların affı”). Hayali varlıklar 

(“Tanrı”, “tinler”, “ruhlar”); hayali bir doğa bilim (antroposentrik; 

doğal nedenler kavramının topyekün noksanlığı); hayali bir psikoloji 

(kendi kendini yanlış anlamalar, hoş ya da nahoş durumların, örneğin 

nervus sympathicus durumların dinsel-ahlaksal sapkınlıkların 

simgeleriyle yorumlanması gibi -“pişmanlık”, “vicdan azabı”, 

“şeytanın ayartısı”, “Tanrının yakınlığı”-); hayali bir erekbilim 

(“Tanrının krallığı”, “kıyamet”, “ebedi yaşam”). Bu safi uydurmalar 

dünyası ile hayal dünyası arasında, birincinin aleyhine olmak üzere, 

hayli fark vardır; hayal dünyası en azından gerçeği yansıtır oysa diğeri 

gerçeği yanlışlar, ucuzlatır ve yadsır.15 

Nietzsche toplumsal düzeni sağlamak adına ele alınan dinsel ahlaki değer yargılarının 

bireyin ruhsal dünyasında kaotik bir duruma dönüştüğünü düşünmektedir. Bireyin içine 

düştüğü bu ruhsal bunalım ise onun ahlaki değerlere karşı şüphe duymaya başlamasına neden 

olmuştur. Nietzsche’ye göre genel ahlak anlayışı içerisinde ele alınan toplumsal 

düzenlemeleri sağlamak amacıyla ağırlıklı olarak ortaya konan dinsel ahlaki değerler 

toplumun içerisinde bireyin kendini yadsımasını ve acıma duygusunu ortaya çıkarmış ve 

bireyi bir karamsarlığın içerisine sürüklemiştir. Bireyin bu karamsarlığın içerisine 

sürüklenmesi ahlaktan kuşku duyulmaya başlanmasına neden olmuştur.16 

 Nietzsche, dinsel ahlaki değer yargılarının toplumda bir nizam sağlamak adına bireyin 

hayatını yadsımasını ve bireyin acıma duygusunun içerisine girmesini istediğini 

düşünmektedir. Fakat Nietzsche, bireyin dinsel ahlakın istediği bu durumları gerçekleştirmek  

                                                           
 Sinir sisteminin bölümü. 
15 Friedrich Nietzsche, Deccal, çev. Ayça Kaya (İstanbul: Say Yayınları, 2017), 20. 
16 Sabahattin Çevikbaş, “Nietzsche ve Nihilizm Kalkanına Yaşamın Yadsınmasını Kazımış Olan Bir Felsefe”, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14/1 (2010), 31. 
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yerine ahlaki değerlerden şüphe duymaya başlaması sonucunda nihilizm akımının 

ortaya çıktığını düşünmektedir. Nietzsche’nin felsefesinde yer alan bireylerin yaşantılarında 

gerçekleşen “decadence” durumu onların şüphe, kuşku ve sorgulama durumunu tetikleyerek 

kendi bireysel anlayışlarını ortaya koymalarına neden olmuştur.     

Durkheim, din ve toplum arasında sıkı sıkıya bir bağ olduğunu düşünmektedir.  

Durkheim için dinin etkisiyle ortaya koyulan ahlaki değerlerin önemli bir unsur olduğu ifade 

edilebilir. Durkheim’a göre din, toplumsal düzenin oluşturulmasını sağlamak adına önemli bir 

husustur ve bu doğrultuda din, toplumsal düzeni sağlayabilmek adına ahlaki değer yargıları 

ortaya çıkarır: 

Dinin toplumsal hayatın tamamına hâkim olduğunu biliyoruz; ancak 

bunun nedeni toplumsal hayatın neredeyse tamamen, hep birlikte çok 

özel bir kudrete bağlanmış olmaları üzerine kurulu olmasıdır. Dini 

görüşün gücünü ve kaynağını açıklayan şey toplumsal 

düzenlemelerdir. Toplumsal kitlelerin tamamı homojen unsurlardan 

oluştuğundan, yani kolektif tür çok gelişmiş olup bireysel tür 

olgunlaşmamış halde olduğundan, toplumun ruhsal yaşamının 

tamamen dini karakterde olması kaçınılmazdır.17   

Durkheim’ın ortaya koyduğu dinsel ahlakın kolektif toplum bilincine sahip yani 

toplumsal iş bölümünün az olduğu mekanik dayanışmaya dayalı geleneksel formlardaki 

toplumlarda gerçekleşeceğine de dikkat çekmek gerekir. Çünkü ortaya konan bu dinsel ahlak, 

bireyselliğin hâkim olduğu organik dayanışmaya dayalı toplumlar için bir anlam ifade etmez.  

Durkheim’ın toplumla din arasındaki bağlantıyı önem vererek ifade etmesinin sonucunda 

onun toplum üzerinde dinin sergilediği ahlaksal yargılara da önem verdiği görülmektedir. 

Durkheim, geleneksel toplum yapısından çıkılması, sekülerliğin ortaya çıkması, dinin 

otoritesini kaybetmesi gibi süreçlerin yaşanması ile toplumun normatif ilkelerini sağlayan 

dinsel ahlaki değerlerin önemini kaybetmesi sonucunda toplumsal düzeni sağlayan unsurların 

zayıfladığını düşünmektedir. Batıda Aydınlanma, burjuvazinin yükselişi, dinselden dünyevi 

olana doğru otorite dönüşümü, sanayileşme süreçlerinin ortaya çıkardığı sorunlar diğer 

sosyologların olduğu kadar Durkheim'ın da sorunuydu ve daha da önemlisi bu sorunların 

kesişme noktasında dinden ekonomiye kadar birçok problemin odağında yer alan normatif  

 

                                                           
17 Durkheim, Ahlak ve Toplum, çev. Duygu Çenesiz, 73. 



 Nietzsche ve Durkheim’da Ahlak 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.239-260 

249 

 

ilkelerin tespiti gerekiyordu. Zira dinsel olanın otoritesinin zayıflamasıyla, toplumsal 

düzeni sağlayan ona ait normatif ilkeler de eski önemini kaybetmişti.18 

           4. Ödev Ahlakı 

Nietzsche, ödev ahlakını Kant’ın ödev ahlakı anlayışı üzerinden ele alarak eleştirel bir 

düşünce ortaya koyar. Nietzsche, Kant’ın ödev ahlakında bireyin sorumluluğunu 

gerçekleştirirken salt erdem anlayışının bireyin aklını yönlendirmesi gerektiği tutumuna karşı 

çıkar. Nietzsche, bireyin kendi erdem anlayışını kendisinin bulması gerektiğinin altını çizer: 

Ahlakçı Kant’a dair bir sözüm var. Erdem, bizim buluşumuz olmalı; 

bizim en kişisel meşru müdafaamız ve def’i hacetimiz olmalı: Başka 

her tür anlamda tehlikeden başka bir şey değildir. Yaşamımızı 

koşullandırmayan şey, ona zarar verir: Kant’ın arzuladığı gibi, salt 

“erdem” kavramına saygı duygusundan gelen bir erdem zararlıdır. 

“Erdem”, “ödev”, “kendisi iyi”, gayrişahsi, genel geçer nitelikte iyi – 

ham hayaldir tüm bunlar; çöküşün, yaşamın son tükenişinin, 

Königsberg Çinliğinin dile getirdiği.19 

Nietzsche, bireylerde ortaya konan ödev ahlakı anlayışına eleştirel bir şekilde 

yaklaşmıştır. Bu doğrultuda belirli kademelere sahip olan, toplumda belirli kıdemleri bulunan 

kimselerin birey üzerinde bilge kişiliğini ortaya koymak adına yaratılan “ödev” anlayışını 

kabul edilebilir bir durum olarak görmez: 

Koşulsuz ödevler. - En güçlü sözcüklere ve seslere en ikna edici 

tavırlara ve konumlara tümüyle etkinlik kazanmak için gereksinim 

duyan tüm insanlar, devrimci politikacılar, sosyalistler, tövbe ve 

istiğfara çağıran Hıristiyan ya da Hıristiyan olmayan rahipler, hiçbiri 

yan başarıya tahammül edemez. Hepsi "ödev"den, koşulsuz ödevden 

dem vurur - onsuz büyük pathoslarını*haklı kılamazlar; bal gibi de 

bilirler böyle olduğunu! Böylece mutlak buyruklarla donanmış, 

onların övgüsünü yapan ahlak felsefelerinin ardına düşerler ya da 

örneğin Mazzini'nin** yaptığı gibi dinsellik kokan görüşler 

geliştirirler. Çünkü diğer insanların koşulsuz güvenini kazanmak  

                                                           
18 Çetinkaya, Düşüncenin Serüveni, 160. 
19 Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, çev. Ahmet İnam, 17. 
* Duygusal atmosfer. 
** Giuseppe Mazzini  (1805-72). İtalyan Devrimcisi. 
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isterler, her şeyden önce, en yüksekte, tartışılmaz yüce bir buyruğa 

dayalı, koşulsuz bir kendine güven geliştirme gereksinimi içindedirler, 

kendilerini bu buyruğun kölesi ve aracı gibi duyup, göstermek 

isterler.20 

Durkheim, ödev ahlakını ahlaki sorumluluk adı altında ele almıştır. Durkheim’ın 

ahlaki sorumluluk anlayışında bireyin ortaya konan sorumluluğu bir zorunluluk olarak değil, 

bilinciyle bu sorumluluğu benimsemiş ve bu sorumluluğu gerçekleştirmek için davranış 

geliştirmiş olması gereklidir: 

Ahlak hakkında ileri süreceğimiz argümanların hepsi tek bir olguya 

dayanır: Ahlaki sorumluluk. Etiğin bütünü bu şekilde ahlaki 

sorumluluğu açıklayıp şartlarını inceleyerek açıklığa kavuşabilir. Ele 

alacağımız ana şart ahlak yasası ve onun sonuçlarıdır. İnsanın 

sorumluluk sahibi bir varlık olduğu inkar edilemez. İnsan, eylemlerini 

değerlendirir, onları iyi ya da kötü ilan eder, ve başkalarının da bu 

eylemleri yargılama hakkına sahip olduğunu bilir. Bu, isnat etme 

niteliği de denen sorumluluğun özüdür.21 

Ahlaktan hareketle oluşan etiğin kurallar ve ilkeler çerçevesinde ahlaki sorumluluğu 

anlaşılır kılacağını düşünen Durkheim, sorumluluk sahibi olmanın yasalar çerçevesinde, 

kurallar çerçevesinde gerçekleşmesinin yanı sıra bir de ahlaki çerçevede sorumlulukları 

gerçekleştirmenin yükümlülüğünden bahsetmiştir.  

Durkheim, insanların yasalarla zorunlu olarak sorumluluklarını yerine getirmesi değil 

bunu bir ahlaki bilinç haline getirip eyleme dönüştürüp bir ödev olarak kabul edilmesi 

gerektiğini vurgular: 

20 ya da 30 yıl sonra bile bugün işlediğim bir eylemimden ötürü 

sorumlu hissedeceğim. Sivil yasalara göre bu eylemden belli bir süre 

sonunda mesul tutulamayacağımız bir gerçek. Ancak ahlak yasası söz 

konusu olduğunda böylesi bir muafiyet yok. Ahlaki sorumluluk, 

eylemi ömür boyu ayakta tutar. Eylemin olup bitmesi bir anlık olsa da 

ondan ömrümüzün geri kalanı boyunca sorumlu tutuluruz.22 

                                                           
20 Nietzsche, Şen Bilim, çev. Ahmet İnam, 29. 
21 Emile Durkheim, Felsefe Dersleri, çev. Denca Kartun, Adem Beyaz (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2018), 267. 
22 Durkheim, Felsefe Dersleri, çev. Denca Kartun – Adem Beyaz, 267. 
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Durkheim’de ödev ahlakı kavramı onun toplumsal iş bölümü anlayışının çevresinde de 

ele alınabilir. Durkheim, toplumların toplumsal iş bölümü algısını ahlaki olarak bir ödev 

bilincine dönüştürmeye çalıştığını düşünmektedir. Durkheim, toplumun iş bölümü 

kapsamında oluşturduğu bu ödev bilincini desteklemektedir: 

Ancak kesin olan bir şey varsa, o da kamuoyunun gitgide iş bölümünü 

ahlakın kesin bir kuralına dönüştürmeye, onu bir ödev gibi kabul 

ettirmeye eğilim gösterdiğidir. Her ne kadar ona karşı gelenler yasayla 

saptanmış belli bir cezaya çarptırılmıyorlarsa da, kınamaya 

uğruyorlar. Belli bir şeye bağlanmaksızın her şeyle uğraşarak, her 

şeyden tad alan ve anlayan, uygarlığın en seçkin güzelliklerini 

kendinde toplayıp yoğunlaştıran insanın tam ve olgun insan sayıldığı 

zamanlar geçmişte kaldı. Eskiden onca övgü gören bu genel kültür, 

bugün ancak gevşek ve tembel bir eğitimin temeli olarak 

görülmektedir.23 

Durkheim, bireyin içinde bulunduğu toplumun toplumsal düzenini sağlayabilmesi için 

konulan ödev yükümlülüklerine adapte olması gerektiğini düşünmektedir. Durkheim’ın bu 

düşüncede olmasının nedeni onun sosyolojisinde toplum bireyden önce gelen bir konumda 

olduğu için bu düşüncede olduğu söylenebilir. Durkheim, ödev ahlakı bağlamında bireyin 

bilinç oluşturması gerektiğini eğer bu şekilde bir bilinç oluşturma söz konusu değilse bireyin 

biçimsel olarak ödev ahlakının ortaya koyduğu yükümlülükleri benimsemesi gerektiğini 

düşünmektedir. 

5. Meslek Ahlakı 

Nietzsche genel olarak meslek ahlakı ile ilgili bir tanımlama yapmasa da felsefeyi 

benimsemiş, bu alanda filozof olarak kendini göstermeye çalışanların uyması gereken 

ilkelerin var olduğunu vurgulamıştır. Nietzsche’nin filozof olmakla ilgili ortaya koyduğu 

ilkeler meslek ahlakı kapsamında ele alınabilir.  

Nietzsche’ye göre “Yorumcu”, fenomenleri belirtiler olarak düşünen ve aforizmalarla 

konuşan fizyolog ya da doktordur. “Değerlendirmeci” ise “perspektifler” düşünen, onları 

yaratan ve şiir aracılığıyla konuşan sanatçıdır. Geleceğin filozofu sanatçı ve doktordur, tek 

kelimeyle yasa koyucudur.24 Bu bağlamda Nietzsche, felsefe ile ilgilenen birinin filozof  

                                                           
23 Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, çev. Özer Ozankaya  (İzmir: Cem Yayınevi, 2018), 66. 
24 Gilles Delleuze, Nietzsche, çev. İlke Karadağ (İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2016), 24. 
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olarak değerlendirilebilmesi için felsefeyi bir yorumcu ve değerlendirmeci olarak ele 

alması gerektiğini ifade etmiştir. Çünkü yorumcunun aynı bir fizyolog gibi çalıştığını, 

değerlendirmecinin ise bir sanatçı gibi çalışmalarında kendini gösterdiğini düşünmektedir. 

Filozof olmak isteyen kişinin de aynı bir fizyolog ve sanatçı bakış açısına sahip yorumcu ve 

değerlendirmeci özelliklerini benimseyerek felsefede kendini göstermesi gerekmektedir. 

Nietzsche, filozofun sahip olması gereken özelliklerin dışında, Sokrates’ten itibaren 

felsefe ile uğraşanların felsefe ile ilgilenirken uyması gereken nitelikli ilkeleri bir kenara 

bırakarak felsefeye yaklaşmasının bu işin doğasına aykırı olduğu anlayışındadır. 

Nietzsche’nin bu görüşünden hareketle onun Sokrates’ten itibaren felsefe ile ilgili uygun 

gördüğü meslek ahlakı anlayışının dışında bir tutum sergilenmesinden ötürü eleştiride 

bulunduğu görülmektedir. Felsefenin yozlaşması ile birlikte yasa koyucu filozof, yerini boyun 

eğen filozofa bırakır. Yerleşik değerleri eleştirenin, yeni değerlerin ve değerlendirmelerin 

yaratıcısının yerine, kabul görmüş değerlerin koruyucusu geçer. Filozof, metafizikçi olmak 

için, fizyolog ya da doktor olmayı bırakır; “kamusal profesör” olmak için şair olmayı bırakır. 

Doğrunun ve aklın gereklerine boyun eğdiğini iddia eder; ama aklın bu gereklerinin altında, 

sıklıkla, pek de öyle akılcı olmayan kuvvetler, devletler, dinler, gündelik değerler buluruz.25 

Nietzsche, filozofların içinde bulunduğu alanı içeren ilkelere karşı mesleki bir ahlak 

anlayışında olmayıp tamamen devlet, din, kuvvetlerin korkusu ile içinde bulundukları felsefe 

alanını ve onun ilkelerini yok saydıklarını ifade etmiştir. Nietzsche bu durumu gerçekleştiren 

filozofların itaatkâr bir şekilde bu alanda bir şeyler gerçekleştirmeye çalıştıklarını 

düşünmektedir.  

Durkheim’ın meslek ahlakı anlayışında ise mesleklerin kendine ait kuralları vardır ve 

o kurallar mesleğin ahlakını yansıtır fakat bu kurallar yani meslek ahlakını oluşturulan 

kurallara uymamazlık durumunda Nietzsche de olduğu gibi mesleğini yerine getiremeyenlere 

eleştiride bulunmaz. Durkheim’daki meslek ahlakı Nietzsche’dekinin tersine daha esnek bir 

yapıdadır. Durkheim, her mesleğin kendi içinde olan ahlaki kurallarının olduğunu ifade eder: 

Bu ahlakın ayırt edici, onu etiğin diğer bölümlerinden farklılaştırıcı 

özelliği, kamu bilincinin onu değerlendirirken sergilediği bir tür 

kayıtsızlıktır. Kamuoyu başka hiçbir alanda ahlak kurallarının ihlalini, 

en azından genel anlamda, bu denli hoşgörüyle karşılamaz. Mesleğin 

sadece icrasına ilişkin kusurlar, sadece mesleki çevrede belli belirsiz  

                                                           
25 Deleuze, Nietzsche, çev. İlke Karadağ, 26. 
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bir kınamayla geçiştirilir. Bunlar, bağışlanabilir, önemsiz kusurlar 

olarak görülür. Bu ahlak kamu bilincini çok yakından ilgilendiremez, 

çünkü toplumun tüm üyelerinin ortak ahlakı söz konusu değildir, 

başka bir ifadeyle bu alan ortak bilincin biraz dışında kalır. Meslek 

ahlakı herkesin bir arada yerine getirmediği işleri düzenlediği için 

herkes bu işlerinin ne olduğu, nasıl olması gerektiği, bunlarla yükümlü 

bireylerin özel ilişkilerinin nasıl olması gerektiği duygularına sahip 

olamaz.26 

Görüldüğü gibi Durkheim, meslek ahlakının kamu bilincinin tamamına hitap eden bir 

ahlak anlayışı olmamasından dolayı meslek ahlakına karşı gerçekleştirilen hatalarda daha 

tavizkar bir tutum içerindedir. 

Durkheim’ın meslek ahlakında değinilmesi gereken diğer bir husus ise meslek 

korporasyonlarıdır. Durkheim, aynı meslek grubunda yer alan kişilerin bir örgütlenme 

içerisinde birlik oluşturarak bu birliğin ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda hareket edilmesi 

gerektiği anlayışındadır. Mesleki uzmanlaşmanın ilerlemesi, bu alanlarda devletin rasyonel 

düzenlemeler yapabilmesini de zorlaştırmaktadır. Bunun için Durkheim, modern toplumlarda 

ahlaki kontrolü sağlayacak sınırlı bir yapı arar. Ona göre, meslek örgütleri ahlaki hayatın 

merkezi olabilir. Geleneksel topluluklar modern toplumlarda dağılma sürecine girdiği için, 

meslek örgütleri dışında rasyonel bir düzenleyici güç kalmamış gibidir. Durkheim’a bu 

noktada geçmişin lonca teşkilatları ilham verir. Bu teşkilatların mesleki olduğu kadar, ahlaki 

ve dini işlevleri de bulunur. Her lonca bir dini cemaat niteliği taşır. Teşkilata bağlı her bir üye 

bir “aile”nin ferdi gibidir. Üyeler arasında “kardeşlik” ilişkileri vardır. Loncalarda ekonomik 

faaliyetler, “kâr” güdüsüyle değil “ödev” anlayışıyla yürütülmektedir27. 

Durkheim’ın ortaya koymuş olduğu mesleki korporasyon anlayışı geleneksel toplum 

yapısında bulunan lonca sistemi ile aynı içeriktedir. Durkheim, mesleki korporasyon sistemi 

ile bir nevi ahlaki değerlerin kontrol altında tutulmasını sağlayan bir mekanizma oluşturmak 

istemiştir. Durkheim, modern toplumlarda mesleki uzmanlaşma ile beraber ortaya çıkan farklı 

ahlaki ve kültürel değerlerin kontrol altında tutulmasını sağlamak adına eski lonca teşkilatı 

sistemini ortaya çıkarmıştır. Lonca teşkilatı sadece mesleki anlamda bir birlik içinde olmak 

demek değildir aynı zamanda teşkilatın içinde bulunan her bireyin ve ailesinin ahlaki ve dini 

işlevleri de teşkilat tarafından kontrol altında tutulur. Durkheim, modern toplumlarda oluşan  

                                                           
26 Emile Durkheim, Sosyoloji Dersleri, çev. Ali Berktay ( İstanbul: İletişim Yayınları, 2016), 51. 
27 Çetinkaya, Düşüncenin Serüveni, 190. 
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dağılma sürecinin ahlaki anlamda kontrol altına alınması ile toparlanabileceğini 

düşünmektedir. Meslek örgütlerinin de lonca teşkilatı temelinde ele alınarak toplum üzerinde 

rasyonel bir düzenleyici görevinde bulunacağına inanan Durkheim’ın, sosyolojisinin temeli 

ahlak üstüne kurulu olduğu için onun ahlak adına ele aldığı her bir başlığı toplumsal 

düzenleme sağlamak adına kullandığı ifade edilebilir. Bu bağlamda meslek örgütlerinin kendi 

içinde oluşturduğu meslek ahlakı da Durkheim için toplumsal düzenleyici niteliğindedir. 

6. Bilimsel Ahlak 

Nietzsche’nin ahlak sorununa bilimsel açıdan yaklaşımı onun bilgi ve tanıma 

kavramlarından hareketle değerlendirilebilir. “Nietzsche, insanların tarih boyunca bilgi ve 

tanıma kavramına dair yaklaşımının hep farklı kavramlarla ama aynı düzeyde ilerlediğini 

düşünür.”28 Bu ilerlemenin yavaş seyrinde ahlak sorununa dair gelişimin de yavaş düzeyde 

kaldığı anlayışı ortaya çıkar. Nietzsche’nin ifadelerinden yola çıkarak ahlak sorununa dair 

gelişimin yavaş düzeyde ilerlemesinin sebebi insanların sıkı sıkıya bağlı oldukları belki 

uydurarak, belki boş bir inanma isteğinin sonucunda oluşan bilgi ve tanıma kavramlarının 

değişmemesi için ahlak sorununun bilimsel açıdan gelişimi söz konusu olamamıştır. 

Nietzsche’nin düşüncelerinden yola çıkarak insanın bu şekilde bir bakış açısı ile ilerlemesinin 

insan için kolaya kaçmaktan kaynaklandığı söylenebilir: “Yaşantımızın büyük bir bölümünü 

uyduruyoruz, kendimizi herhangi bir olup bitenin uydurukçusu olarak görmemek için pek 

zorlanmıyoruz. Bütün bunların anlamı: Temelde, ta başından beri yalan söylemeye 

alışmışız.”29  Nietzsche’ye göre insanlar yalan söyleyerek uydurarak yaşantılarını yürütmeye 

sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Nietzsche’nin ifadesinden yola çıkarak böyle bir ortamda bilimsel 

açıdan fikirler sunmak hatta bu fikirleri de insanların en çok yalan söyleyerek bağlandıkları 

ahlak anlayışı üzerinden ortaya koymak mümkün olmadığı için ahlak sorununa bilimsel bir 

bakış açısıyla yaklaşmak zordur. 

Nietzsche, bilimin amacı olarak ortaya konan anlayışa da eleştirel bir şekilde 

yaklaşmıştır. Bilimin amacının insanda en çok haz uyandırması gerektiği ve insanda en az da 

rahatsızlık hissi yaratması gerektiği anlayışı Nietzsche’nin kabul edebileceği bir husus 

değildir. Nietzsche, insanın bir şeyleri öğrenmek, bilgi sahibi olmak adına çıktığı yolda elde 

edeceği bilginin haz yarattığı kadar rahatsızlık da oluşturabilecek yapıda olabileceğini 

düşünmektedir: 

 
                                                           
28 Friedrich Nietzsche, İyinin Kötünün Ötesinde, çev. Ahmet İnam (İstanbul: Say Yayınları, 2015), 105. 
29 Nietzsche, İyinin Kötünün Ötesinde, çev. Ahmet İnam, 106. 
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Nasıl? Bilimin en son amacı insana olabildiğince çok haz, 

olabildiğince az rahatsızlık verecek, ha? Nasıl olacak peki, ya haz ve 

rahatsızlık birbirine sıkı biçimde bağlıysa, birini olabildiğince 

edinmek isteyen, diğerini de olabildiğince edinmek zorunda ise,- 

"göklere yükselme coşkusunu" öğrenmek isteyen, aynı zamanda 

"ölüm üzüntüsüne" hazırlaması gerekiyor? Belki de durum böyledir!30 

Nietzsche’nin bilimin amacına ulaşılırken istenen şeylere karşı eleştiride bulunmasının 

sebebi insanların nasıl ahlaki ilke ve onun getirdiği değer yükümlülüklerine karşı kendilerinde 

uyma zorunluluğu hissediyorlarsa bilim gibi belirli temeller üzerine kurulmuş bir yapının 

oluşturduğu etik ilkelerine karşı da insanların uyma zorunluluğu içerisinde olduğunu 

düşünmesinden dolayı eleştiride bulunmuştur. 

Durkheim, yeni kurulmuş bir bilim olan sosyolojinin hem diğer sosyal bilimleri bir 

araya getiren ve ilişkilendiren niteliği, hem de bilgi üretme yöntemine dair ciddi bir çaba 

ortaya koymuştur. Durkheim'ın bu çabası, pozitivizm, işlevsellik ve dönemin konjonktürü 

arasında kesişerek somutlaşmaktadır. Bir başka deyişle, bu üç karakteristik onun yönteminin 

ortaya çıkmasında etkileyici ve hatta belirleyici olmuştur.31 

Durkheim’ın sosyoloji bağlamında sosyal bilimlerin gelişimi için ortaya koyduğu 

yöntemler, teknikler ve ilkeler sosyal bilim alanının bilimsel ahlak yapısının da hangi yöntem 

ve tekniklerle ele alınması gerektiğinin temelini oluşturmuştur. 

Durkheim, insanın ahlak anlayışına birçok bilim alanının etkili olduğu 

düşüncesindedir. Durkheim’ın ifadelerinden yola çıkarak denilebilir ki insan zihninde ahlak, 

bilimsel açıdan birçok bilim alanın aktardığı verilerle şekillenir: “Ahlak bilimleri özellikle 

insan zihni üzerine eğilen bilimlerdir. Dört tür ahlak bilimi var: Felsefe, sosyal bilim, dilbilim 

ve tarih.”32 Durkheim için bu bilimlerin yöntemi şu şekildedir: 

Hakiki felsefi yöntem, deneyimleme yöntemidir; bu da üç kısma 

ayrılır: 1.Olguların gözlemlenmesi, sınıflanması ve genellenmesi; 

2.Hipotezlerin üretimi; 3.Üretilen hipotezlerin deneyimleme yoluyla 

doğrulanması. Üç tür sosyal bilim var: siyaset, hukuk ve siyasal 

iktisat. Siyasetin yöntemi gözlem ve deneydir. Hukuk, tümdengelim 

yöntemine sahiptir. Siyasal iktisattın yöntemi gözlem ve deneydir.   
                                                           
30 Nietzsche, Şen Bilim, çev. Ahmet İnam, 34. 
31 Çetinkaya, Düşüncenin Serüveni, 167. 
32 Durkheim, Felsefe Dersleri, çev. Denca Kartun – Adem Beyaz, 247. 
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Dilbilimin yöntemi tümevarımdır. Tarih biliminin yöntemi tanıklığa 

dayanan kanıtlardır.33 

Görüldüğü gibi pozitivist bir sosyolog olarak bilimlerin ahlakla bağlantısını da belirli 

bir disiplin içerisine alarak ortaya çıkarmaya çalışan Durkheim, ahlak sorununu ele alırken 

pozitivizmin etkisi ile daha yöntemsel kurallara dayanan bir tavır sergilemektedir. 

7. Pragmatik Ahlak 

Nietzsche, ahlaka pragmatik bir bakış açısıyla yaklaşımda bulunulmasını da 

eleştirmiştir. Nietzsche’nin bu tutumu özellikle toplumsal ahlak bazında pragmatik fiillerde 

bulunulduğunda ortaya çıkmaktadır. Nietzsche’nin eleştirel bir tavır içerisinde olmasının 

sebebi toplumsal ahlakta bireyin yararı gözetilmeksizin gerçekleşen bir pragmatik eylem 

anlayışının söz konusu olduğunu düşünmesindendir. Nietzsche’ye göre toplumsal ahlak 

açısından yapılan bu durum, bir “kayırma”dır. Nietzsche, toplumsal ahlakın bünyesinde 

bulunan bireylere kendi iyiliğinden önce karşındakinin iyiliğini düşünerek hareket etmesi 

gerektiği öğretisinde bulunmasını doğru bulmamaktadır. Nietzsche’nin toplumsal ahlakın bu 

düşüncesini doğru bulmamasının altında toplumsal ahlakın bireyler için hiçbir zaman 

pragmatik bir fedakarlıkta bulunmaması gerçeği yatmaktadır: 

Ahlaksız değer yargılarında egemen olan yararlılık, yalnızca sürü 

yararlılığı olduğu ilgiyi tek başına topluluğun korunmasına yöneltip 

ahlakdışı olan tümüyle, istisnasız, toplumun varlığına tehlike olarak 

görülen şey de arandığı sürece: “ Komşu sevgisinin ahlakı” olamaz.34 

Nietzsche, toplumun ahlakı için ele alanın yararlılık sadece toplumu tehlikeye 

sokabilecek şeyleri ortadan kaldırmaya yönelerek bireyi öteki konumuna koyarsa bireylerin 

her zaman birbirleri için fedakârlık gösterip “komşu sevgisine” sahip bir şekilde hareket 

etmelerinin mümkün olamayacağını düşünmektedir. 

Durkheim ise pragmatizm ile toplumbilim arasındaki ilişkiyi ele alırken aslında kendi 

döneminde yeni çıkmış bir düşünce akımını inceleyerek bu akımın yöntemsel boyutlarının 

toplumla ilişkisini anlamaya ve değerlendirmeye çalışmaktadır. Durkheim’ın pragmatizmi ele 

almasının başlıca iki sebebi vardır; biri dönemin güncel düşünce akımı olduğu için ikincisi ise  

 

                                                           
33 Durkheim, Felsefe Dersleri, çev. Denca Kartun – Adem Beyaz, 247. 
34 Nietzsche, İyinin Kötünün Ötesinde, çev. Ahmet İnam, 112. 
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pragmatizmin de sosyoloji gibi yaşam ve eylemle ilgili çıkarımlarla ve akıl 

yürütmelerle ilgilenmesinden dolayı.35 

Durkheim’ın pragmatizm ile ilgili ders notlarında onun bu akımın savunucusu 

olduğuna dair bir ifade bulunmamaktadır. Ancak toplumsal bütünlük söz konusu olduğunda 

Durkheim’ın pragmatizmin “doğru olan yararlıdır” anlayışından hareketle toplumsal birliğin 

sağlanması için bu akımın temel mantığına uygun hareket ettiği söylenebilir 

Durkheim’a göre ahlak yasasının bireyin çıkarını gözetmesi ters bir durumdur. Ahlak 

yasasının evrensel olduğu anlayışı hâkimken bireyin çıkarını gözeten bir ahlak yasası anlayışı, 

ahlak yasasının evrensel olması gerektiği prensibine uymaz: 

Etiğe yönelik her faydacı yaklaşımda ahlak yasası bireysel çıkarı 

temel alır. O halde faydacılığı değerlendirmeye tabi tutmak için 

bireysel çıkarın ahlak yasasının şartlarını sağlayıp sağlamadığını 

araştıracağız. Daha önce ahlak yasasının evrensel olması gerektiğini 

söylemiştik. Bireysel çıkara dayalı bir ahlak yasası bu özelliğe sahip 

olabilir mi? Hayır. Çıkar, doğası gereği şahsidir.36 

   Görüldüğü gibi Durkheim’ın evrensel olarak gördüğü ahlak yasası toplumu bir arada 

tutmak için önemli bir unsurdur. Durkheim için pragmatist ahlak da bu bağlamda 

değerlendirilebilir.  

 Sonuç 

Nietzsche ve Durkheim’ın içinde bulunduğu alanlar ahlaka karşı yaklaşımlarında etkili 

olmuştur. Bu durumu, ahlakın alt boyutlarıyla ilgili değerlendirmelerinde açık olarak görmek 

mümkündür.  

Nietzsche, bireyi ön planda tutan bir ahlak anlayışını savunmakta ve bireyin 

çıkarlarının toplum tarafından göz ardı edilmesini eleştiren bir tutum sergilemektedir. Bireyin 

kendi gelişimine göre bir ahlak anlayışı oluşturabileceğini düşünen Nietzsche, bireysel ahlak 

ile ilgili görüşlerini ifade ederken toplum tarafından bireyin ahlakını yönlendirici 

yaptırımların olmasına karşıdır. Durkheim ise bireysel ahlak anlayışın da bireyin toplumla 

birlikte var olacağını ve toplumun var olabilmesi içinde bireyin kendisinden fedakârlıklar da 

bulunarak hareket etmesi gerektiğini düşünmektedir. Durkheim, bireysel ahlakla ilgili  

                                                           
35 Emile Durkheim, Pragmacılık ve Toplumbilim, çev. Özer Ozankaya (İstanbul: Cem Yayınevi, 2016), 11. 
36 Durkheim, Felsefe Dersleri, çev. Denca Kartun – Adem Beyaz, 273. 
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açıklamalarında bile bireyi ikinci planda tutan ve toplumun varlığını önceleyen bir 

yaklaşımdadır. 

Nietzsche, toplumsal ahlakın kendi içerisinde yer alan ahlaki değerlerle bireylerin 

davranışların yönlendirildiğini, bireylerin ahlaki değerlere uygun davranması için toplumsal 

ahlakın bireylere baskı yaptığını düşünmektedir. Durkheim ise toplumsal ahlakın toplumun 

birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için önemli olduğunu ve bireylerin toplumsal ahlak 

tarafından oluşturulan ahlaki değerlere uygun olarak davranmasının gerektiğini 

belirtmektedir. 

Nietzsche’ye göre dinsel ahlak toplumun içerisinde belirli bir üstünlüğe, bir saygınlığa 

sahip insanların çıkarlarına göre ortaya konan ahlaki değerler bütünüdür. Toplumun içerisinde 

bireylerin varlığını göz ardı edilerek oluşturulmuş bir ahlak anlayışıdır. Durkheim ise dinsel 

ahlak konusuna da toplumun bütünlüğünü koruyan bir yapı olarak yaklaşmıştır. Toplumun bir 

düzen içerisinde varlığını idame ettirmesi için dinsel ahlaki değer yargılarının gerekliliğini 

vurgulamıştır.  

Nietzsche, ödev ahlakına Kant’ın açıklamalarını temele alarak eleştiride bulunmuştur. 

Kant’ın ödev ahlakından kastı bireyin sorumluluğu içerisinde bulunduğu durumdur. Kant, 

bireyin sorumluluğunu, salt erdem anlayışı üzerinden zorunlu bir şekilde değil bilinçli bir 

şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini düşünmektedir. Nietzsche ise Kant’ın salt erdem 

anlayışına göre bireyin zihnini yönlendirmesini doğru bulmamaktadır. Nietzsche için birey 

yaptığı şeyi, kendisine nasıl doğru geliyorsa öyle gerçekleştirmelidir. Nietzsche, bireyin 

ahlakını kendi oluşturması gerektiği anlayışındadır. Durkheim ise Kant’ın ödev ahlakı 

anlayışına benzer bir anlayışla bireyin toplum içerisinde gerçekleştirmesi gereken 

sorumlulukları davranış haline getirmesi için bilinçli bir şekilde kendini yönlendirmesi 

gerektiğini düşünmektedir.  

Nietzsche, meslek ahlakı konusunda bir başlık vererek açıklamada bulunmamış olsa 

da onun felsefesinde filozofun tanımını yaparken felsefeyi bir meslek bazında ele alıp 

filozofun uyması gereken ilkeleri belirlemesi bir nevi meslek ahlakının içerisinde ele 

alınılabilecek bir tutumdur. Durkheim ise meslek ahlakı konusunda, ele alınılan birçok 

başlıkta sergilediği tutumun aksine daha tavizkar bir yaklaşım içerisine girmiştir. Durkheim’a 

göre meslekler, bütün toplumu içine alan yapılar olmadığı için meslek gruplarının kendi 

içerisinde belirlediği ahlaki ilkelerde daha serbest olunabilir.            
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Nietzsche, ahlak alanı ile ilgi sorunların yüzyıllardır var olduğunu fakat bu sorunlarla 

ilgili bilimsel olarak adımların atılamadığını ifade etmiştir. Nietzsche, bu adımların atılamama 

sebebi olarak da toplumun bilgi ve tanıma gibi kavramlarda kendilerini çok ağırdan 

geliştirmelerinin etkisi olduğunu düşünmektedir. Durkheim ise ahlak anlayışına karşı bilimsel 

yaklaşımı ele alırken ahlakın birçok bilim ile etkileşim içerisinde bulunduğunu insanların 

ahlaka karşı yaklaşımlarında bu bilim alanlarının da etkisi olduğunu temellendirmeye 

çalışmaktadır.      

Nietzsche’ye göre toplumsal ahlak anlayışının toplumun üzerinde uyguladığı 

ayrımcılık bireyi yok sayan bir durumdur. Nietzsche, toplum için ahlakın pragmatik bir 

şekilde ele alındığında bireyin ihtiyaçlarının göz önüne alınması gerektiğini düşünmektedir. 

Durkheim ise Nietzsche’nin eleştirdiği tutumu savunmaktadır. Bireyin toplumsal bütünlüğü 

sağlamak adına kendinden önce başkalarını düşünmesi, böyle bir fedakârlıkta bulunması 

toplumun yararına olacağından dolaylı olarak bireyin de yararına olacaktır. 

Sonuç olarak, görüldüğü üzere farklı iki sosyal bilim alanı içerisinde bulunan 

düşünürler, içerisinde bulundukları alanın etkisiyle bakış açılarının, algılarının farklılaşması 

sonucu birbirinin aksine düşüncelerle ahlak kavramını ele almış ve bu perspektifte 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 
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Hukuk Dili ve Belirsizlik 

 Öz 

 Toplum düzeninin, toplumsal yaşamın, toplumsal ve bireysel iletişimin sağlanması 

için temel olgu dildir. Kişiler dil yeteneğini kullanarak düşünce ve duygularını adlandırır ve 

anlamlandırır. Toplumsal yaşamda ilişki ve iletişim zorunludur. Dilin yanında en ilkel 

toplumlarda bile toplumsal yaşamı kolaylaştıracak, koruyacak ve düzeni sağlayacak din, 

ahlak, töre ve hukuk gibi kurallara ihtiyaç duyulmuştur.  Bu kurallar içinde en önemlisi 

hukuktur. Çünkü hukuk sadece emredici kuralları değil aynı zamanda kurallara uyulmaması 

durumunda cezayı öngörür. Bu nedenle hukuk, adalete yönelik bir toplumsal yaşam düzeni 

olarak tanımlanır. Görülüyor ki dil ve hukuk toplumsal yaşamın devamlılığı için olmazsa 

olmazlardandır. Ancak hukuku da var eden olgunun dil olduğunu göz ardı etmemeliyiz. 

 Zaman içinde meslek gruplarına göre dil farklılıkları oluşmuştur. Söz konusu meslek 

gruplarına ait olmayan kişiler tarafından bu dilleri anlamak zor hatta imkânsız hale gelmiştir. 

Gündelik dilde kullanılmayan sözcüklerin hâkimiyeti altında olan hukuk dili anlaşılması en 

zor mesleki dillerden biridir.     

 Bu çalışmanın amacı hukuk dilinin özel bir dil olduğunu göstermenin yanında Türk 

hukuk dilinin genel özelliklerini araştırmak ve toplumsal kuralların yazılı bütünü olarak kabul 

edilen hukuk metinlerinin belirsizliklerine dikkat çekmek ve yalınlaştırılmasının önemi 

üzerinde durmaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Hukuk Dili, Türk Hukuk Dili, Belirsizlik, Yalınlaşma, İletişim. 

 The Law Language and Uncertaınty 

Abstract: 

 Language is the basic phenomenon for ensuring social order, social life, social and 

individual communication. People name and express their thoughts and feelings by using their 

language skills. Relationship and communication are imperative in social life. Besides 

language, rules such as religion, morality, custom and law were needed to facilitate, protect 

and maintain social life in even the most primitive societies. The most important of these rules 

is the law. Because the law stipulates not only the mandatory rules but also the penalty if the 

rules are not followed. Therefore, law is defined as a social life order for justice. It can be 

seen that language and law are indispensable for the continuity of social life. However, we 

should not ignore that language is a phenomenon that creates law. 

 Over time, language differences occurred according to occupational groups. It has 

become difficult or even impossible to understand these languages by people who do not 

belong to the occupational groups in question. The language of law, which is dominated by 
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words that are not used in everyday language, is one of the most difficult occupational 

languages to understand. 

 The aim of this study is to show that the law language is a special language, as well as 

to investigate the general features of the Turkish law language and to emphasize the 

uncertainties of the law texts, which are accepted as the written whole of social rules, and to 

emphasize the importance of simplification. 

Key Words: Law Language, Turkish Law Language, Uncertainty, Simplification, 

Communication. 

 Giriş 

 Ferdinand Saussure “dil bir sistemler sistemidir” demiştir. Dünya varoluşundan 

itibaren insanlar evreni anlama mücadelesi içinde olmuştur. İnsan evrende varoluş çabası 

içinde kendini anlatma ve anlama ihtiyacı duymuştur. Bu nedenlerle diller ortaya çıkmıştır. 

Bahsi geçen sistemler sayesinde insanlar kendilerini anlatabilme ve anlayabilme imkânı 

bulmuş ya da bu şekilde olduğunu zannetmektedir. İletişimi sağlayabilmek adına ortaya çıkan 

dil zamanla meslek gruplarının gelişmesiyle anlaşılmaktan uzak meslek dilleri şeklini almıştır. 

Hukuk dili, tıp dili, öğretmen dili vb. gibi.  

 Burada biz hukuk dili üzerine çalışmamızı şekillendireceğiz. Toplumsal yaşamda 

varolabilmek ve yaşamın kaosa dönüşmemesi için yazılı hâle getirilmiş kuralların tümüne 

verilmiş addır hukuk. Yazılı toplumsal kuralları anlayamazsak ya da anlamada güçlük 

çekersek içinden çıkılmaz bir kargaşaya doğru sürükleniriz. Kanunun gerek muhaliflerinin 

gerekse destekçilerinin birleşmesi gereken ortak nokta hukuk değerler sisteminde bireysel hak 

ve özgürlüklerin anlaşabilir düzeye gelmesi yaklaşımının vurgulanmasıdır. 

 “Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz; düşünce iyi anlatılmazsa 

yapılması gerekenler iyi yapılamaz, töre ve kültür bozulur, adalet yanlış yola sapar, şaşkınlık 

içine düşen yurttaş ne yapacağını bilemez, bunun içindir ki; hiçbir şey dil kadar önemli 

değildir.” (Aşçıoğlu, 2001) 

 Dilin yanlış kullanılması neticesinde anlaşma gerçekleşemez. Kişiler arası iletişimde 

başvurulan en önemli araç olan dilin yanlış kullanımı tarihsel süreç içinde de yaygın olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bunun en etkileyici örneklerinden birini aşağıda verebiliriz; 

 “III. Selim; bilgili ve saygın bilim adamı Şanizade Atâullah Efendi’yi sadrazam 

hakkında dedikodu ettiği suçlamasıyla sürgüne gönderir. Bir süre sonra da bağışlar. Padişah 

buyruğunu götüren görevli, heyecandan şaşırıp, “itlakınıza (affınıza) ferman getirdim” 

diyeceği yerde “itlafınıza (idamınıza) ferman getirdim” diyince Atâullah Efendi kötüleşir ve 

ölür. (İstanbul Ansiklopedisi, 1. cilt, Atâullah Efendi) 
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 Evrensel olarak hukuk dili gündelik dilde hiç kullanılmayan veya gündelik 

anlamlarının dışında kullanılan sözcüklerle yüklenmiş bir dildir. Yani bir grup içinde o gruba 

ait olmayanları bilinçli ya da bilinçsiz olarak dışlayan özel bir dil veya iletişim yöntemi olarak 

tespit edilmektedir.  Hukuk biliminin ancak alanında uzman olanların anlayabileceği ya da 

kullanabileceği kendine ait bir dili vardır. Birey kavram bilgisi kadarıyla hukukî olayları 

anlayıp çözebilir. Hukuk bilim dalının özel dilini bilmeyen kişi olayları anlayıp kavrayamaz. 

Bu nedenle insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olan dili iletişim amaçlı 

kullanamaz. 

 “Tarihî geçmişi, ait olduğu milletin engin kültür birikimini ve müstesna inkişaf 

kabiliyeti sebepleriyle hukuk dili, yazı dilinin en zor, en ağır ve en girift çeşidini oluşturur. 

Çünkü Türk hukuk dili, hem çok eski bir geleneğe sahip hem de nadir değişebilen yapısı 

vardır.” (Aydemir, 2010: 20) 

 Anlaşılacağı üzere hukuk dilinin en dikkat çekici özelliği güç anlaşılan bir dil 

olmasıdır. Kullanılan ağır ve gösterişli dil hukuk, hukukçular ve halk arasında uçurumlar 

açmakta bir nevi set oluşturmaktadır. Bahsi geçen dil metinlerinin çoğunluğu Arapça ve 

Farsça sözcüklerden oluşmaktadır. Dolayısıyla uzman olmayanlarca bu dilin kullanılması ve 

yorumlanması zordur. Türk dili geçmişten günümüze sahip olduğu söz varlığı ve terimsel alt 

yapısı ile hukukî kuralları ve olayları ifade edebilecek yeterliliğe sahiptir. Bu çalışmanın 

amacı tarihsel geçmiş ve gelişimi itibarıyla zengin kültürel alt yapıya sahip Türk hukuk 

sisteminin söz varlığı, söz dizimsel yapısı göz önünde bulundurularak ağır ve karmaşık bir tür 

olduğunu vurgulamaktır. Bunun yanında belli dönemlerde uygulanan dil politikaları ile söz 

varlığı ve terimlerde belli değişiklikler yapılmaya çalışılsa da; dilin değişimi ve gelişimi 

incelendiğinde hukuk dilinin birçok yönden bu parametrelere kapalı olduğu söylenebilir. 

 Dolayısıyla bu makale ile başta fertlerin toplumsal kuralları anlaması gerekliliğinin 

kaçınılmaz olduğu ve bahsedilen gerekliliğin toplumda herkesin anlayabileceği bir hukuk dili 

ile mümkün olabileceği gerçekliğini yansıtmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan örnek 

kanunlar; TC Anayasası, Türk Medenî Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’dur. 

 Cumhuriyet Dönemi Türk Hukuk Dili Türkçeleşme Süreci 

 12 Temmuz 1932 tarihli dil devrimi ile Türkçeleşme süreci hız kazanmıştır. Bu süreçle 

de “diğer bilim ve ihtisas dallarında olduğu gibi hukuk alanında da dilin ve terimlerin 

Türkçeleşmesi yoluna gidilmiştir” (Aydemir, 2010: 25). “Bu amaçla 1934 yılında yabancı 

kökenli hukuk terimlerine karşılık olarak yaklaşık 160 yeni terim türetilerek kullanılmak üzere 

önerilmiştir.” (Zülfikar, 2006: 314) 13. yüzyıl gibi köklü bir tarihî geçmişe sahip İslam 
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Hukukundan Batı Hukukuna geçerken İslam Hukukunun dili Laik Hukukun dili olarak devam 

etmiştir. Bu nedenle hukuk dilimiz hâlâ Arapça sözcüklerin hâkimiyetindedir. 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Harf Devrimi ve diğer reformlar gibi dil açısından 

birçok aşamalardan geçmiştir. “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” 1945 yılında Türkçeye 

çevrilmiştir. Bu, “Teşkilat-ı Esasiye Kanununun tam anlamıyla yeni Türkçeye yapılan bir 

çevirisidir.”(Cumhuriyetin 75 Yılı, 2000) “Türk Dil Kurumunun çabalarına karşı olan 

akımın en önemli göstergesi 1945 yılında çevirisi yapılarak Anayasa olarak benimsenen 

Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 1924’ de yazılan eski ve Arapça-Farsça sözcüklerle dolu olan 

hali 1952’ de tekrar edilmesidir. Yani böylece 1945’ te Türkçeleştirilmiş olan Teşkilat-ı 

Esasiye Kanunu 1952’ de eski haline getirilmiştir ve kullanımdan çıkarılmış olan birçok 

Arapça sözcük tekrar Anayasaya sokulmuştur.” (Dil Devriminin 3 Yılı, 1962: 49) 1960 

ihtilali sonrasında ordu bir süreliğine yönetime el koymuştur. “ Milli Birlik Komitesi yönetimi 

döneminde Türkçeye saygının en önemli sonucu yeni Anayasa’ nın dilinde görülmüştür. 1961 

Anayasasıyla hukuk diline çok sayıda Türkçe sözcük ve terim kazandırılmıştır. (Dil 

Devriminin 3 Yılı, 1962: 67) 

 12 Eylül 1980 askeri yönetimiyle birlikte mevcut Anayasa kısmen değiştirilmiş, 

sonraki süreçte 1982 Anayasası kabul edilmiştir. 1982 Anayasası oldukça net ve açık bir 

Türkçe ile yazılmıştır. Ancak diğer kanunlar genellikle Arapça ve Farsça sözcüklerin kapsamı 

altındadır. Aşağıda birkaç örnek verelim: 

 “Bir fesat heyetine maksadını icra için silah, cephane, bıçak, bomba veya nakleden 

veya hazırlayan veya ecnebi memleketlerden Türkiye’ ye sokan yahut gizleyen veya taşıyan 

kimseler muvakkaten ağır hapse konulur.” CK, M:150)  

 “İlamın infazına müteallik mahkuma salahiyetli merci tarafından kanun dairesinde 

tebliğ olunan her türlü muamele müruru zaman keser. Bundan başka şahsi hürriyeti bağlayıcı 

cezalarda ilamın infazı için mahkûmun yakalanması dahi müruru zamanı keser.” (CK, M: 

114) 

 “Mahkeme maznunun bizzat hazır bulunmasına ve ihzar veya tevkif müzekkeresiyle 

zorla getirilmesine her vakit karar verebilir” ( CMK, M: 229) 

 Cumhuriyet Dönemindeki Türkçeleştirme çabaları sonucunda hukuk dilinin 

Türkçeleşmesi konusunda büyük adımlar atıldığı görülmektedir. Ancak bu gelişmelerin 

yerleşmesi uzun zaman aldığından, dilde sadeleşmenin hukuk diline yansıması kolay 

olmamıştır. Arapça, Farsça ve Batı kökenli sözcükler hâlâ kullanılmaktadır. Bunun yanında 

Arapça ve Farsçadan Türkçeye sözcük artık girmediği görülmekle birlikte; girmiş olan 

yabancı kökenli kavramların yerine Türkçe kavramların yerleşmesi yönünde yetersiz kalındığı 
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görülmektedir.  Hukuk dilinde eskiye nazaran yeni türetilen çok sayıda Türkçe kavram 

kullanılması umut veren gelişmelerdendir. 

 İnceleme 

 İnsan, dili iletişim amaçlı kullanabilme yetisine diğer varlıklardan ayrılan bir özellik 

olarak sahiptir. Ancak zaman içinde farklı mesleklere göre aynı mesleğe mensup 

olmayanların anlayamayacağı özel meslek dilleri ortaya çıkmıştır. Öğrenmen dili, mühendis 

dili, tıp dili gibi hukuk dili de anlaşılmaz olan dillerden biridir.  

 Hukuk dilinin en dikkat çekici hatta en bariz özelliği ağır ve karmaşık yapısı nedeniyle 

yazı dilinin en anlaşılması güç şeklini oluşturmasıdır. Toplumsal yaşamın gereği olan hukukî 

düzenin sağlanması için oluşturulan kanun ve kuralların anlaşılabilir olması kişilerin kaosa 

sürüklenmesinin önüne geçmek adına önemlidir. Bu nedenle gündelik dilde hiç kullanılmayan 

ya da bilinen anlamları dışında kullanılan sözcüklerle dolu dil olan hukuk dili; hukuk 

kurallarını en açık haliyle verebilmeli ki hukuk ve hukuki yaptırımlar anlaşılabilir olsun.  

 Şöyle ki hukukî yaptırımlar, kanunlar topluma hitap ettiği için herkes tarafından 

anlaşılabilir olmalıdır. Bu nedenle hukuk dilinin günlük kullanılan toplum dilinin özelliklerini 

taşıması zaruridir. Sadece hukukçuların anlayabileceği, yorumlayabileceği bu dilin tanımını 

yaparken karmaşık söz diziminden, eski dilsel yapılardan, alışılmadık cümle kullanımlarından 

bahsetmek yerinde olacaktır. Tiersma’ya göre, hukuk dilinin çok fazla sözcüklü, uzun ve 

karmaşık tümcelelerle bezenmiş olmasının nedeni olarak değişen dünya ve aynı konuda 

ortaya çıkabilen değişik durumlara alt kavram ve sözcüklerin aynı olayla ilgili bir yazışmaya 

eklenmesi ve bu yazışmadan eskiden yer alagelmiş olan hiçbir bilgi kavram ve koşulun 

çıkarılmaması gösterilmektedir. ( Tiersma, 1999: 58)   

 Türk hukuk dilini eski-yeni Türkçe dilsel yapısına uymayan Arapça ve Farsça 

tamlamalar oluşturmaktadır.  Arapça, Farsça ya da bunların yanında Batı dillerinden alınmış 

sözcüklerle oluşturulan, toplumsal yaşamı düzenleyen, kolaylaştıran hukuk yazılıp 

konuşulurken yanlışlıklar yapılmasına neden olmuştur. Nedeni ise bu sözcüklerin Türkçe 

dilsel yapısına uygun olmamasıdır. Hukuk ile dil toplumun varolabilmesi için olmazsa 

olmazlardandır. Hukuk kurallarını anlamakta güçlük çekilirse toplumun belirsizlik 

duygusuyla sürüklenmesinin önüne geçilemez. Günümüzde halen Türk hukuk dilinde 

kullanılan bahsi geçen kavram, tamlama ve cümle örneklerini aşağıda gösterelim: 

 “Sözleşmeden doğan şufa, iştira ve vefa haklarının bulunduğu hallerde de sözleşme 

yapma hürriyeti önceden yapılan bir hukuk işlemi ile kısıtlanmaktadır.” (Oğuzman - Seliçi, 

2001: 405) 
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 “Borcun tamamı belli ve muaccel ise alacaklı kısmen ifayı reddedebilir. Alacaklı 

kısmen ifayı kabul ederse, borçlu borcun kendisi tarafından ikrar olunan kısmını ifadan 

kaçınamaz.” (TBK, M: 84)   

 “Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen 

kararlara karşı başvurulan olağanüstü bir kanun yoludur.” (CMK, M:309) 

 “ Nizamname sarahaten müsait olmadıkça ruzname haricinde karar verilemez.” (MK, 

M:60) 

 “Bütün hallerde mücrimin yaşı, akli haleti, esbabı muhaffife ve tekerrür hususları bu 

sıra takip olunmak şartıyla en sonra nazara alınır.” (CK, M:29) 

 “ Kimse hürriyetine ferağ edemediği gibi kanuna veya adabı umumiyeye mugayir 

surette takyid dahi edemez.” (MK, M:23) 

 Ahvali şahsiye beyyineleri: Kişisel durum kanıtları (MK, M: 29) 

 Butlan: “Bir hukuki işlemin geçerli olabilmesi için hukuk düzenine uygun hukuk ve 

onaylanabilir olması gerekir. Hukuk düzeninin onaylamadığı bir hukukî işlem kurucu 

unsurları tam olsa bile geçerli olarak hüküm ve sonuç doğurmaz. Hukukî işlemin hukuk 

düzenine uygun olabilmesi için her şeyden önce kanunun emredici hükümlerine ve ahlaka 

uygun olması gerekir. Bunun dışında hukukî işlem şahsiyet haklarını ihlal etmemeli, kamu 

düzenine ve ön görülen şekil şartlarına uygun olmalı, konusu imkânsız olmamalıdır. Bu 

özellikleri taşımayan hukukî işlemlere uygulanan müeyyide butlan müeyyidesidir.” (Akıncı, 

2006:122) 

 Cebrî icra: “Cebrî icra prensip itibarıyla, eda ilanlarının devletin bu husustaki 

teşkilatı tarafından zorla yerine getirilmesidir ve İcra Hukukunun kanununu teşkil eder.” 

(Oğuzman - Barlas, 2005: 238). 

Cürüm: Yeğin suç (CK, M:1) 

 Fekketmek: Kaybetmek, yok etmek (TCK) 

 Halefiyet: “Başkasına ait borcu ödeyen bir kişinin bir kanun hükmüne dayanarak 

alacaklının yerine geçmesine halefiyet denir.” ( Akıncı, 2006:255) 

 Hiffet (Hafiflik): “Emeğine kıymet vermemek, yaptığı işin sonuçlarını düşünmemek 

anlamına gelir. Fakat zarar görenin genel bu durumda olması şart değildir. Somut olayda 

öyle davranması yeterlidir.” (Akıncı, 2006:118) 

 Hissi-i Temettü: Kazanç payı (MK, M:334) 

 Iztırar (zaruret) hâli: “Bir kimsenin kendisini ya da üçüncü kişinin şahsına veya 

malvarlığına yakın bir tehlike olmasıdır.” (Akıncı, 2006:149) 
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 İcap, Mucip, Gaip: “İcap, sözleşme yapmaya yönelik bir irade beyanıdır. İcapta 

bulunan kişiye mucip denir. Gaip ise hazır olmayan demektir.” (Akıncı, 2006:78-80) 

 İddet müddeti: Kanunî bekleme süresi, kadının boşanmasından sonra yeniden 

evlenmesi için beklediği süre (MK) 

 İhraz: “Bir kimsenin sahipsiz bir malın mülkiyetini iktisap etmesi taşınırlarda 

sahiplenme (ihraz), taşınmazlarda işgal adı verilen fiillerde olur.” ( MK,M:767-707), 

(Oğuzman-Barlas, 2005:167) 

 İhtiyati haciz: Önlem olarak haciz işlemi (İİK, M: 259) 

 İkrah: “Bir kimseye zorla hukukî işlem yaptırmaktır.” (Akıncı, 2006:113) 

 İktisabı Müruruzaman: “Kanunda öngörülen şartlarda, belirli bir zamanın geçmesi 

ile de bir kimsenin mülkiyet hakkını kazanmasına iktisabı müruruzaman (kazandırıcı zaman 

aşımı) denir.” (Oğuzman-Barlas, 2005: 167) 

 Karine: “Bilinen bir olgudan (olgulardan), bilinmeyen bir olgunun çıkartılmasıdır.” 

(Yılmaz, 2003: 167) 

 Kaza-i Rüşt: Mahkeme kararı ile ergin sayılma ( MK, M:12) 

 Mücbir Sebep: “Davranışta bulunan kişinin iradesi dışında meydana gelen, karşı 

konulması ve öngörülmesi mümkün olmayan ve kaçınılmaz bir biçimde zararlı sonucun 

ortaya çıkmasına yol açan sebeptir.” (Akıncı, 2006:143) 

 Mücrim: Suçlu (CK, M:6) 

 Müruru Zaman: Zaman aşımı bir hakkın kullanılması için verilen yasal sürenin 

geçmiş olması (BK) 

 Nispi Muvazaa: “Burada ise taraflar, aslında bir hukuk işlemi yapmak istemekte 

fakat bu işlemin üçüncü kişiler tarafından farklı bir şekilde anlaşılmasını arzu etmektedir.” 

(Akıncı, 2006:100) 

 Sükutu Hak: Bir hakkın düşmesi (BK, M:24) 

 Taliki ve İnfisahi Şartlar: “Hukukî işleme yaptığı işleme yaptığı etkiye göre şart 

taliki (erteleyici) şart ve infisahi (bozucu) şart olarak ikiye ayrılır.”  (Akıncı, 2006:269) 

 Teselsül: “Zincirleme borçluluk da diyebileceğimiz teselsül, birden fazla kişinin aynı 

bir borcun tamamının borçlusu olmasını ifade eder.” (Öncel-Kumrulu, Çağan, 1995:84)  

 Tevdi Hakkı: “Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlunun, borçlanılan 

edimi bir üçüncü kişiye teslim etmek suretiyle borcundan kurtulmasıdır.” (Akıncı, 2006:219) 

 Zaman-ı Rücu : Geriye dönüş (TCK) 

 Zilyetlik: “Eşya üzerinde fiili hakimiyet olarak tarif edilebilir.” (Akıncı, 2003:252) 

 Zımni Feragat: Açıkça belirtmeden vazgeçmek (BK) 
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 Görüldüğü gibi yukarıda sadece örnek gösterebilmek adına bir kısmına değindiğimiz 

hukuk kavramlarını anlamak ve yorumlamak son derece güçtür. Kişiler kavram bilgisi kadar 

hukukî kuralları anlayıp çözebilir.  

 Doğru ve amaca uygun düşüncenin temelini kusursuzca kullanılan kavramlar 

oluşturur. Arapça ve Farsça kökenli kelimeler örgüsünden oluşan hukuk dilinin dikkatimizi 

çeken diğer bir hususu ise alanın uzmanı kişilerin bir kelimeyi sözlük anlamının dışına 

çıkararak başka anlamda kullanmalarıdır. Kavramlar şekilsel olarak günlük dilde bulunan 

ifadelerle birebir örtüşen ifadeler içermesine rağmen anlambilimsel şekli ile farklılaşmalar 

gösterir. Örnek olarak aşağıdaki kavramları verebiliriz.  

 Kabahat: Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet. (TDK, 

GTS,2005) 

 Hukuk dilindeki anlamı: Hafif hapis, para cezası veya meslek ve sanattan alıkonulma 

ile cezalandırılan suç. (TDK, GTS,2005) 

 Örnek:  “Suçlar; cürüm veya kabahattir.” (CK, M:1) 

 Tasarruf: Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım. (TDK, GTS,2005) 

 Hukuk dilindeki anlamı: Bir hakkın kullanımı, işlem. ( Taylan, 1982:171) 

 Örnek: “Temyiz kudretine sahip olmayan kimsenin hayatın olağan akışına uygun 

tasarrufları batıl değildir. (MK, M:15) 

 Sabit: Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. (TDK, GTS,2005) 

 Hukuk dilindeki anlamı: İspat edilmiş. (Taylan, 1982: 171) 

 Örnek: “Resmi sicil ve senetlerin doğru olmadığı oluncaya kadar, münderecatı ile 

amel olunur.” (MK, M:7) 

 Kaza: Can veya mal kaybına, zararına, neden olan kötü olay. (TDK, GTS,2005) 

 Hukuk dilindeki anlamı: Yargı. (TDK, GTS,2005) 

 Örnek: “… Birlikte hareket edenler herhalde davaya bakan mahkemenin daire-i 

kazası dahilinde müşterek bir ikametgah göstermeye mecburdurlar.” (H.U.M.K, M:44) 

 Ecel: Hayatın sonu, ölüm zamanı. (TDK, GTS,2005) 

 Hukuk dilindeki anlamı: Borcun ifası için tayin olunan müddet.  

 Örnek: “Borcun ifası için tayin olunan ecel uzatılmış ise yeni mehil aksi şart 

edilmedikçe önceki mehil hitamını takip eden birinci günden başlar”. ( BK, M:79) 

 Islah: Düzeltme, iyileştirme. (TDK, GTS,2005)  

 Hukuk dilindeki anlamı: Bir davanın yeni vaka ve sebeplere dayandırılarak aynı 

sonuca ulaşabilmek için yeniden dilekçe verilmesi. 
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 Örnek: “Vekil ile takip edilen davada, vekilin azli hâlinde vekâlet veren, davayı takip 

etmez ve iki hafta içinde bir başka vekil de görevlendirmez ise tarafın yokluğu hâlinde 

uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır.” ( H.U.M.K, M:83) 

 İştirak: Ortaklık, ortak olma, paydaşlık, katılım. (TDK, GTS,2005) 

 Hukuk dilindeki anlamı: Yan kuruluş – isim olarak kullanılır.  

 Örnek: “Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi tedbirlerini 

uygulamak…” (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, M:43) 

 Eş anlamlı sözcükler anlamları aynı ve birbirine çok yakın olan sözcüklerdir. Hukuk 

dilinde eş anlamlı sözcüklerin olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise Arapça, Farsça ya da 

Batı dilerinden alınan sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Bu şekilde devşirilmiş eş anlamlı 

olan fakat kökenleri farklı sözcükler, aynı kavramın birden fazla sözcükle anlatımına sebep 

olmaktadır. Emre KONGAR internet sitesindeki yazısında hukuk alanında aynı anlama gelen 

birden fazla sözcük kullanımına hukuk dilinin bozulması bakış açısıyla dikkat çekmektedir:   

 EMRE KONGAR HUKUK DİLİ DE BOZULDU: 

  "Ölünceye Dek Müebbet Hapis”  

  “Şimdiye kadar Türk Dili'nin en güzel metin örnekleri arasında bazı mahkeme 

kararlarını görmek olanaklıydı. Kimi zaman tek yargıçlı mahkemelerdeki yargıcın dil bilincini 

yansıtan kararlar, kimi zaman da toplu karar veren ağır ceza mahkemeleri veya Yargıtay, ya 

da Danıştay gibi organların kararları, temiz, duru Türkçe'nin eşsiz örnekleri arasında 

gösterilirdi. Bundan sonra aynı örneklere ne derece rastlayabiliriz bilmem. Çünkü artık 

yasaların da dili bozuldu. Yeni Türk Ceza Yasası'nda "onur" ve "şeref" gibi aynı anlama 

gelen sözcüklerin "onur ve şeref" olarak art arda sıralanması bir yana, bozuk ve karmaşık, 

son derece güç anlaşılan cümleler, yeni çıkarılan yasaların temel özelliği oldu. Dil zihnin bir 

türevi, zihin de dilin bir yansıması olduğu için, nasıl ki kargaşa içinde bir zihin kötü bir dile 

yol açıyorsa, kötü bir dil de zihin bulanıklığına neden oluyor. Tabii buna bir de hukukun 

temel kavramlarını zedeleyen af yasaları, kanun koyucunun kendi adamlarını yasal 

kovuşturmadan kurtarmak için metinlere zorla sokuşturduğu ve yasaların genel mantığını 

bozan özel hükümler eklenince ortalık iyice karışıyor. Hukuk mantığının ve dilinin 

bozulmasındaki son örnek geçen hafta tüm gazetelerin dille ilgili köşelerinde ve okur 

mektuplarında vurgulandı: Eleştirilen ifade, ‘Ölünceye kadar müebbet hapis’ cümlesiydi. 

Bilindiği gibi "müebbet" sözcüğü Arapça kökenlidir, sonu olmayan gelecek zaman anlamına 

gelen ‘ebed’ sözcüğünden türemiştir; kısaca ‘sonsuz’ demektir.” (02 Temmuz 2007) 

 Aşağıda hukuk dilinde bir arada kullanılan eş anlamlı kavramlardan bazılarına 

örnekler verilmiştir:  
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 Kamu-Amme: 

 Kamu (T.): Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. (TDK, GTS,2005) 

 Örnek: “Şahsiyet hakkı ihlal edilenin rızasına ve üstün nitelikte bir özel ya da kamu 

yararına veya kanunun verdiği bir yetkiye dayanmayan her tecavüz hukuka aykırıdır.” (MK, 

M:24) 

 Amme (Ar.): Kamu.  (TDK, GTS,2005) 

 Örnek: “Zeval bulan hükmî şahsın malları, kanunda, nizamnamesinde veya tesis 

senedinde hilafına hükümler bulunmaz yahut salahiyetler uzuv, hilafına karar vermiş olmazsa 

gayesinin taalluk ettiği hukuku amme müesseselerine intikal eder.” (MK, M:50) 

 Şahıs-Kişi: 

 Kişi (T.): İnsan, kimse, şahıs. (TDK, GTS,2005) 

 Örnek: “Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye 

gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırk sekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en 

çok on beş gün içinde hakim önüne çıkarılır.” (Anayasa, M:19) 

 Şahıs (Ar.): Kimse, kişi, zat. (TDK, GTS, 2005) 

 Örnek: “Hakiki şahıs olan tacirin ölümü halinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi 

halinde kendisi defter ve kağıtları gereğince saklamakla mükelleftir.” (TK, M:68) 

 Azami-En çok: 

 En çok (T.):  

 Örnek: “Yakalanan ve a tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye 

gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırk sekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en 

çok on beş gün içinde hakim önüne çıkarılır.” (Anayasa, M:19) 

 Azami (Ar.):  

 Örnek: “Teşekkül mensuplarının teşekkülün amaçlarına yönelik cürüm işlemeleri 

halinde, verilecek cezaların toplamı en ağır cezayı gerektiren fiilin cezasının azami haddini 

geçemez.” (CK, M:313) 

 Türk hukuk dilinde aynı cümle içinde yan yana kullanılan anlamları farklı fakat 

aralarında bulunan anlamsal ilişkiden dolayı sıklıkla kullanılan sözcükler bulunmaktadır. 

Hukuk dilinde kullanılan bu sözcük çiftlerine aşağıdaki örnekleri verebiliriz: 

 usul – fürug : Çocuklar ve ana baba tarafı 

 cürüm-kabahat: Suç ve kusur 

 mecur-müstecir: Kiracı ve kiralayan 

 hak-hürriyet: Adalet ve özgürlük 

 müddei-müddei aleyh: Davacı ve davalı 
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 Türk hukuk dilinde farklı anlamları olan Arapça ve Farsça sözcükler birlikte 

kullanılmaktadır. Örneğin, “10 Ocak 1981 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2369 ve 2370 

sayılı yasalarda hem ‘duruşma, gerek, uyarınca, işlem, ayrık, tutukevi, ölçü, ilişkin’ gibi 

Türkçe sözcükler ‘müstaceliyet, müzakere, nakil, celp, icra, müsadere’ gibi eski sözcükler 

kullanılmaktadır.” (Özden, 1981:34) “Bunu hukukçular bile Türk hukuk dilindeki tutarsızlık 

olarak nitelendirmektedir.” (Özden, 1981:36; Özdemir, 1969:124) 

 Sonuç 

 Hukuk dilinin zor anlaşılır olmasının nedeni Arapça ve Farsça kökenli, günlük dilde 

hiç kullanılmayan ya da çok nadir kullanılan, eski sözcük örgüsünden oluşan alt yapısından 

kaynaklanmaktadır. Türk Hukuk dilinde hâlâ kullanılmaya devam eden Arapça ve Farsça 

sözcükler iletişimi zorlaştırarak aksaklıklara neden olmasının yanında belirsizlik yaratarak 

iletişimde tam anlamıyla muamma oluşturmaktadır. Çünkü yabancı kökenli kavramlar dil ve 

düşünce arasındaki uyumu bozar. Bilinçlenmeden uzak ezberci öğrenme ortaya çıkar. 

Herhangi bir yol almak yerine gereksiz çaba ve zaman kaybı gelişmeyi önler.  

 Hukuk dili; anlamsız sözcük tekrarları, uzun ve örgüsel cümle yapıları ve eski 

kullanımları nedeniyle dilbilimsel bir karmaşa oluşturmaktadır. Hukuk dili sadeleştirme 

çabalarına rağmen hâlâ ağır ve anlaşılması güç yapısını korumaktadır. Günümüze kadar dilin 

sürekli değişmesi ve gelişmesine rağmen hukuk dilinin belirsiz dil olarak kalması bu dile 

tutucu bir özellik kazandırmaktadır.  

 Özet olarak söylemek gerekirse; birçok dilbilimci ve eleştirmen hukuk dilini günlük 

dilden uzak, soyut nitelik taşıyan cümle ve kavram yığını olarak açıklamaktadır. Hukuk dili 

bütün bu saydığımız özellikleriyle ve gündelik dilden uzak yapısıyla hem dil hem hukuk hem 

de yurttaşlar için aşılması zor bariyer niteliğindedir. Genel, soyut ve belirsiz ifadelerle dolu 

sözcüklerden oluşan Türk hukuk dilinde belirsiz dil kullanımı açısından birçok örnek 

gösterilebilir.  

 “Muayyen mühlet zarfında muameleyi yapmaya mecbur olan kimseni….” ( HUMK, 

M:17)  

 Buradaki “muayyen mühlet” kavramı belirsiz ifadeye verilebilecek örneklerden sadece 

biridir. 

 Kısaltmalar 

 Ar.: Arapça 

 BK: Türk Borçlar Kanunu 

 CK: Türk Ceza Kanunu 

 Far.: Farsça 
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 GTS: Güncel Türkçe Sözlük 

 HUMK: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

 İİK: İcra İflas Kanunu 

 MK: Türk Medenî Kanunu 

 T.: Türkçe 

 TDK: Türk Dil Kurumu 

 TK: Türk Ticaret Kanunu 
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Osman B. Musa Eskişehrî’nin Hacamat Risalesi Ve  

Hadis Kullanımı 

 

Ekrem YÜCEL 

Öz 

Hacamat risalesinin müellifi, Osmanlı dönemi alimlerinden Eskişehirli Osman b. Musa’dır. Ancak hakkında 

detaylı bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bir mukaddime ve üç bâbdan oluşan risale, hacimce küçük olmasına 

rağmen ihtiva ettiği bilgi ve hadis kullanımı bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Mukaddimede 

hacamatın tarifi, fasd ile arasındaki fark ve hacamat yaptıracak kişinin uyması gereken kurallar ele alınmıştır. 

Birinci bâbda hacamat yaptırmanın zararlı olduğu günler, ikinci bâbda fayda ve fazileti, üçüncü bâbda ise 

hacamatın mahalleri ile faydalı olduğu günler açıklanmıştır. Müellif, konuyu ele alırken büyük ölçüde 

hadislere dayanmaktadır. Özellikle hacamatın faydası ve fazileti bölümünde bu durum daha bariz 

görülmektedir. Kullanılan hadisler, bazen musannif ismi, bazen sahâbî râvi adı zikredilerek nakledilmekte 

bazen ikisi de belirtilmeden “Bir rivayette böyledir.” şeklinde verilmektedir. Rivayetlerin sıhhati hakkında ise 

herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Hadisler genel olarak Kütüb-i Sitte’den seçilmiş olup muteber 

kaynaklarda yer almayan bazı zayıf rivayetler de vardır. Ayrıca müellifin, özgün yanları olmakla birlikte, Ali 

el-Kârî’nin Şemâil şerhi olan Cem’u’l-Vesâil fi Şerhi’ş-Şemâil isimli eserden faydalandığı anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimler: Hacamat, Fasd, Osman b. Musa, Hadis, Osmanlı Dönemi. 

 

Treatise of Hijama written by Osman b. Musa Eskişehrî and Its Use of 

Tradition 

Abstract 

Treatise of Hijama’s author is Osman b. Musa Eskişehrî who is one of the scholar in the period of Ottoman 

Empire. However, it cannot available detailed information about his life. Although small in dimension, 

treatise that included an introduction and three chapter (bâb) is quite fertile in point of the information it 

contains and use of tradition. In the introduction, it is discussed definition of hijama and difference of 

between hijama and fasd and rules must be followed by the person who will be hijama. It is explained the 

days that are harmful to make hijama in the first chapter (bâb) and its benefits and virtues in the second 

chapter and body organs that will be made hijama and the days that useful in the third chapter. The author has 

largely based on traditions when studying the subject. Especially, this situation is seen clearly about the 

benefit and virtue of hijama. The traditions used, it is narrated sometimes by collector name sometimes by 

mentioning the Companion name sometimes also both without mention “in a transmission is like this”. There 

                                                                 
 Dr. Öğr. Üyesi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı. yucelekrem66@hotmail.com 
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is no explanation about reliability of traditions. Generally, traditions are chosen from al-Kutub al-Sittah 

however, there are also some weak traditions those not in reliable books. Besides, although the author has 

original aspects, it is understood that he utilized book of Ali al-Kârî called Cem’u’l-Vesâil fi Şerhi’ş-Şemâil, 

which is the Şemâil commentary. 

Key Words: Hijama, Phlebotomy, Osman b. Musa, Tradition, The Period of Ottoman Empire. 

 

Giriş 

Osmanlı dönemi ilmî mirası ve bunun günümüze taşınması konusunda, akademik 

çalışmaların giderek artması sevindirici olmakla birlikte, hala katedilmesi gereken 

mesafelerin varlığı da bir hakikattir. Zira ecdadın ilmî mirasına sahip çıkarak o birikimi 

değerlendirmek, son derece mühimdir. Bu gayeye matuf, Osmanlı dönemi ulemasından 

Osman b. Musa Eskişehrî’nin kaleme aldığı Hacamat Risalesi muhtevası ve hadis 

kullanımı açısından çalışmamıza konu edilmiştir. Aktüel değerini hala koruyan ve 

alternatif tıbbın önemli dallarından olan hacamat meselesini ele almasının yanında, 

konunun temellendirilmesinde hadislere dayanması da bunda etkili olmuştur. Bu yönüyle 

çalışma, birçok ilim dalının ilgi alanına hitap etmektedir. 

Şunu belitmemiz gerekir ki çalışmamız, müstakil olarak hacamat konusu olmayıp 

Osman b. Musa’nın risalesini ve hadis kullanımını incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun için 

mezkûr mesele, müellifin aktardığı bilgilerle sınırlı tutulacak ve risalenin muhtevası 

günümüz okurunun anlayacağı bir dille fakat yazarın metnine de sadık kalarak 

aktarılacaktır. Hadis kullanımı üzerinde ise ayrıca durulacaktır. 

 

1. Risalenin Müellifi 

Risalenin müellifi Eskişehirli Osman b. Musa’dır (v. ?). İstanbul’daki Sultan 

Mehmed Han Camii’nde görev yaptığı risalesinden anlaşılmaktadır. Ancak hakkındaki 

bilgi bununla sınırlıdır. Zira Osmanlı dönemi uleması hakkında geniş malumat barındıran 

Şakâik ve Zeyilleri, Osmanlı Müellifleri, Sicill-i Osmânî gibi önemli eserler taranmasına 

rağmen biyografisi tespit edilememiştir. 

 

2. Risalenin Yazılış Amacı ve Nüshaları 

Müellif, risalenin yazılış amacını şöyle anlatmaktadır:  

“Sultan Mehmed Han Gazi Cami-i Şerif’inde mükerreren Şemâil-i Şerif tedris 

olunduk da bazı ahbâb, hicamete müteallik olan bâbı, Türkçe risale tahrir et deyu 
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rica ettik de, bu fakir yani Osman b. Musa Eskişehrî afa anhüma el-Muğni dahi 

tercüme edüb bir mukaddime ve üç bâb üzere tercüme ve inayet-i Bâriyle tertib 

olundu…”  

Yazar, telif sebebini izahta her ne kadar “ … tercüme edüb bir mukaddime ve üç 

bâb üzere tercüme ve inayet-i Bâriyle tertib olundu …” dese de risalenin muhtevası, bir 

metnin tercümesinden daha fazlasıdır. Sadece kullanılan hadis sayıları dikkate alındığında 

bile risalenin, ilgili kısmın tercümesi olduğunu söylemek, her şeyden önce müellifin 

emeğini göz ardı etmek olacaktır. Zira Şemâil’in hacamat bölümünde Tirmizî, sadece altı 

hadis tahrîc ederken1 risalede yirmi sekiz hadis kullanıldığı tespit edilmiştir. Yazar ele 

aldığı konuyu hadislerle temellendirmiş, verilen diğer bilgilerle de muhtevayı 

zenginleştirerek müstakil bir hacamat risalesi kaleme almıştır. 

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan risalede, sadece hadis metinleri Arapça orijinal 

lafızlarıyla verilmiştir. Ancak Arapça nakledilen hadislerin tercümeleri de ayrıca 

yapılmıştır. Hadisler bazen musannif ismiyle, bazen sahâbî râvi adıyla bazen ikisi de 

belirtilmeden “Bir rivayette böyledir.” şeklinde nakledilmektedir. Rivayetlerin sıhhati 

hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmamaktadır.  

Ülkemizdeki kütüphanelerde farklı el yazma nüshaları bulunan risale, hicri 1277 ve 

1300 yıllarında basılmış ve günümüzde de akademik bir çalışmaya konu edilmiştir. İşaret 

edilen araştırma, hacamat risalesinin tıbbî yönüyle ilgili olmakla birlikte, çok kısa olması 

hasebiyle muhtevayı bütünüyle yansıtmamaktadır. 2  Çalışmamızda, biri Kütahya Vahid 

Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde 3  diğeri de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 

Fakültesi Kütüphanesi’nde bulunan4 el yazmaları ve biri de matbu olmak üzere toplam üç 

farklı nüshadan istifade edilmiştir. Diğerlerine nazaran daha kâmil olduğu için Kütahya 

Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde kayıtlı nüsha, çalışmamıza esas alınacak ve nüsha 

                                                                 
1  Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevra b. Musa (v. 279), eş-Şemâilu’l-Muhammediyye, Thk. 

Üsâme er-Rahhâl, Dâru’l-Feyhâ, Dımeşk, 1999, 50, (H. No: 353-359), s. 193-195. 
2  H. 1277 ve 1300 tarihli baskılarda Hacamat Risalesi, başka risalelerle birlikte neşredilmiştir. Araştırmada, 

bunlar da risalenin parçası zannedilerek ismine eklenmiştir. Bk. Halil Tekiner, “Eskişehirli Osman İbn 
Musa’nın Risâle-i Hacâmat (1860, 1883) Adlı Kitabı Üzerine Bir İnceleme”, (49-49), Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 2014, s. 49. Ancak 
gerek el yazması gerekse matbu nüshalarda risalenin adı Risale-i Hicâmet’tir (Hicâmet Risalesi). 
Kelimenin aslı hicâmet olmakla birlikte, çalışmamızda günümüzdeki yaygın kullanım dikkate alınarak 
hacamat kelimesi tercih edilecektir. 

3  Osman b. Musa Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Kütahya Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi, Kütahya Vahid 
Paşa İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, No: 43 Va 1536. 

4  Osman b. Musa Eskişehrî, Hacamat Risalesi, AÜDTCF Kütüphanesi, Üniversite A 302 Koleksiyonu, 
Konu No: 610. 
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/yazmaeser.php?genel=hacamat&basitAra=1&karakterEslemesi=1&siral
ama=eserAdi&yetki=Normal&id=10594 (25.05.2020). 
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farklılıklarına yeri geldikçe dipnotlarda temas edilecektir. Tespit edilen farklar, bazen 

sadece lafız farkıyla sınırlı kalırken bazen de muhtevayı ve değerlendirmeleri etkileyecek 

boyutlara ulaşabilmektedir. Özellikle hadis kullanımı, hacamat yaptırmanın zararlı ve 

faydalı olduğu günler ile hacamatın mahalleri konusunda bu durum daha çok 

görülmektedir. Nitekim Kütahya’daki nüshada yirmi sekiz hadis varken AÜDTCF 

Kütüphanesi’ndeki nüshada yirmi altı, 1300 tarihli baskıda ise sadece yirmi bir tane 

bulunmaktadır. Rivayetlerin musannif veya sahâbî râviye nispetlerinde de buna benzer bir 

tablo görülmektedir. İçeriği etkileyecek bu vb. nüsha farklılıklarına dipnotlarda işaret 

edilecektir. 

 

3. Risalenin Muhtevası 

Risale bir mukaddime ve üç bâbdan oluşmaktadır. Mukaddimede hacamatın tarifi, 

fasd (neşter ile kan almak) ile hacamat arasındaki fark ve hacamat yaptıranların sakınması 

gereken durumlar ele alınmaktadır. Birinci bâbda hacamat yaptırmanın zararlı olduğu 

günler, ikinci bâbda hacamatın fayda ve fazileti, üçüncü bâbda ise hacamatın mahalleri ile 

faydalı olduğu günlerden bahsedilmektedir.  

Risalenin muhtevası ele alınırken -bazı dezavantajlarına rağmen- müellifin 

sınıflandırma, başlıklandırma ve konuyu işleyiz tarzı olduğu gibi muhafaza edilecektir. 

Bununla birlikte konuyu daha anlaşılır kılabilmek için, hacamat yaptırmanın zamanı ile 

hacamatın mahalleri kısmında, yazarın verdiği bilgiler ayrıca şema ile gösterilecektir. 

 

3.1. Mukaddime: Hacamatın Tarifi ve Fasd ile Arasındaki Fark 

Hacamat diye meşhur olan kavram, aslında el-hicâmetü (الحجامة) olup haceme (حجم) 

fiilinden türemiş kitâbet vezninde bir isimdir. Hicâmet: Ustura, balta ve sair cerrahi 

aletlerle, fasd ise neşter ile kan almaya denir.  

Soğuk bölgelerde ve soğuk havalarda gençler için fasd yaptırmak gayet faydalıdır. 

Çünkü dem-i fasid (kirli kan) bu durumlarda insanın içinde ve damarlarında, sıcak 

beldelerde ve sıcak havalarda ise et ile deri arasında cereyan eder. O zaman da hacamat 

olmak çok faydalıdır. Bundan dolayı Tirmizî’nin Şemâil’inde hacamat zikredilmiş lakin 

fasd zikredilmemiştir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v) çok kere hacamat olmuş ancak fasd 

yaptırdığına dair bir kayıt tespit edilememiştir. Hacamat; çocuklar, ihtiyarlar, et ile deri 

arasında ağrısı ve yeli olanlar için uygundur. 
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Hacamat yaptıracak şahsın, bir gün önce ve bir gün sonra cima etmemesi, pek 

soğuk ve pek sıcak yerde bulunmaması, hamama girip sıcakta oturmaması gerekmektedir. 

Çünkü bazı doktorlar: Bir kişi hacamat olduktan sonra cima eder veya hamama girerse 

ölmemesine şaşılır, demişlerdir. Hacamat akabinde tuzlu şey yenmemelidir. Eğer yenilirse 

ya cerahat ya da uyuz hâsıl olur. Ekşi, yoğurt, süt ve buna benzer şeyler yemek de uygun 

değildir. 

Kanı temizlediği için bir miktar sirke içmek münasiptir. Eserde varid olduğuna göre 

tatlı yemek, bal şerbeti ve az su içmek, uyumamak, hacamatı gün doğduktan sonra ikinci 

veya üçüncü saatte yaptırmak faydalıdır. Aç karnına şifa iken tok karnına, ishalken ve 

kusma akabinde zararlıdır. Eğer yaptıracak kişi safravi mizaç olursa bir şey yemesi 

elzemdir.5 

 

3.2. Birinci Bâb: Hacamat Yaptırmanın Zararlı Olduğu Günler 

İbn Mâce rivayetinde “Çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri hacamat 

olmaktan sakının!” ikazı vaki olduğu için söz konusu günlerde yasaklanmıştır. Zührî 

rivayetinde ise “Bir kimse çarşamba ve cumartesi günleri hacamat olur da ona abraş illeti 

(deride alacalık) isabet ederse kendinden başka kimseyi kınamasın” denilmektedir. 

Bu hadisi, muhaddislerden biri inkâr edip çarşamba günü hacamat olmuş ve abraş 

hastalığına yakalanmıştır. Doktorlar tedaviden aciz kalmışlar, kendi dahi ümitsizliğe 

kapılarak -Müslümanlara eza vermemek için- başını alıp dağlara gitmiştir. Bu 

durumdayken bir gece Peygamberimizi rüyasında görüp O’na: “Ya Rasûlallah (s.a.v) senin 

hadisine hizmet edenin sonu böyle mi olmalıydı?” diye sormuştur. Peygamberimiz de: “Ya 

benim hadisimi inkâr edenin hali ne olmalı?” demiştir. Muhaddis ise: “Ya Rasûlallah 

râvisinde zayıflık buldum. Belki uydurmadır diyerek terk ettim.” diye cevap vermiştir. 

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Bana nispet edilen bir haber, eğer amelî konularda 

olursa onunla amel et.” diye tembih etmiştir. O kimse, tövbe edip rücu edince 

Peygamberimiz mübarek eliyle yüzünü sıvazlamış, o da şifa bulup memleketine geri 

dönmüştür. 

Şiddetli kış günlerinde ve aşırı sıcaklarda zaruret olmadıkça hacamat yaptırmak 

uygun değildir. Her ayın ilk gününden on beşinci gününe kadar hatta on beşinci ve 

otuzuncu günlerde dâhil yaptırılmamalıdır. Bazı doktorlar bunun zararlarını açıklayarak 

                                                                 
5  1300 tarihli baskıda çorba içmek de zikredilmiştir. Bk. s. 3. 
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şöyle demişlerdir. Ayın ilk gününde fasd ve hacamat olmak titreme ve ani ölüme sebep 

olur. İkisinde sıtma ve ra’şeye (titremeye), üçünde setusluka (tembelliğe) neden olur. 

Dördünde mideyi bozar. Beşinde ani ölüme, altısında göz zayıflığına, yedisinde uyuza, 

sekizinde dimağ kuruluğuna, dokuzunda hatıra teşvişe (zihin karışıklığı), onunda ağız 

kokusuna, on birinde nikrise,6 on ikisinde beden zayıflığına, on üçünde, on dördünde ve on 

beşinde böbrek ağrısına sebep olur. 

Hacamat yaptırmak, ayın ilk on beş gününde zararlı iken on altı ila yirmi dokuzu 

arasında şu faydaları vardır: Ayın on altıncı gününde felçten korur. On yedisinde uyuz ve 

çıbanları giderir. Bir yıl büyük küçük tüm hastalıklardan muhafaza eder. On sekizinde 

ciğer ağrısı ile baş ağrısını, on dokuzunda ağız kokusunu, yirmisinde sarı suyu giderir. 

Yirmi birinde endamları güçlendirir. Yirmi ikisinde zeyreklik (akıllılık, anlayış) getirir. 

Yirmi üçünde ani ölümden emin kılar. Yirmi dördünde gönüldeki karışıklığı giderir. Yirmi 

beşinde tene kuvvet verir. Yirmi altısında zaruret olmadıkça fasd ve hacamat 

yaptırılmamalıdır. Yirmi yedisinde sarı suyu giderir. Yirmi sekizinde bedeni güçlendirir. 

Yirmi dokuzunda aklı artırır.7  

Risalede hacamatın zamanına dair verilen bilgileri şöyle bir takvimle gösterebiliriz. 

                                                                 
6  Nikris: El ve ayak parmaklarında oluşan ağrı ve şişliklere denir. Bk. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, 

Şifa Yayınları, İstanbul, 2016, s. 1211. 
7  Hacamat yaptırmanın zararlı ve faydalı olduğu günlere dair verilen bilgilerde bazı nüsha farklılıkları 

tespit edilmiştir. AÜDTCF Kütüphanesi’ndeki nüshada; sekiz, dokuz ve yirmi ikinci günlerdeki fayda 
veya zarar hiç zikredilmezken, yedisinde zihin karışıklığını, onunda ağız kokusunu giderir. Yirmi üçünde 
fica (ani) hastalıktan emin kılar. Yirmi sekizinde endamları güçlendirir. Yirmi dokuzunda zeyreklik 
(akıllılık) getirir. Bk. vr. 8a-9a. 1300 tarihli baskıda ise beşinci ve altıncı günde göz zayıflığına, 
dokuzunda ve onunda ağız kokusuna, on ikisinde beden zayıflığına sebep olur. On üç, on dört ve on 
beşinde ağrıyı celb eder. On altısında kuluncu götürür. Yirmi ikisinde aklı artırır. Yirmi dokuzunda 
zeyreklik (akıllılık) getirir. Bk. s. 5-6. 

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 
 

1 
Titreme ve 
ani ölüm 

2 
Sıtma ve 
titreme 

3 
Setusluk 

(Tembellik) 

4 
Mideyi 
bozar 

5 
Ani ölüm 

6 
Göz zayıflığı 

7 
Uyuz 

8 
Dimağ 

kuruluğu 

9 
Zihin 

karışıklığı 

10 
Ağız kokusu 

11 
Nikris 

12 
Beden 

zayıflığı 

13 
Böbrek ağrısı 

14 
Böbrek 
ağrısı 

15 
Böbrek 
ağrısı 

16 
Felçten 
korur. 

17 
Uyuz ve 
çıbanları 
giderir. 

18 
Ciğer ve baş 

ağrısını 
giderir. 

19 
Ağız 

kokusunu 
giderir. 

20 
Sarı suyu 
giderir. 

21 
Endamları 
güçlendirir. 
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Şekil 1: Hacamat Yaptırmanın Zararlı ve Faydalı Olduğu Günler 

Risalede hacamat zamanıyla ilgili haftanın ve ayın günleri hakkında verilen bilgiler 

birlikte değerlendirildiğinde şu sonuca ulaşılmaktadır. Her ayın ilk on beş ve otuzuncu 

günü ile çarşamba, cuma, cumartesi ve pazara denk gelen diğer günlerde hacamat 

yaptırmak zararlıdır. Buna göre hacamat, pazartesi ile başlayan bir ayın sadece 16, 18, 22, 

23, 25 ve 29. günlerinde yaptırılabilir. Eğer salı ile başlarsa 17, 21, 22, 24, 28 ve 29. 

günleri; çarşamba ile başlarsa 16, 20, 21, 23, 27, 28. günleri; perşembe ile başlarsa 19, 20, 

22, 26, 27 ve 29. günleri; cuma ile başlarsa 18, 19, 21, 25, 26, 28. günleri; cumartesi ile 

başlarsa 17, 18, 20, 24, 25, 27. günleri; pazarla başlarsa 16, 17, 19, 23, 24 ve 26. 

günlerinde yaptırmak mümkündür. Bu durumda, bir ay içerisinde en fazla altı günde 

hacamat yaptırılabilir. Ayın ilk gününün değişmesi, sayıyı etkilememektedir. 

Doktorlar ve müneccimler hacamatın burçlara göre de bazı fayda ve zararlarını 

açıklamışlardır. Koç, aslan, terazi, akrep ve yay burçlarında faydalıyken; boğa, ikizler, 

yengeç, başak, oğlak, kova ve balık burçlarında zararlıdır. 

 

3.3. İkinci Bâb: Hacamatın Fayda ve Fazileti  

Müellif, hacamatın fazilet ve faydasını neredeyse tamamen hadis rivayetleriyle 

anlatmaktadır. Kullanılan hadisler, ilerleyen sayfalarda tahrîc ve değerlendirmeye tabi 

tutulacağı için hem tekrara düşmemek hem de meseleyi uzatmamak için bu bölümde 

risaledeki bilgiler -tam metin verilmeden- ana hatlarıyla işlenecektir. 

Buhârî’nin tahrîc ettiği hadiste Hz. Peygamber: “Sizin en faziletli devanız 

hacamattır.” buyururken Enes rivayetinde “En hayırlı devanız” denilmektedir. İbn 

Abbas’tan nakledilen hadiste ise “Sizin en hayırlı devanız ağıza konulan ilaç, buruna 

çekilen enfiye, hacamat ve şurbi müshildir (müshil ilaçlarıdır)” ifadeleri yer almaktadır. 

Enes’ten nakledilen başka bir hadiste Cebrail, hacamat yaptırmayı o kadar çok 

tavsiye etmiştir ki Hz. Peygamber, bunun zorunlu olduğunu zannetmiştir. Miraç gecesi 

uğradığı tüm melek toplulukları “Ya Muhammed! Ümmetine hacamat yaptırmayı emret.” 

22 
Zeyreklik 
(akıllılık) 

getirir. 

23 
Ani 

ölümden 
emin kılar. 

24 
Gönül 

karışıklığını 
giderir. 

25 
Tene kuvvet 

verir. 

26 
Zaruret 

olmadıkça 
yapılmamalı 

27 
Sarı suyu 
giderir. 

28 
Bedeni 

güçlendirir. 

29 
Aklı artırır. 

30      
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demişlerdir. Tirmizî rivayetinde ise “Hacamatı sürekli yap.” denilmiştir. Rasûlullah (s.a.v), 

hacamat yapan kişiden sitayişle bahsederek “O ne güzel kuldur.” buyurmuştur. Çünkü 

haccâm, dem-i fasidi giderir, beli hafifletir ve göze celâ (parlaklık) verir. Hz. Peygamber 

daima, baş ağrısından şikâyet edene hacamat yaptırmasını, ayak ağrısından şikâyet edene 

de kına yakmasını tavsiye etmiştir. 

Rasûlullah (s.a.v), Hayber’de Yahudi bir kadının zehirlediği koyun etini yediğinde, 

Cibril hacamat olmasını emretmiş, O da buna icabet etmiştir. İbn Abbas rivayetine göre, bu 

meseleden dolayı, ihramdayken hacamat olmuştur. Baştan hacamat olmak hastalıkların 

tedavisinde yardım edicidir. Nitekim Hayber’de zehirlendikten sonra Hz. Peygamber 

başından hacamat olmuştur. Bazı rivayetlerde ise omuzları arasından üç defa yaptırdığı 

nakledilmiştir. Zira sıcak bölgelerde veya sıcak zamanlarda zehir, kana hemen karışır ve 

kan ile damarlarda cereyan ederek kalbe ulaşır. Sırt bölgesi (zahr) kalbe yakın olduğu için 

Rasûlullah da (s.a.v) sırtından hacamat olmuştur. Zehrin tamamı çıkmadığı için İbn Abbas 

rivayetinde boynunun iki tarafındaki damarlardan ve iki omuzu arasından olduğu da 

nakledilmektedir. Başından ve iki omuzu arasından hacamat olunca “Bir kimse bu 

uzuvlardan hacamat olursa başka bir tedavi olmasa bile o kişiye zarar vermez.” 

buyurmuştur. Bunlardan başka Rasûlullah’ın (s.a.v) kırıksız ağrıdan dolayı kalçasının 

yukarı kısmından ve ikisi boynunun yanındaki damarlardan biri de omuzları arasından 

olmak üzere, üç defa hacamat olduğu rivayet edilmiştir.  

Lebîd b. Aʽsam, Rasûlullah’a (s.a.v) sihir yaptığında Peygamberimiz (s.a.v) başının 

ortasından hacamat olmuştur. Başka bir hadiste ise Akraʽ b. Hâbis, Rasûlullah’a (s.a.v), 

niçin başının ortasından hacamat olduğunu sorunca, baştan hacamat olmanın baş ve diş 

ağrısına, gaflet uykusuna (sübate), abraş, cünun ve cüzzam hastalıklarına şifa verdiğini 

söylemiştir. İbn Abbas rivayetinde ise baştan hacamat olmanın cünun, cüzzam, abraş, 

uyuklama, baş, diş ve göz ağrıları gibi yedi türlü hastalığa fayda sağladığı 

zikredilmektedir. Ebu Dâvud rivayetinde, sırt üstü yatınca, başın yere gelen kısmından 

hacamat olmanın yetmiş iki türlü derde şifa olduğu bildirilmekle birlikte, İbn Sina kafa 

çukurundan (ense) hacamat olmanın unutmaya sebep olduğunu söylemiştir.8 

 

                                                                 
8  İbn Sina’nın sözü; zaruret olmadan ve çok çok hacamat olursa demektir. Bk. AÜDTCF nüshası,  Vr. 16a; 

1300 tarihli baskı s. 8. 
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3.4. Üçüncü Bâb: Hacamatın Mahalleri ve Hacamat Yaptırmanın Faydalı 

Olduğu Günler 

3.4.1. Hacamatın Mahalleri 

Hacamat yaptırmanın sabit bir mahalli olmayıp hastalığın durumuna bağlı olarak 

bedeninin farklı uzuvlarından yapılabilmektedir. Çünkü her bir bölgeden yapılan hacamat, 

farklı hastalıklara iyi gelmektedir. Nitekim risaledeki bilgilere göre; baştan (kafa) hacamat 

olmak, cünun, cüzzam, abraş, uyuklama, baş, diş ve göz ağrısı gibi yedi türlü hastalıktan 

korur. Boynun iki yanındaki damarlar ile kürek kemikleri arasından olmak, bedendeki 

hastalıklara şifa verir. Çene altından hacamat yaptırmak, diş, yüz ve boğaz ağrılarına fayda 

sağlayarak başı hastalıklardan arındırır.9 Ayağın üstünden olmak kalça çıbanlarına, incik 

ağrısına, diz tutmamasına, husyeteyn kaşınmasına fayda sağlar. Göğsün aşağısından 

olmak, kalça çıbanlarına, nikrise, basurdan kaynaklı sıkıntılara ve dâ’ü’l-fîl10 marazına şifa 

verir. Mideden hacamat yaptırmak,11 bağırsak ve adet düzensizliğine iyi gelir. Sırtından 

(omuz) hacamat olmak omuz ve boğaz ağrılarına iyi gelir. 

Risalede verilen bilgileri şöyle bir tabloyla gösterebiliriz. 

Şekil 2: Hacamatın Mahalleri 

 

3.4.2. Hacamat Yaptırmanın Faydalı Olduğu Günler  

                                                                 
9  Diğer nüshalarda çene altından hacamat olmanın faydaları arasında yüz ağrısı ile bıyık ve sakal 

dökülmesine (Da’u’s-Sa’lebe) iyi geldiği de zikredilmektedir. Bk. AÜDTCF, Vr. 16a; 1300 tarihli baskı, 
s. 8. 

10  Dâ’ü’l-fîl: Baldırların fevkalade şişerek kalınlaşması şeklindeki hastalıktır. Bk. Sami, Kâmûs-ı Türkî, s. 
833. 

11  Mideden hacamat yaptırmak diğer iki nüshada bulunmamaktadır. Bk. AÜDTCF, Vr. 16a; 1300 tarihli 
baskı s. 8. 

Hacamatın Mahalli Faydaları 
Baş (Kafa) Cünun, cüzzam, abraş, uyuklama, baş, diş ve göz 

ağrısı gibi yedi türlü hastalıktan korur. 
Boynun iki yanındaki damarlar 
ile kürek kemikleri arası 

Bedendeki hastalığa şifa verir.   

Çene Altı Diş, yüz ve boğaz ağrılarına fayda verir. Ayrıca başı 
hastalıklardan arındırır. 

Ayağın üstü  Kalça çıbanlarına, incik ağrısına, diz tutmamasına, 
husyeteyn kaşınmasına fayda sağlar. 

Göğüs altı Kalça çıbanlarına, nikris, basurdan kaynaklı sıkıntılara 
ve da’ü’l-fîl marazına şifa verir.  

Mide Bağırsak ve adet düzensizliğine iyi gelir.  
Sırt (omuz) Omuz ve boğaz ağrılarına fayda verir.  
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Rasûlullah (s.a.v), ayın on yedisi, on dokuzu ve yirmi birinde hacamat olmuş ve 

uygulamanın mezkûr günlerde yapılmasının kanın galebe çalmasından kaynaklanan tüm 

hastalıklara şifa olduğunu belirtmiştir. Bu hadis, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar 

günleri hacamat yaptırmayı yasaklayan diğer hadislerle birlikte ele alınınca ayın on yedi, 

on dokuz ve yirmi birinci günlerinin pazartesi, salı veya perşembeye denk gelmesi 

gerekmektedir. Mezkûr günlere denk gelirse daha faydalıdır ancak yasaklanan günlere 

tesadüf ederse sakınmak daha münasiptir. Bununla birlikte Ebu Dâvud’un tahrîc ettiği bir 

hadiste salı günü hacamat olmanın mekruh olduğu zikredilmektedir. Zira salı gününde bir 

zaman vardır ki onda dem-i munkatı12 olmaktan korkulur. Ancak başka bir rivayette açken 

ve ayın on yedisinde şifa, tokken dert, salı gününde ise beden için sıhhat olduğu 

zikredilmektedir. 

 

4. Risalede Kullanılan Hadislerin Tahrîc ve Değerlendirilmesi 

Müellif, hacimce küçük sayılabilecek bu risalede; ikisi hacamat yaptırmanın zararlı 

olduğu günlerde, yirmisi hacamatın fayda ve faziletinde, altısı da hacamat yaptırmanın 

faydalı olduğu günlerde olmak üzere toplam yirmi sekiz hadis kullanmıştır. Çalışmamıza 

esas alınan nüshanın yedi varak (14 sayfa) olduğu dikkate alınınca, hadis kullanımının 

oldukça yoğun olduğu söylenebilir. Söz konusu hadisler öncelikle yazarın verdiği sırayla 

ve şekliyle iktibas edilecek, akabinde ise tahrîc ve değerlendirme yapılacaktır. Nakledilen 

rivayetlerden bazıları, aynı konuyla ilgili olmakla beraber ihtiva ettiği farklı lafızlardan 

dolayı diğerlerinden ayrılmaktadır. Nitekim yazar, bazen mezkûr farklılıklardan hareketle 

konuyu ele almaktadır. Tahrîc esnasında bu hassasiyete azami derecede riayet edilecek ve 

tespit edilen hadislerin isnad şemaları verilecektir. 

4.1. Risalede, hacamat yaptrımanın zararlı olduğu günler iki faklı rivayetle 

temellendirilmiştir. Bunlardan ilki İbn Mâce’den nakledilen Hz. Peygamber’in “Çarşamba, 

cuma, cumartesi ve pazar günleri hacamat olmaktan sakının!”13 ikazını ihtiva eden hadistir. 

İbn Mâce’nin, İbn Ömer’den iki farklı senedle tahrîc ettiği hadis, hacamat 

risalesinde bu şekilde yer almaktadır. Ancak bu ifadeler, uzunca bir hadisin içerisindeki 

kısa bir bölümdür. 

                                                                 
12  1300 tarihli baskı da şöyle açıklanmaktadır. Kanın kesilmemesinden veyahut galebe çalmasından 

korkulur. Bk. s. 9. 
13  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 2b; AÜDTCF, Vr. 5b; 1300 tarihli baskı, s. 4. 
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Abdullah b. Ömer, Nâfiʽʽden, kanının fazlalaşmasından dolayı, kendisine ne çok 

yaşlı ne çok küçük olan ve bu işi iyi yapan bir haccâm bulmasını ister. Sebebini de Hz. 

Peygamber’den duyduğu şu hadisle açıklar: “Aç karnına hacamat olmak daha iyidir ve 

onda şifa ve bereket vardır. Aklı ve hafızayı artırır. Allah’ın ismiyle (bereketiyle) perşembe 

günü hacamat yaptırın. Çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri hacamat yaptırmaktan 

sakının. Pazartesi ve salı günü de hacamat yaptırın. Çünkü o gün Allah’ın Eyyub (a.s)’ı 

belalardan kurtardığı gündür. Çarşamba günü ise Eyyub (a.s)’ın belaya mübtela olduğu 

gündür. Cüzzam ve abraş hastalıkları sadece çarşamba günü veya çarşamba gecesi olur.”14 

Müellif, tüm hadisi nakletmek yerine, taktiʽ yaparak sadece kendini destekleyecek 

bölümü vermekle yetinmiştir. İbn Mâce’nin iki senedle tahrîc ettiği hadis Hâkim’in 

Müstedrek’inde üçü merfû15 biri de; Ebu Ali el-Hâfız ← Abdân el- Ahvâzî ← Muhammed 

b. Ömer Ali el-Mukaddemî ← Abdullah b. Hişam ed-Destüvâî ← Babası ← Eyyub ← 

Nâfiʽʽ ← Abdullah b. Ömer tarikiyle mevkuf olarak 16  bulunmaktadır. Hadisin 

değerlendirmesine geçmeden önce isnad şemalarının topluca verilmesi yapılacak 

değerlendirmelerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 

 

                                                                 
14  İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid b. Mâce el-Kazvînî (v. 273), Sünen, Thk. Sâlih b. 

Abdulaziz b. Muhammed b. İbrahim, Dâru’s-Selâm, Riyad 1999, Tıb, 22, H. No: 3487-3488. 
15  Hâkim en-Nîsâbûrî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah (v. 405), el-Müstedrek ala’s-Sahîhayn, Thk. 

Mustafa Abdulkâdir Atâ,  Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990, (Zehebî’nin Telhîs’i ile birlikte), Tıb, 
57, (H. No: 7479); Tıb, 59, (H. No: 7481); Tıb, 145, (H. No: 8255). 

16  Hâkim, Tıb, 58, (H. No: 7480). 
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Hz. Peygamber

Abdullah b. Ömer 

Nâfi 

Muhammed b. Cuhade 

Gazâl  b. Muhammed 

Ebu’l-Hattab Ziyad b. 
Yahya el-Hassanî 

Zekeriya b. Yahya es-
Saci 

Cafer b. Muhammed 
el-Firyabi 

Ali b. el-Hüseyin b. el-
Cüneyd

Ebubekir Muhammed 
b. Süleyman ez-Zahid 

Hâkim

Hasan b. Ebi Cafer 

Osman b. Matar 

Süveyd b. Saîd 

İbn Mâce 

Said b. Meymun 

Abdullah b. Isme 

Osman b. 
Abdurrrahman 

Muhammed b. el-
Musaffa el-Hımsî 

Attaf b. Halid 

Abdullah b. Salih el-
Mısrî 

Osman b. Said ed-
Darimi 

Ebu’l-Hasan el-Anezî Ebu’n-Nadr el-Fakih 

Ebu Ali Osman b. 
Cafer 

Abdülmelik b. Abdi 
Rabbih et-Tâî 

Ömer b. Hafs b. Ömer 
es-Sedusî 

eş-Şeyh Ebubekir b. 
İshak 

 

İbn Hacer ve ondan naklen Ali el-Kârî, mezkûr hadisler hakkında şu 

değerlendirmeyi yapmaktadırlar. Hacamat günlerini belirleyen İbn Mâce’nin İbn Ömer’den 

merfû olarak naklettiği bu hadisin iki tariki de zayıftır. Dârekutnî’nin el-Efrâd’ında hadisin 

üçüncü bir isnadı daha vardır ancak o da zayıftır. Aynı eserde sağlam (ceyyid) bir tarikle 

İbn Ömer’den mevkuf olarak nakledilmiştir.17 Zehebî ve Mizzî, İbn Mâce’nin naklettiği 

senedde bulunan Abdullah b. Isme’nin Saîd b. Meymûn’dan naklinin meçhul oluğunu 

belirtmişlerdir.18  

Hâkim, Gazâl b. Muhammed ← Muhammed b. Cuhâde ← Nâfiʽʽ tarikiyle 

naklettiği hadis hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Gazâl b. Muhammed’in 

dışındaki tüm râviler sikadır. Ancak onun hakkında cerh ve ta’dil bilgisine sahip 

                                                                 
17  İbn Hacer el-Askalânî, Ebu’l-Fadl Ahmed b. Hacer el-Kinânî (v. 852), Fethu’l-Bârî bi Şerhi Sahîhi’l-

Buhârî, Thk. Abdulaziz b. Abdullah b. Bâz, Muhammed Fuad Abdulbakî, Muhibbuddin el-Hatib, el-
Matbaatu’s-Selefiyye ve Mektebetuha, Kahire, Trs., C. 10, s. 149. el-Mektebetü’ş-Şâmile programında el-
Efrâd isimli eser taranmış ancak bu hadis tespit edilememiştir. 

18  Sindî, Muhammed b. Abdu’l-Hâdî Ebu’l-Hasan, Nureddîn, Hâşiyetü’s-Sindî ala Süneni İbn Mâce, 
Dâru’l-Ciyl, Trs., C. 2, s. 352.  (el-Mektebetü’ş-Şamile) 
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olmadığımız için meçhuldür. Bununla birlikte, müsned ve muttasıl olmaksızın İbn Ömer’in 

sözü (mevkuf) olarak sahihtir. Zehebî de Telhîs’te Gazâl b. Muhammed’in meçhul 

olduğunu belirtmektedir.19 Hâkim’in Ebu Ali Osman b. Cafer ← Muhammed b. Cuhâde ← 

Nâfiʽ kanalıyla tahrîc ettiği hadis hakkında kendisi şöyle demektedir. Osman b. Cafer hariç 

tüm râviler sikadır ancak onun ne adaletini ne de cerhini biliyorum. Zehebî de bu hadise 

“vâhin” hükmünü vermiştir.20 İbn Ömer’den mevkuf olarak nakledilen hadisi ise Attâf b. 

Hâlid el-Mahzûmî, Nâfiʽ’den müsned olarak nakletmiştir.21 

Müellif, bazı günlerde hacamat yaptırmayı nehyeden İbn Mâce hadisini Zührî’den 

nakledilen şu rivayetle desteklemektedir. 

4.2. Zührî rivayetinde, Hz. Peygamber: “Bir kimse çarşamba ve cumartesi günleri 

hacamat olur da ona abraş illeti (deride alacalık) isabet ederse kendinden başka kimseyi 

kınamasın.” buyurmuştur.22 

Müellifin Zührî’den naklettiği hadisi, Maʽmer, 23  İbn Ebî Şeybe, 24  Hâkim, 25 

Beyhakî26 ve Bezzâr27 nakletmiştir. Tespit edilen isnadların şeması şu şekilde gösterilebilir.  

 

 

 

 

 

                                                                 
19  Hâkim, Müstedrek C. 4, s. 234. 
20  Hâkim, Müstedrek, C. 4, s. 454. 
21   Hâkim, Müstedrek, C. 4, s. 235. 
22  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 2b; AÜDTCF, Vr. 6b; 1300 tarihli baskı, s. 4. 
23  Ma’mer b. Râşid el-Ezdî (v. 153), Kitabu’l-Câmi’, Thk. Habîbu’r-Rahman el-A’zamî, el-Mektebetü’l-

İslamî, Beyrut 1983, C. 11, s. 29, (H. No: 19816). 
24  İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ebî Şeybe el-Absî el-Kûfî (v. 235), Musannef, 

Thk. Muhammed Avvâme, Şeriketü Dâri’l-Kıble, Cidde 2010, Tıb, 41, (H. No: 24143). 
25  Hâkim, Müstedrek, Tıb, 146, (H. No: 8256). 
26  Beyhakî, Ebubekir Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali (v. 458), Sünenü’l-Kübra, Thk. Muhammed Abdulkadir 

Ata, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003, Kitabu’d-Dahâyâ, 83, H. No: 19540, C. 9, s. 572-573.  
27  Bezzâr, Ebubekir Ahmed b. Amr b. Abdulhâlık el-Atekî (v. 292), Müsnedü’l-Bezzâr, Thk. Âdil b. Sa’d, 

Mektebetü’l-Ulum ve’l-Hikem, Medine, 2006, C. 14, s. 233, (H. No: 7800). 



 Osman B. Musa Eskişehrî’nin Hacamat Risalesi Ve  

Hadis Kullanımı 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.273-309 

286 

 

Maʽmer ve İbn Ebî Şeybe mürsel olarak naklederken Hâkim, Beyhakî, Bezzâr ise 

müsned (muttasıl-merfû) olarak tahrîc etmişlerdir. İbn Ebî Şeybe’nin tahrîc ettiği sened 

için Muhammed Avvâme, mürsel hükmünü vermiş ve Leys b. Ebî Süleym’in ihtilatı ve 

çok hata yapmasından dolayı daîfu’l-hadis olduğunu söylemiştir. 28  Ebu Dâvud da 

Merâsîl’inde zikrederek hadisin, müsned olarak da nakledildiğini ancak bunun sahih 

olmadığını belirtmiştir.29  

Hâkim, Beyhakî ve Bezzâr’ın senedlerinde yer alan Süleyman b. Erkam hakkında 

Zehebî metrûk hükmünü vermiş,30  Bezzâr ise bu hadisi Süleyman’dan başkasının Hz. 

Peygamberden rivayet etmediğini onun da leyyinü’l-hadis olduğunu söylemiştir.31 Beyhakî 

de Süleyman b. Erkam’ın zayıf olduğunu belirttikten sonra hadis hakkında şu 

değerlendirmelerde bulunmaktadır: Zührî’den, İbn Sem’ân ve Süleyman b. Yezîd de 

mevsûl olarak nakletmişlerdir. Ancak o tarik de zayıftır. Hasan b. es-Salt ← İbnü’l-

Müseyyib ← Ebu Hureyre tarikiyle de merfû olarak nakledilmiştir lakin bu isnad da 

                                                                 
28  İbn Ebî Şeybe, Musannef, C. 12, s. 135. 24143 nolu hadisin dipnotu. 
29  Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî (v. 275), el-Merâsîl, Thk. Abdulazîz İzzeddin es-Seyrevân, 

Dâru’l-Kalem, Beyrut, 1986, s. 221. 
30  Hâkim, Müstedrek, C. 4, s. 454. 
31  Bezzâr, Müsnedü’l-Bezzâr, C. 14, s. 233. 

Hz. Peygamber

Ebu Hureyre 

Said b. el-Müseyyib 

es-Süddî 

Süleyman b. Erkam 

Hammad b. Seleme

Haccac b. Minhal 

Ebu Müslim 

Ebubekir b. İshak 

Hâkim 

Abdullah b. İbrahim b. 
Eyyub b. Masî 

Ebu Abdurrahman es-
Sülemi 

Beyhakî

Zühri 

Muhammed b. Mamer 

Bezzâr

Mek’hûl 

Leys 

İbn Fudayl 

İbn Ebi Şeybe

Ma’mer 

Abdurrezzâk
Ma’mer’in Câmii
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zayıftır. Mahfuz (sahih) olanı Zührî’nin Hz. Peygamber’den (s.a.v) munkatı (mürsel) 

olarak naklettiğidir. 32  İbnü’l-Cevzî, konuyla ilgili verdiği bazı hadislerin izahında 

Süleyman b. Erkam’ın kezzâb olduğunu, onun hakkında Nesâî, Ebu Dâvud ve 

Dârekutnî’nin metrûk hükmünü verdiklerini, Ahmed’in ise “leyse bi-şey” ve ondan hadis 

nakledilmez dediğini aktarmaktadır.33 

Belli günlerde hacamatın yasak olduğunu ifade eden hadislerin seneddeki bazı 

râvilerden dolayı zayıf sayıldığı anlaşılmaktadır. Hâkim en-Nîsâbûrî, Zehebî, İbn Hacer, 

Ali el-Kârî ve diğerlerinin değerlendirmeleri dikkate alınınca, bu hadislerin merfû 

nakillerinin zayıf, ancak İbn Ömer’den mevkufen gelenlerin sahih olduğu anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte Hallâl, Ahmed’den bu konudaki hadisler zayıf olsa bile zikredilen 

günlerde hacamat yaptırmayı kerih gördüğünü nakletmiştir. 34  Müellif, her ne kadar 

hadislerin sıhhati hakkında bir değerlendirmede bulunmasa da, bu hadisleri inkâr ettiği için 

abraş olan muhaddis kıssasını anlatması, onun da Ahmed’le aynı kanaatte olduğunu ihsas 

ettirmektedir. 

Hacamat yaptırmanın belli günlerde yasaklanmasını hadislerle temellendiren 

müellif, en fazla hadisi hacamatın fayda ve fazileti konusunda kullanmaktadır. Hz. 

Peygamber’in tedavi yöntemlerinden biri olarak hacamatı tavsiye ettiği ve kendisinin de 

farklı zaman ve durumlarda birçok kere hacamat yaptırdığını ifade eden hadisleri bu 

bölümde zikretmektedir. Bazen de aynı konu hakkında varid olmuş rivayetler arasındaki 

lafız farklılıklarını müstakil bir hadis gibi nakletmektedir. Nitekim aşağıdaki örnekler buna 

delalet etmektedir. 

4.3. Buhârî’nin tahrîc ettiği bir hadiste Hz. Peygamber: “ ُإِنَّ أَْفَضَل َما تََداَويتُْم ِبِه اْلِحَجاَمة” 

yani “Sizin en faziletli devanız hacamattır.” buyurmuştur.35 

Risalenin kaleme alınmasında Tirmizî’in Şemâil’inin etkili olduğu hatırlanınca bu 

ve bir sonraki hadisin, mezkûr eserin hacamat bâbındaki Enes naklinde vaki olan … إِنَّ أَْفَضَل

 şeklindeki râvinin şekkinden kaynaklı lafız farklılıklarının إِن ِمْن أَْمثَل veya َما تََداَويتُمْ 

açıklandığı anlaşılmaktadır. Ancak yazar, Buhârî’nin tahrîc ettiği hadisi  َّأَْفَضلَ إِن  lafzıyla 

                                                                 
32  Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, C. 9, s. 573. 
33  İbnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahmân b. Ali b. el-Cevzî (v. 597), Kitâbu’l-Mevzuât, Thk. 

Abdurrahmân Muhammed Osman, Nâşir: Muhammed Abdu’l-Muhsin, el-Mektebetü’s-Selefiyye, 
Medine, 1968, C. 3, s. 212. 

34  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, C. 10, s. 149.  
35  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4a; AÜDTCF, Vr. 9b; 1300 tarihli baskı, s. 6. 
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nakletse de Buhârî’de  َ36 إِنَّ أَْمثَل şeklinde yer almaktadır. Zira söz konusu kelimeler aynı 

anlama gelmekle birlikte lafızlar farklıdır. Ancak Tirmizî’nin Sünen’inde ve Şemâil’inde  

 kelimeleriyle tahrîc 38 ُهَو ِمْن أَْمثَلِ  veya إِنَّ  أَْفَضل Müslim’de ise 37 إِنَّ ِمْن أَْمثَلِ  veya إِنَّ أَْفَضل

edilmiştir. 

4.4. Enes (r.a) rivayetinde ise “… ا خير مَ  ” yani “Sizin en hayırlı devanız hacamattır.” 

şeklinde vaki olmuştur.39 

Bu hadiste vaki olan lafız farklılıklarına dair Mîrek40 şöyle demektedir: Bu durum 

râvinin şekkidir ve zannediyorum İsmail b. Cafer’den kaynaklanmıştır.41 Buhârî hadisi 

Abdullah b. Mübârek ← Humeyd ← Enes tarikiyle  ِإِنَّ ِمْن أَْمثَل lafzıyla Nesâî ise Ziyâd b. 

Saîd ← Humeyd ← Enes tarikiyle  َُخْير lafzıyla Muʽtemir ← Humeyd tarikinde ise  َأَْفَضل 

lafzıyla şek olmadan tahrîc etmiştir.42 

4.5. İbn Abbas (r.a) rivayetinde; “Sizin en hayırlı devanız ağıza konulan ilaç, 

buruna çekilen enfiye, hacamat ve müshil ilaçlarıdır.”43 

Bu hadisi Tirmizî44 ve Ebu Nuaym45 tahrîc etmişlerdir. Müellifin naklettiği rivayet 

ise Tirmizî’nin İbn Abbas’tan tahrîc ettiği uzunca bir hadisin belli bölümüdür. Ancak Ebu 

Nuaym’ın Tıbbu’n-Nebevi’si ile çalışma konumuz olan risaledeki nakil aynıdır. Hadisin 

tespit edilen isnadlarının şeması ise şu şekildedir. 

                                                                 
36  Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmaîl el-Cu’fî (v. 256), el-Câmiu’s-Sahîh, Dâru’s-Selâm, Riyad 

1999, Tıb, 13, (H. No: 5696). 
37  Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevra b. Musa (v. 279), Sünen,Thk. Sâlih b. Abdulaziz b. 

Muhammed b. İbrahim, Dâru’s-Selâm, Riyad 1999, Buyû, 48, (H. No: 1278); Tirmizî, Şemâil, 50, (H. 
No: 354). 

38  Müslim, Ebu’l-Hüseyin Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî (v. 261), el-Câmiu’s-Sahîh, Thk. 
Halîl b. Me’mun Şîhâ, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 2010, Musâkât, 62-63, (H. No: 1577). 

39  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4a; AÜDTCF, Vr. 9b; 1300 tarihli baskıda 
bulunmamaktadır. 

40  Hakkında bilgi için Bk. H. Bekir Karlığa, “Muhammed b. Mübârekşah”, DİA, (559-560), İstanbul, 2005, 
C. 30, s. 559. 

41  Zira Şemâildeki sened Ali b. Hucr ← İsmail b. Cafer ← Humeyd ← Enes şeklindedir. Bk. Tirmizî, 
Şemâil, 50, (H. No: 354). 

42  Ali el-Kâri, İbn Sultan Muhammed (v. 1014), Cem’u’l-Vesâil fi Şerhi’ş-Şemâil, el-Matbaatü’ş-Şerefiye, 
Mısır, 1318, C. 2, s. 176. 

43  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4a; ÜDTCF nüshasında ve 1300 tarihli baskıda 
bulunmamaktadır. 

44  Tirmizî, Sünen, Tıb, 12, (H. No: 2053). 
45  Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdullah b. Ahmed b. İshâk el-İsfehânî (v. 430), et-Tıbbu’n-Nebevî, Thk. 

Mustafa Hıdır Dönmez et-Türkî, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 2006, 35, (H. No: 179), s. 285-286. 
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Hz. Peygamber

İbn Abbas 

İkrime

Abbâd b. Mansûr 

Nadr b. Şümeyl 

Abd b. Humeyd 

Tirmizî

Yunus b. Bukeyr 

Ukbe b. Mükrim 

Muhammed b. Osman 
b. Ebi Şeybe

Muhammed b. Ahmed 
b. İshak 

Ebu Nuaym 
 

Tirmizî hadisi naklettikten sonra hasen-garib hükmünü vermiş ve sadece Abbâd b. 

Mansûr kanalıyla biliriz, demiştir.46 İki tarikte de bulunan Abbâd b. Mansûr hakkında 

sekizinci hadiste açıklama yapılacağı için burada herhangi bir değerlendirmede 

bulunulmayacaktır. 

Risalede hacamat yaptırmanın en hayırlı tedavi yöntemi veya yöntemlerinden biri 

olduğunu ifade eden hadislerden sonra, bunu Hz. Peygambere Cebrail’in veya diğer 

meleklerin tavsiye ettiğini bildiren rivayetler nakledilmektedir. 

4.6. Enes’ten (r.a) rivayet olunduğuna göre; Hz. Peygamber: “Allah’a kasem 

ederim ki dostum Cebrail bana hacamatı çok tavsiye etti. Hatta ben hacamatın zorunlu 

olduğunu zannettim.”47 

Müellifin naklettiği şekliyle hadis, tasnif dönemi eserlerinden hiçbirinde tespit 

edilememiştir. Ancak Şemâil’in bazı şerhleri48 ile Deylemî’de senedsiz olarak Enes’ten 

gelen uzunca bir hadisin içerisinde bulunmaktadır. 49  Senedi tespit edilemediği için 

                                                                 
46  Tirmizî, Sünen, Tıb, 12, (H. No: 2053). 
47  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4a; AÜDTCF, Vr. 9b-10a; 1300 tarihli baskı, s. 6. 
48  Ali el-Kâri, Cem’u’l-Vesâil, C. 2, s. 179; İbn Hacer el-Heytemî, Şihâbuddin Ahmed (v. 974), Eşrefü’l-

Vesâil ila Fehmi’ş-Şemâil, Thk. Ebu’l-Fevâris Ahmed b. Ferid el-Mezîrî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrut, 1998, s. 526.  

49  Deylemî, Ebu Şuca’ Şîrûye b. Şehredâr b. Şîrûye (v. 509), el-Firdevs bi Me’suri’l-Hitâb, Thk. Es-Saîd 
b. Besyûnî Za’lûl, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1986, C. 2, s. 153, (H. No: 2776). 
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hakkında kesin hüküm verilemese de temel hadis kaynaklarında bulunmadığından dolayı 

en azından zayıf olduğu ifade edilebilir. 

4.7. İbn Mâce’nin tahrîc ettiği hadiste Hz. Peygamber: “Miraç gecesi uğradığım her 

melek topluluğu bana: ‘Ya Muhammed! Mutlaka ümmetine hacamat yaptırmalarını emret’ 

dediler.”50 

İbn Mâce51 ve Tirmizî’de52 tespit edilen hadisin isnad şeması şu şekildedir. 

Hz. Peygamber

İbn Mesud 

el-Kasım b. 
Abdirrahman 

Abdurrahman b. İshak

Muhammed b. Fudayl 

Ahmed b. Budeyl el-
Kufi 

Tirmizî

Babası 

Enes b. Malik 

Kesir b. Süleym 

Cubare b. el-Muğallis 

İbn Mâce

 

Tirmizî hadisi naklettikten sonra “İbn Mesud’un rivayeti olarak hasen-garibtir.”53 

değerlendirmesini yapmıştır. 

4.8. Tirmizî rivayetinde “ َِعلَْيَك بِاْلِحَجاَمة” yani “hacamatı sürekli yap” dediler şeklinde 

geçmektedir.54 

Hadisi Tirmizî55 ile birlikte İbn Mâce,56 Ahmed b. Hanbel,57 İbn Ebî Şeybe58 ve 

Hâkim59 de tahrîc etmiştir. Sözü edilen eserlerdeki isnadların şeması şu şekildedir. 

                                                                 
50  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4a-4b; AÜDTCF, Vr. 10a; 1300 tarihli baskı, s. 6. 
51  İbn Mâce, Sünen, Tıb, 20, (H. No: 3479); Ali el-Kâri, Cem’u’l-Vesâil, C. 2, s. 179; İbn Hacer el-

Heytemî, Eşrefü’l-Vesâil, s. 526. 
52  Tirmizî, Sünen, Tıb, 12, (H. No: 2052). 
53  Tirmizî, Sünen, Tıb, 12, (H. No: 2052). 
54  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4b; AÜDTCF, Vr. 10b; 1300 tarihli baskıda 

bulunmamaktadır. 
55  Tirmizî, Sünen, Tıb, 12, (H. No: 2053); İbn Hacer el-Heytemî, Eşrefü’l-Vesâil, s. 526. 
56  İbn Mâce, Sünen, Tıb, 20, (H. No: 3477). 
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Hz. Peygamber

İkrime 

Abbâd b. Mansûr 

Nadr b. Şümeyl 

Abd b. Humeyd 

Tirmizî

İbn Abbas 

Ziyad b. er-Rebî’

Nasr b. Ali el-Cehzâmî

İbn Mâce

Yezid 

Ahmed b. Hanbel Hasan b. Mükrem 

Mükrem b. Ahmed el-
Kadî 

Hâkim 

İbn Ebi Şeybe 

 

Hadisin müşterek râvisi olan Abbâd b. Mansûr bazı tenkitlere maruz kalmıştır. 

Yahya onun hakkında “leyse bi-şey”, Ali b. el-Cüneyd, metrûk, Nesâî ise zayıf demiştir.60 

İbn Ebî Hâtim de İlel’inde şöyle demektedir: Babama, Ziyâd b. er-Rebîʽin Abbâd b. 

Mansûr ← İkrime ← İbn Abbas ← Hz. Peygamber tarikiyle naklettiği: “…Hacamatı 

sürekli yap, dediler” hadisi hakkında sordum. Babam da: “Bu hadis münkerdir.” dedi. Sözü 

edilen tarik, İbn Mâce’nin naklettiği isnaddır. Ayrıca babam şöyle dedi: Denilir ki Abbâd 

b. Mansûr,  İbrahim b. Ebî Yahya ← Dâvud b. Husayn ← İkrime ← İbn Abbas tarikiyle 

bir cüz almıştır ve onda münker olanlar bulunmaktadır. Bu hadis de onlardandır.61 Ancak 

hem “denilir ki” lafzının temriz sîgası olması hem de hadisin, tespit ettiğimiz kaynaklarda 

Abbâd b. Mansûr’un münker hadisleri ihtiva eden cüzü aldığı söylenen senedle 

nakledilmemesi bu ihtimalin zayıf olduğunu göstermektedir. 

                                                                                                                                                                                                  
57  Ahmed b. Hanbel, Müsned, Thk. Ahmed Muhammed Şâkir, Dâru’l-Hadis, Kahire 1995, C. 3, s. 408-411, 

(H. No: 3316). 
58  İbn Ebî Şeybe, Musannef, Tıb, 42, (H. No: 24151). 
59  Hâkim, Müstedrek, Tıb, 51, (H. No: 7473). 
60  İbnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahmân b. Ali (v. 597), İlelü’l-Mütenâhiye fi’l-Ehâdisi’l-Vâhiye, Thk. 

İrşâdu’l-Hak el-Eserî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut,  1983, C. 2, s. 876-877, (H. No: 1467). 
61  İbn Ebî Hâtim, Ebu Muhammed Abdurrahmân b. Ebî Hâtim Muhammed b. İdris er-Râzî (v. 327), 

Kitâbu’l-İlel, Thk. Sa’d b. Abdullah el-Humeyyid ve Hâlid b. Abdurrahmân el-Cüreysî, Mektebetü’l-
Melik Fahd, Riyad, 2006, C. 6, s. 17, (H. No: 2274). 
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Ahmed b. Hanbel, İbn Ebî Şeybe ve Hâkim’in tariklerinde Abbâd b. Mansûr’dan 

Ziyâd b. er-Rebî değil Yezîd, Tirmizî’de ise Nadr b. Şumeyl nakletmektedir. Zira Tirmizî 

kendi nakline hasen-garib hükmünü vermiş sadece Abbâd b. Mansûr’un hadisi ile 

bilmekteyiz demiştir. 62  Muhakkik Ahmed Muhammed Şâkir ise Ahmed b. Hanbel’in 

Müsned’indeki hadisin sahih, Abbâd b. Mansûr’un da sika olduğunu belirterek: “Abbâd’ın 

İkrime’den sema yoluyla aldığı hadisler vardır, bu hadisi de sema yoluyla almıştır.” 

demektedir.63 İbn Ebî Şeybe de hadisi aynı isnadla nakletmiştir. Hâkim, kendi nakli için 

sahîhu’l-isnad derken Zehebî de sahih değerlendirmesinde bulunmuştur.64 

Hacamat yaptırmanın faziletini yukarıdaki hadislerle anlatan müellif, bundan sonra 

hacamatın faydalarından bahseden rivayetleri aktarmaya başlamıştır. Bu bağlamda önce 

kavli hadisleri, akabinde farklı zaman ve durumlarda Hz. Peygamberin hacamat olduğunu 

bildiren uygulamalarını (fiillerini) nakletmiştir. 

4.9. Ebu Dâvud’un tahrîc ettiği hadiste Hz. Peygamber: “Haccâm ne güzel kuldur. 

O, dem-i fasidi giderir, beli hafifletir ve göze celâ (parlaklık) verir.” buyurmuştur.65 

Yazarın Ebu Dâvud’dan naklettiği bu hadis Sünen’inde tespit edilememiştir. 66 

Ancak Tirmizî, 67  İbn Mâce, 68  Hâkim 69  ve Taberânî’de 70  yer almaktadır. Sözü edilen 

kaynaklardaki isnadların şeması şu şekildedir. 

                                                                 
62  Tirmizî, Sünen, Tıb, 12, (H. No: 2053).  
63  Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 3, s. 408. 3316 nolu hadisin dipnotu. 
64  Hâkim, Müstedrek, C. 4, s. 233.  
65  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4b; AÜDTCF nüshasında Tirmizî’den nakledilmektedir ki 

kaynaklara göre doğrusu budur. Bk. Vr. 10b; 1300 tarihli baskıda ise musannif ve ravi ismi 
zikredilmemektedir. Bk. s. 6. 

66  Ali el-Kâri, Şemâil şerhinde aynı hadisi Tirmizî’nin tahriç ettiğini söylemektedir. Bk. Cem’u’l-Vesâil, C. 
2, s. 179.  

67  Tirmizî, Sünen, Tıb, 12, (H. No: 2053). 
68  İbn Mâce, Sünen, Tıb, 20, (H. No: 3478). 
69  Hâkim, Müstedrek, Tıb, 61, (H. No: 7483). 
70  Taberânî, Ebu’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed (v. 360), el-Muʽcemu’l-Kebîr, Thk. Hamdi Abdulmecid es-

Silefî, Mektebetü İbn Teymiye, Kahire, Trs., C. 11, s. 326, (H. No: 11893). 
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Hz. Peygamber

İkrime 

Abbâd b. Mansûr 

Nadr b. Şümeyl 

Abd b. Humeyd 

Tirmizî

İbn Abbas 

Abdu’l-A’la 

Ebu Bişr Bekr b. Halef 

İbn Mâce

el-Müreccâ b. Recâ el-
Yeşkurî 

Ebu’n-Nadr Haşim b. 
el-Kasım 

el-Hüseyin b. el-Fadl 

Ebu Bekir Muhammed 
b. Abdullah el-Hafid 

Hâkim 

Veki b. Muhriz 

Muhammed b. 
Ebibekir el-
Mukaddemi

İbrahim b. Naile el-
Esbehani 

Taberânî

 

Bir önceki hadiste olduğu gibi yine müşterek râvi Abbâd b. Mansûr’dur. Ancak 

hakkındaki değerlendirmeler bir önceki hadiste verildiği için burada tekrardan sarfı nazar 

edilecektir. Tirmizî kendi naklinin hasen-garib olduğunu ve sadece Abbâd b. Mansûr’un 

hadisiyle bilindiğini71 söylemiştir. Hâkim tahrîc ettiği hadis için sahihu’l-isnaddır ancak 

Buhârî ve Müslim tahrîc etmemişlerdir derken Zehebî Telhîs’te sükût etmiştir.72 

4.10. Ebu Dâvud’un tahrîc ettiği hadise göre: “Her ne zaman biri Rasûlullah’a 

(s.a.v) baş ağrısından şikâyet etse ona hacamat yaptırmasını, ayak ağrısından şikâyet etse 

ona da kına yakmasını söylerdi”.73 

Hadisi Ebu Dâvud 74  ile birlikte Ahmed b. Hanbel 75  ve Hâkim de 76  tahrîc 

etmişlerdir. Zehebî Telhîs’te, Hâkim’in nakli için herhangi bir hüküm belirtmezken 77 

kendisi sahihu’l- isnad olduğunu ancak Buhârî ile Müslim’in tahrîc etmediklerini 

belirtmiştir.78 Tespiti yapılan isnadların şeması şu şekildedir. 

                                                                 
71  Tirmizî, Sünen, Tıb, 12, (H. No: 2053). 
72  Hâkim, Müstedrek, C. 4, s. 235.  
73  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4b; AÜDTCF, Vr. 11a; 1300 tarihli baskıda musannif ismi 

zikredilmemektedir. Bk. s. 7. 
74  Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî (v. 275), Sünen,  Thk. Şuayb el-Arnaût ve Muhammed 

Kâmil Karabelli, Dâru’r-Risaleti’l-Alemiyye, Dimeşk 2009, Tıb, 3, (H. No: 3857). 
75  Ahmed b. Hanbel, H. No: 27617. 
76  Hâkim, Müstedrek, Marifetü’s-Sahâbe, 2426, (H. No: 6828); Tıb, 136, (H. No: 8246). 
77  Hâkim, Müstedrek, C. 4, s. 43.  
78  Hâkim, Müstedrek, C. 4, s. 452. 
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Hz. Peygamber

Ubeydullah b. Ali b. 
Ebi Râfi’

Fâid 

Abdurrahman b. Ebi’l-
Mevalî

Yahya b. Hassan

(Ninesi) Selma

Muhammed b. el-Vezir 
ed-Dımeşkî

Ebu Dâvud

İbn Vehb

Bahr b. Nasr

Ebul Abbas 
Muhammed b. Yakub

Hâkim

Eyyub b. el-Hasan b. 
Ali b. Ebi Rafi’

Gassan b. Malik

Muhammed b. Eyyub

Şeyh Ebubekir b. İshak

Ebu Amir

Ahmed b. Hanbel

 

4.11. Rasûlullah (s.a.v), Hayber’de Yahudi bir kadının ağuladığı koyun etini 

yediğinde Hz. Peygamber: “Yahudi bir kadının yemeğini yediğimde Cebrail bana hacamat 

olmamı emretti. Ben de hacamat oldum.” demiştir.79 

Rivayet, risaledeki lafızlarla tasnif dönemi hadis eserlerinde tespit edilememiştir. 

Ancak Ömer b. Hafs ← Ebân ← Enes ← Hz. Peygamber tarikiyle sadece İbn Saʽd’ın 

Tabakât’ında bulunmaktadır.80 

4.12. İbn Abbas rivayetinde; “Rasûlullah (s.a.v), Hayber’de Yahudi bir kadının 

zehirlediği koyun etinden yediği için ihramda iken hacamat oldu.”81 

Hadisi Ahmed b. Hanbel82 ve İbn Saʽd83 aşağıdaki senedle nakletmişlerdir. 

                                                                 
79  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4b; AÜDTCF nüshasında “Cebrail bana hacamat olmamı 

emretti. Ben de hacamat oldum” kısmı hazfedilerek “Hz. Peygamber hacamat oldu.” şeklindedir. Bk. Vr. 
11b; 1300 tarihli baskıda ise bulunmamaktadır. 

80  İbn Sa’d, Muhammed b. Sa’d b. Menî’ ez-Zührî (v. 230), Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, Thk. Ali 
Muhammed Ömer, Mektebetü’l-Hâncî, Kahire, 2001, C. 1, s. 384-385. 

81  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 4b; AÜDTCF, Vr. 11b; 1300 tarihli baskı, s. 7. 
82  Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 3, s. 478, (H. No: 3547). 
83  İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, C. 1, s. 383. 



 Osman B. Musa Eskişehrî’nin Hacamat Risalesi Ve  

Hadis Kullanımı 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:14, Sayı:28, Haziran 2020, s.273-309 

295 

Hz. Peygamber

İkrime 

Hilal b. Habbâb

Sabit b. Yezid 

İbn Abbas

Hasan Abdu’s-Samed 

Ahmed b. Hanbel 

el-Hasan b. Musa el-
Eşyeb 

İbn Sa’d 

 

Risalede, Hz. Peygamberin hayatından seçilen örneklerle bir yandan hacamat 

uygulamasının faydaları ele alınırken diğer yandan hangi uzuvlardan hacamat olduğu 

bilgisi nakledilerek hacamatın mahalleri tayin edilmektedir. Bu bağlamda kafadan, iki 

omuz arasından, boynun iki tarafındaki damarlardan, kalçanın yukarı kısmından ve ense 

çukurundan hacamat yaptırmakla ilgili hadisler nakledilmektedir. 

4.13. Enes (r.a) rivayetinde, Hz. Peygamber: “Baştan hacamat olmak hastalıkların 

tedavisinde yardım edicidir. Ben Hayber’de ağulu et yediğimde Cibril bana hacamat 

olmamı emretti ben de başımdan hacamat oldum.” buyurmuştur.84 

Müellifin naklettiği şekliyle ilk dönem kaynaklarından sadece İbn Saʽd’ın 

Tabakât’ında Ömer b. Hafs ← Ebân ← Enes ← Hz. Peygamber tarikiyle tespit 

edilmiştir.85 

4.14. Hâkim ve Abdurrezzâk rivayetlerinde “Rasûlullah (s.a.v) Hayber’de 

zehirlenince omuzları arasından üç defa hacamat oldu.”86 denilmektedir. 

Yazar hadisi bu şekilde nakletse de söz konusu rivayet Hâkim’de tespit 

edilememiştir. Abdurrezzâk’ta ise Hz. Peygamber’in (s.a.v) omuzları arasından hacamat 

olduğu zikredilmekle birlikte üç defa olduğu tasrih edilmemiştir. 87 

                                                                 
84  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 5a; AÜDTCF, Vr. 12a; 1300 tarihli baskıda 

bulunmamaktadır. 
85  İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, C. 1, s. 384-385. 
86  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 5a; AÜDTCF, Vr. 12b; 1300 tarihli baskıda musannif ve 

ravi ismi zikredilmeden nakledilmiştir. Bk. s. 7.  
87  Abdurrezzâk, Ebu Bekir b. Hemmâm es-San’ânî (v. 211), Musannef, Thk. Habîbu’r-Rahman el-A’zamî, 

el Mektebetü’l-İslamî, Beyrut 1983, Kitabu Ehli’l-Kitâb, 37, H. No: 10019, C. 6, s. 66; İbn Hacer el-
Heytemî, Eşrefü’l-Vesâil, s. 526. 
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Hadisi Abdurrezzâk’tan başka Ebu Dâvud, 88  Dârimî 89  ve Beyhakî de 90  

Sünen’lerinde tahrîc etmişlerdir. Abdurrezzâk’ta olduğu gibi mezkûr kaynaklarda da Hz. 

Peygamberin Hayber’de zehirli koyun etini yedikten sonra omuzları arasından hacamat 

olduğu zikredilmekte ancak üç defa yaptırdığına dair bir kayıt bulunmamaktadır. Hadisin 

tespit edilen isnadlarının şeması şu şekildedir. 

Hz. Peygamber

Zühri 

Mamer 

Abdurrezzaâk

Abdurrahman b. Kab 
b. Malik

Cabir b. Abdullah 

Yunus 

Süleyman b. Davud el-
Mehri 

İbn Vehb 

Ebu Dâvud
Sünen

Şuayb b. Ebi Hamza 

el-Hakem b. Nafi 

Dârimî

Ebubekir b. Dâse 

Ebu Ali er-Ruzbârî 

Beyhakî 
 

Şuayb Arnaût, Ebu Dâvud nakline sahih li gayrihi demiştir. Çünkü İbn Şihab’ın 

Câbir’den semaı bulunmadığından isnad, inkıtadan dolayı zayıftır. Ancak hadisin farklı 

şâhidleri de bulunduğu91 için bu hükmü vermiştir. Beyhakî de hadisi, hocaları kanalıyla 

Ebu Dâvud’dan nakletmiştir. 

Hz. Peygamberin zehirlendikten sonra omuzları arasından hacamat yaptırmasının 

sebebi risalede şöyle açıklanmaktadır. Sıcak bölgelerde veya sıcak zamanlarda zehir, kana 

hemen karışır ve kan ile damarlarda cereyan ederek kalbe ulaşır. Sırt bölgesi (zahr) kalbe 

yakın olduğu için Rasûlullah da (s.a.v) sırtından hacamat olmuş ancak zehrin tamamı 

çıkmadığı için İbn Abbas rivayeti vaki olmuştur.92  

                                                                 
88  Ebû Dâvûd, Sünen, Kitabu’d-Diyât, 6, (H. No: 4510). 
89  Dârimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahmân b. Behrâm es-Semerkandî (v. 255), Sünen, Thk. 

Hüseyin Selim Esed ed-Dârânî, Dâru’l-Muğnî, Riyad, 2000, C. 1, s. 208-209, (H. No: 69). 
90  Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, Kitabu’l-Cinâyât, 23, H. No: 16008, C. 8, s. 83. 
91  Ebu Dâvud, Sünen, c. 6, s. 565. 
92  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 5a. 
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4.15. İbn Abbas rivayetinde, “Rasûlullah (s.a.v) boynunun iki tarafındaki 

damarlardan ve iki omuzu arasından hacamat oldu.”93 

Bu rivayet İbn Abbas’tan başka Enes, Hasan ve Câbir’den de nakledilmiştir. Ebu 

Dâvud, 94  İbn Mâce, 95  Ahmed b. Hanbel, 96  İbn Ebî Şeybe, 97  Taberânî, 98  Ebu Yaʽlâ, 99 

Beyhakî 100  ve İbn Saʽd 101  farklı senedlerle nakletmişlerdir. Mezkûr kaynaklardaki 

isnadların şeması şu şekilde gösterilebilir. 

Hz. Peygamber

Şabi 

İbn Abbas

Cabir 

Halef b. Hişam el-
Bezzar 

Ebu Avane

İdris b. Abdilkerim el-
Haddad 

Taberânî

Enes

Katade 

Cerir (İbn Hâzim) 

İbn Mâce

Veki 

Süfyan

Ali b. Ebi el-Hasîb 

Ebu Davud 

Veki’

Ahmed b. Hanbel 

Amir

Müslim b. İbrahim Esved b. Âmir 

İbn Ebi Şeybe 

Ali b. Osman el-Lâhikî 

Osman b. Said 

Ebu’l-Hasan Ahmed b. 
Muhammed b. Abdûs

Ebu Zekeriya b. Ebi 
İshak el-Müzekki 

Beyhakî

Ebu’l-Hayr Cami b. 
Ahmed b. Muhammed 

Ebu Tahir Muhammed b. 
el-Hasani’l-Muhammed 

Cabir

el-Heysem b. Ebi’l-
Heysem

Ebubekir en-Nehşelî 

Cübare b. Muğallis 

Ebu Ya’lâ

Abdu’l-Azîz b. Suheyb 

Abdu’l-Vâris b. Saîd

Affân b. Müslim

İbn Sa’d 

Hasan

 

Ebu Dâvud nakli için Şuayb Arnaût, isnadı sahihtir demiş102 Hüseyin Selim Esed 

ise Ebu Yaʽlâ tarikinin zayıf olduğunu söylemiştir.103. 

4.16. Kebşe el-Enmârî’den nakledildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) kafasından ve iki 

omuzu arasından hacamat olduktan sonra: “Bir kimse bu uzuvlardan hacamat olursa başka 

bir tedavi olmasa bile o kişiye zarar vermez.” buyurmuştur.104 

Hadisi Ebu Dâvud105 ve Beyhakî106 şemadaki isnadlarla tahrîc etmişlerdir. 

                                                                 
93  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 5a; AÜDTCF, Vr.14a; 1300 tarihli baskı, s. 7. 
94  Ebû Dâvûd, Sünen, Tıb, 4, (H. No: 3860). 
95  İbn Mâce, Sünen, Tıb, 21, (H. No: 3483); Şemail,  
96  Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 2, s. 516, (H. No: 2091). 
97  İbn Ebî Şeybe, Musannef, Tıb, 14, (H. No: 23969).  
98  Taberânî, el-Muʽcemu’l-Kebîr, C. 12, s. 96, (H. No: 12587). 
99  Ebû Yaʽlâ, Ahmed b. Ali b. el-Müsennâ el-Mevsılî (v. 307), Müsned, Thk. Hüseyin Selim Esed, Dâru’s-

Sekâfeti’l-Arabiyye, Beyrut, 1992, C. 4, s. 144, (H. No: 2205). 
100  Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, Kitabu’d-Dahâyâ, 82, (H. No: 9533), C. 9, s. 571. 
101  İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, C. 1, s. 384. 
102  Ebû Dâvûd, Sünen, C. 6, s. 10. 
103  Ebû Yaʽlâ, Müsned, C. 4, s. 144.  
104  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 5a-5b; AÜDTCF nüshasında ve 1300 tarihli baskıda 

bulunmamaktadır. 
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Hz. Peygamber

Ebu Kebşe el-Enmari 

Babası 

İbn Sevbân

el-Velid b. Müslim

Kesir b. Ubeyd İbn Musaffa 

İsmail b. el-Fadl 

Abdurrrahman b. 
İbrahim ed-Dımeşkî 

Ebu Dâvud 

Ahmed b. Ubeyd 

Ali b. Ahmed b. Abdan 

Beyhakî
 

Şuayb Arnaût, Ebu Dâvud’un naklettiği hadisin isnadının iki sebepten dolayı zayıf 

olduğunu söylemiştir. Birincisi İbn Sevbân, hakkında ihtilaf edilen biridir. Bazıları onu 

tevsik ederken bazıları da zayıf saymıştır. İkincisi ise hadis mürseldir. Çünkü Sâbit b. 

Sevbân’ın sahâbeden birinden semaı olduğu zikredilmemiştir.107 

4.17. Câbir’den nakledildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), kırıksız ağrıdan nâşi 

kalçasının yukarı kısmından hacamat olmuştur.108 

Hadisi Ebu Dâvud 109  Beyhakî 110  ve Nesâî 111  aşağıdaki isnad şemasıyla 

nakletmişlerdir. 

                                                                                                                                                                                                  
105  Ebu Dâvud, Sünen, Tıb, 4, H. No: 3859. 
106  Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, Kitabu’d-Dahâyâ, 82, (H. No: 19534), C. 9, s. 571. 
107  Ebu Dâvud, Sünen, c. 6, s. 10. 
108  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 5b; AÜDTCF nüshasında ve 1300 tarihli baskıda 

bulunmamaktadır. 
109  Ebû Dâvûd, Sünen, Tıb, 5, (H. No: 3863).  
110  Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, Kitabu’d-Dahâyâ, 82, (H. No: 19531), C. 9, s. 571. 
111  Nesâî, Ebu Abdurrahmân Ahmed b. Şuayb (v. 303), Kitâbu’s-Süneni’l-Kübrâ, Thk. Hasan Abdu’l-

Mun’im Şelebî, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 2001, C. 7, s. 94, (H. No: 7553). 
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Hz. Peygamber

Ebu’z-Zübeyr 

Hişam 

Müslim b. İbrahim 

Câbir

Ebu Dâvud 

Ali b. Ahmed b. Abdan 

Beyhakî

el-Hâris b. Atiyye 

Ebu Müslim İsmail b. İshak 

Ahmed b. Ubeyd es-
Saffar 

İbrahim b. el-Hasan 

Nesâî
Sünenü’l-Kübra

 

Şuayb Arnaût Ebu Dâvud’un nakline sahih li gayrihi hükmünü vermiştir. Aslında 

isnaddaki râviler sikadır ancak Ebu’z-Zübeyr, Câbir’den semaını tasrih etmemiştir. 112 

Beyhakî de hadisi, hocaları kanalıyla Ebu Dâvud’un isnadıyla tahrîc etmiştir. 

4.18. İbn Mâce’nin tahrîc ettiği Hz. Ali rivayetinde: “Cibril-i Emin, 

Peygamberimize (s.a.v), ‘boynunun iki tarafındaki damarlardan ve iki omuzu arasından 

hacamat ol’ diye nazil oldu. Rasûlullah (s.a.v) da ikisi boynunun iki tarafındaki 

damarlardan biri de iki omuzu arasından olmak üzere üç defa hacamat oldu.”113 

Müellifin bu nakli, Cebrail’in Hz. Peygamber’e nazil olması kısmı hariç, 15 

numaralı hadiste konu edilen Hz. Peygamber’in boynunun iki tarafındaki damarlardan ve 

iki omuzu arasından hacamat olduğunu ifade eden hadisle aynıdır. Bundan dolayı burada, 

Cebrail’in indiğini bildiren kısmın var olduğu hadislerin tahrîci yapılmıştır. Nitekim bunu 

İbn Mâce, Hz. Ali’den Süveyd b. Saîd ← Ali b. Müshir ← Saʽd el-İskâf ← el-Esbağ b. 

Nübâte ← Hz. Ali tarikiyle nakletmiştir.114 

                                                                 
112  Ebû Dâvûd, Sünen, C. 6, s. 13. 
113  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 5b; AÜDTCF, Vr. 13a-13b; 1300 tarihli baskı, s. 7. Ayrıca 

bu hadisten sonra “İkisi omuzları arasından biri de boynundaki damarlardan oldu.” şeklinde bir başka 
rivayet nakledilmektedir. Bk. s. 7.  

114  İbn Mâce, Sünen, Tıb, 21, (H. No: 3482). 
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el-Esbağ b. Nübâte’nin zayıf olmasından dolayı hadisin isnadı zayıftır. Bununla 

birlikte Ebu Dâvud, İbn Mâce ve Tirmizî’nin hasen hükmünü vererek Enes’ten 

naklettikleri hadis bunun şâhididir.115 

4.19. Abdurrahman İbn Ebî Leylâ rivayetinde; “Lebîd b. Aʽsam adındaki bir 

Yahudi, Rasûlullah’a (s.a.v) sihir yaptığında, başının ortasından hacamat oldu.”116 

Yazarın naklettiği bu hadis sadece İbn Sad’ın Tabakât’ında Hişâm Ebu’l-Velîd et-

Tayâlisî ← Ebu Avâne ← Husayn ← Abdurrahman İbn Ebî Leylâ isnadıyla tespit 

edilmiştir.117 

Abdurrahman İbn Ebî Leylâ tâbiûn neslinden olduğu için sened mürseldir. 

4.20. Akraʽ b. Hâbis Rasûlullah’a (s.a.v) gelip وسط َرأسك لم احتجمت  yani “Niçin 

başının ortasından hacamat oldun.” dediğinde Hz. Peygamber: “Baştan hacamat olmada 

baş ve diş ağrılarına, gaflet uykusuna (sübate), abraş, cünun ve cüzzam hastalıklarına şifa 

vardır.” diye cevap verdi.118 

Bu hadis de sadece İbn Saʽd’ın Tabakât’ında Hâşim b. el-Kâsım ← Leys (İbn Saʽd) 

← el-Haccâc b. Abdillah el-Hımyerî ← Bukeyr b. el-Eşec ← el-Akraʽ b. Hâbis ← Hz. 

Peygamber senediyle tespit edilmiştir.119 

4.21. İbn Abbas rivayetinde, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Baştan 

hacamat olmak yedi türlü hastalığa fayda verir: Cünun, cüzzam, abraş, uyuklama, baş, diş 

ve göz ağrılarına.”120 

Hadisi Taberânî, el-Muʽcemu’l-Kebîr’inde 121  İbn Adî ise el-Kâmil fi Duafâi’r-

Ricâl’inde122 aşağıdaki isnadla nakletmişlerdir. 

                                                                 
115  Bûsîrî, Ebu’l-Abbâs Şihâbuddîn Ahmed b. Ebî Bekir b. İsmail el-Kinânî (v. 840), Misbâhu’z-Zücâce fi 

Zevâidi İbn Mâce, Thk. Muhammed el-Müntekâ el-Kişnâvî, Dâru’l-Arabiyye, Beyrut, 1403, C. 4, s. 62. 
(Şâmile) 

116  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 5b; AÜDTCF, Vr. 14a-14b; 1300 tarihli baskı, s. 7. 
117  İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, C. 2, s. 179. 
118  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 6a; AÜDTCF, Vr. 14b-15a; 1300 tarihli baskı, s. 7-8. 
119  İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, C. 1, s. 384; Ali el-Kâri, Cem’u’l-Vesâil, C. 2, s. 181. 
120  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 6a. AÜDTCF nüshasında râvi ismi hazfedilmiştir. Bk. Vr. 

15b; Aynı durum 1300 tarihli baskıda da vardır. Ayrıca hacamatın mahalleri ile faydalı olduğu günleri 
beyan eden üçüncü bâbda zikredilmektedir. Bk. s. 8.  

121  Taberânî, el-Muʽcemu’l-Kebîr, C. 11, s. 29, (H. No: 10938). 
122  İbn Adî, Ebu Ahmed Abdullah b. Adî el-Cürcânî (v. 365), el-Kâmil fi Duafâi’r-Ricâl, Thk. Mâzin es-

Sersâvî, Mektebetü’r-Rüşd, Yrs., Trs. C. 7, s. 467. 
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Hz. Peygamber

İbn Abbas 

Babası 

Abdullah Tavus 

Sehl b. Musa 

Taberânî

Ömer b. Riyâh

Ömer b. Yahya 
Eyyub b. Muhammed 

es-Salihi

Ali b. Said er-Razi 

Heysem b. el-Eş’as

Hasan b. Ali el-Hallal

Muhammed b. Harun 
b. Humeyd

İbn Adî
 

Baştan hacamat olmanın fazileti konusunda İbn Adî’nin Ömer b. Riyâh ← 

Abdullah b. Tâvus ← Babası ← İbn Abbas tarikiyle merfû olarak tahrîc ettiği hadis 

zayıftır. Çünkü hadisin râvilerinden Ömer b. Riyâh metruktür. Fellâs ve diğerleri onu 

yalancılıkla itham etmişlerdir.123 Amr b. Ali, onun deccal olduğunu söylemiştir.124 O, İbn 

Tâvus’un azatlı kölesidir ve ondan batıl şeyler nakleder. Ona mütâbî olan kimse de yoktur 

bundan dolayı hadisindeki zayıflık açıktır.125 Mîrek ise şöyle demektedir: Lakin hadisin 

şâhidini İbn Saʽd, Leys b. Saʽd ← el-Haccâc b. Abdillah ← Bukeyr b. el-Eşec ← Akraʽ b. 

Hâbis tarikiyle tahrîc etmiştir. Bu mürsel olsa bile râvileri sikadır ve Hz. Peygamber’in onu 

yaptırdığı kesin sabit olmuştur.126 İbn Hacer de başın ortasından hacamat yaptırmanın çok 

faydalı olduğunu doktorlara nispetle belirtmektedir.127 Mîrek’in şâhid olarak gösterdiği, 

yukarıda İbn Saʽd’dan naklen verilen yirmi numaralı hadistir. 

4.22. Ebu Dâvud rivayetinde, bir kimse sırtüstü yattığında başının yere gelen 

kısmından hacamat olmak konusunda Hz. Peygamber: “Yetmiş iki türlü derde şifa olur.” 

demiştir.128 

                                                                 
123  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 10, s. 152. 
124  İbn Adî, el-Kâmil, C. 7, s. 465. 
125  İbn Adî, el-Kâmil, C. 7, s. 467. 
126  Ali el-Kâri, Cem’u’l-Vesâil, C. 2, s. 180-181. 
127  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 10, s. 152. 
128  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 6a; AÜDTCF, Vr. 15b-16a; 1300 tarihli baskıda üçüncü 

bâbda zikredilmektedir. Bk. s. 8.  
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Ebu Dâvud’dan nakledilen bu hadis Sünen’inde tespit edilememiştir. Ancak 

Taberânî,  Zekeriyya b. Yahya es-Sâcî ← Muhammed b. Musa el-Haraşî ← İsa b. Şuayb 

← ed-Deffâ’ Ebu Ravh el-Kaysî ← Abdu’l-Hâmid b. Sayfî ← Babası ← Dedesi ← Hz. 

Peygamber129 tarikiyle tahrîc etmiş, Ebu Nuaym da aynı isnadla ondan nakletmiştir.130 

Risalenin başından beri hacamat yaptırmanın zararlı olduğu günler, fayda ve fazileti 

ile hacamat yaptırılacak uzuvlar hadislerle ele alınmıştır. Bundan sonra ise hacamat 

yaptırmanın faydalı olduğu günler yine Hz. Peygamberin söz ve fiilleriyle 

temellendirilmiştir. 

4.23. Enes’ten nakledilen hadiste: “Rasûlullah (s.a.v) ayın on yedisinde veya on 

dokuzunda veya yirmi birinde hacamat olurdu.”131 

Hadisi ikişer farklı senedle Tirmizî132 ve Hâkim133 birer tarikle de Ebu Dâvud et-

Tayâlisî134 ve İbn Ebî Şeybe135 aşağıdaki isnadla nakletmişlerdir. 

Hz. Peygamber

Katade

Cerir b. Hâzim

Amr b. Âsım

Abdu’l-Kuddus b. 
Muhammed

Tirmizî

Enes

Hemmam 

İbn Abbas 

İkrime

Abbâd b. Mansûr 

Abd b. Humeyd 

Tirmizî

Nadr b. Şümeyl 

Hâkim

Muhammed b. İshak 
es-Sagânî

Ebu’l-Abbas 
Muhammed b. Yakub

Süleyman b. Dâvud

Yusuf b. Yakub

Muhammed b. 
Ebibekir

Ahmed b. Yakub es-
Sekafî

Hâkim

Ebu Dâvud et-
Tayâlisî

Yezid b. Harun

İbn Ebi Şeybe

 

Tirmizî, Enes’den tahrîc hadis ile Abbâd b. Mansûr ← İkrime ← İbn Abbas 

tarikiyle naklettiği hadise hasen-garib demiştir.136 Hâkim, Hemmâm b. Yahya ve Cerîr b. 

                                                                 
129  Taberânî, el-Muʽcemu’l-Kebîr, C. 8, s. 42, (H. No: 7306). 
130  Ebu Nuaym, et-Tıbbu’n-Nebevî, 80, H. No: 302, s. 365-366. 
131  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 6b; AÜDTCF, Vr. 17a; 1300 tarihli baskı, s. 9. 
132  Tirmizî, Sünen, Tıb, 12, (H. No: 2051, 2053). 
133  Hâkim, Müstedrek, Tıb, 55, (H. No: 7477); Tıb, 144, (H. No: 8254). 
134  Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Süleyman b. Dâvûd el-Cârûd (v. 204), Müsned, Thk. Muhammed Abdu’l-Muhsin 

et-Türkî, Dâru Hicr, İmbâbe, 1999, C. 4, s. 388, (H. No: 2788). 
135  İbn Ebî Şeybe, Musannef, H. No: 24141. 
136  Tirmizî, Sünen, s. 472. 
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Hâzim ← Katâde ← Enes tarikiyle naklettiği hadise Şeyhayn’ın şartına göre sahihtir ancak 

tahrîc etmemişlerdir derken Zehebî de aynı kanaati paylaşmaktadır.137 Abbâd b. Mansûr ← 

İkrime ← İbn Abbas kanalıyla naklettiğine ise sahihu’l-isnaddır ancak Buhârî ile Müslim 

tahrîc etmemiştir138 demektedir. 

4.24. Tirmizî rivayetinde Hz. Peygamber: “Bir kimse ayın on yedisinde, on 

dokuzunda veya yirmi birinde hacamat olursa tüm dertlerine şifa olur.” buyurdular.”139 

Tirmizî’den nakledilen hadis ne Sünen’inde ne de Şemâil’inde tespit edilebilmiştir. 

Ancak Ebu Dâvud, Ebu Tevbe er-Rebîʽ b. Nâfiʽ ←  Saîd b. Abdirrahman el-Cumahî ← 

Süheyl ← Babası ← Ebu Hureyre140 isnadıyla tahrîc etmiş, Beyhakî de hocaları vasıtasıyla 

Ebu Dâvud’dan nakletmiştir.141 

Şuayb Arnaût, hadisin isnadının zayıf olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Ayrıca Sâcî’nin, Saîd b. Abdirrahman el-Cumahî hakkında “Süheyl ve Hişâm’dan mütâbii 

olmayan hadisler nakleder.” dediğini aktararak bu hadisle teferrüd ettiğini söylemiştir.142 

Hacamatın hangi günde yaptırılması gerektiğine dair İbn Hacer şöyle bir 

değerlendirmede bulunmaktadır. Rivayetlerde bir ayın farklı günleri varid olmuştur. 

Onlardan biri de Ebu Dâvud’un Ebu Hureyre’den merfû olarak naklettiği: “Kim ayın on 

yedisinde veya on dokuzunda veya yirmi birinde hacamat olursa her derde şifadır.” 

hadisidir. Bu, Saîd b. Abdurrrahman el-Cumahî’nin Süheyl b. Ebî Sâlih’den rivayetidir. 

Çoğu Saîd’i sika kabul etmiş ancak bazıları hıfz cihetiyle leyyin saymışlardır. Ahmed b. 

Hanbel ve Tirmizî’nin, İbn Abbas’tan naklettikleri hadis bunun şâhididir ve ricali de 

sikadır. Ancak mualleldir. Bir başka şâhidi de İbn Mâce’nin Enes’ten naklettiği hadistir 

ama onun da senedi zayıftır. Tirmizî de bir başka vecihten yine Enes’ten Hz. Peygamber’in 

(s.a.v) fiili olarak nakletmiştir. Bu hadislerin varlığından dolayı bir şey sahih olmaz. 

Hanbel b. İshak: Ahmed kanın ihtiyaç duyduğu herhangi bir saatte ve vakitte hacamat 

olurdu, demiştir. Ancak doktorlar, hacamatın ayın ikinci yarısında hatta üçüncü çeyrekte 

daha faydalı olduğunda ittifak etmiştir.143 

                                                                 
137  Hâkim, Müstedrek, C. 4, s. 234. 
138  Hâkim, Müstedrek, C. 4, s. 454. 
139  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 6b-7a; AÜDTCF, Vr. 17b; 1300 tarihli baskı, s. 9. 
140  Ebû Dâvûd, Sünen, Tıb 5, (H. No: 3861). 
141  Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, Dahâyâ, 83, (H. No: 19535), C. 9, s. 572. 
142  Ebû Dâvûd, Sünen, c. 6, s. 11. 
143  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c. 10, s. 150. 
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4.25. Bir rivayette  سببه غلبة الدم vaki olmuştur. Yani “galebe-i demden kaynaklanan 

tüm hastalıklara şifa olur.”144 denilmektedir. 

Müellifin verdiği lafızla herhangi bir hadis eserinde tespit edilememiştir. Ancak İbn 

Mâce’nin, Süveyd b. Saîd ← Osman b. Matar ← Zekeriyya b. Meysera ← en-Nehhâs b. 

Kahm ← Enes b. Mâlik tarikiyle naklettiği hadiste وال يتبيغ بأحدمم الدم فيقتله lafzıyla yani “kan 

fazlalaşarak sizden birine galebe çalıp onu öldürmesin” şeklinde nakledilmektedir. 145 

Bununla birlikte müellifin kullandığı ibare, Şemâil şerhi olan İbn Hacer el-Heytemî’nin 

Eşrefü’l-Vesâil’inde hadisin izahı bağlamında zikredilmektedir.146 

Müellif, hacamat yaptırmanın faydalı olduğu günlere dair hadisleri naklettikten 

sonra, aşağıda İbn Mâce’den nakledilecek hadisle arasını bulma düşüncesiyle bu günlerin 

çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar olmazsa anlamına geldiğini belirtmektedir.  

4.26. İbn Mâce’nin İbn Ömer’den naklettiği hadiste Hz. Peygamber: “Hacamat, 

hafızın hıfzını ve âkilin aklını artırır. Sizler pazartesi, salı ve perşembe günleri hacamat 

olun, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günlerinden ictinab edin.” buyurmaktadır.147 

Bu hadisin tahrîc ve değerlendirmesi bir nolu hadisin izahında yapıldığı için burada 

tekrar ele alınmayacaktır. 

4.27. Ebu Dâvud’dan bir rivayette salı günü hacamat olmak mekruhtur diye vaki 

olmuştur. Zira “Salı gününde bir zaman vardır ki onda dem-i munkatı olmaktan 

korkulur.”148 

Hadisi Ebu Dâvud, Musa b. İsmail ← Ebu Bekre Bekkâr b. Abdilazîz ← Halası 

Kebşe bt. Ebî Bekre ← (Musa b. İsmail rivayetinde Keyyise bt. Ebî Bekre) ← Ebu Bekre 

←  Hz. Peygamber tarikiyle149 tahrîc etmiştir. 

Muhakkik Şuayb Arnaût: Bekkâr b. Abdilazîz’in zayıflığı ve halasının meçhul 

olmasından dolayı isnadı zayıftır, değerlendirmesinde bulunmuştur.150 

4.28. Başka bir rivayette: “Aç karnına hacamat olmakta şifa, tok karnına dert vardır. 

Ayın on yedisinde olmak şifa, salı günü beden için sıhhattir. Allah’a kasem ederim ki 

                                                                 
144  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 7a; AÜDTCF, Vr. 17b-18a; 1300 tarihli baskı, s. 9. 
145  İbn Mâce, Sünen, Tıb, 22, (H. No: 3486). 
146  İbn Hacer el-Heytemî, Eşrefü’l-Vesâil, s. 528. 
147  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 7a; AÜDTCF, Vr. 18a-18b; 1300 tarihli baskı, s. 9. 
148  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 7b; AÜDTCF, Vr. 19a; 1300 tarihli baskı s. 9. “Dem-i 

munkatı olmaktan korkulur.” Cümlesi kanın kesilmemesinden veya galebe çalmasından korkulur diye 
tercüme edilmiştir. 

149  Ebû Dâvûd, Sünen, Tıb, 5, (H. No: 3862). 
150  Ebû Dâvûd, Sünen, C. 6, s. 13. 
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dostum Cibril bana hacamatı çokça tavsiye etti. Hatta ben hacamatın zorunlu olduğunu 

zannettim.151 Hadisi Deylemî, Enes’ten senedsiz bir şekilde nakletmektedir.152 

Müellif, salı günü hacamat yaptırmanın mekruh olduğunu ifade eden hadisten sonra 

mezkûr günde hacamat yaptırmanın beden açısında sağlıklı olduğunu ifade eden başka bir 

rivayet nakletmekle kanaatini izhar etmiş olmaktadır. Bu, aynı zamanda risalede zikredilen 

son hadis olmuştur. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Osman b. Musa, alternatif tıbbın önemli konularından biri olan hacamat meselesini, 

risaleye verdiği isme sadık kalarak ne fıkhi ne dilsel ne de başka bir tartışmaya girmeden 

işlemiştir. Özellikle dilinin Türkçe olması, muhatap kitlenin anlaması ve uygulaması 

açısından pratik bir amaca matuftur. Risalenin zikredilen müspet yönleri yanında, bazı 

eksik taraflarının bulunduğu da belirtilmelidir. Özellikle konuların sıralanması, ele alınma 

tarzı, başlık içerik uyumsuzluğu ve konular arasında bağ kuramama gibi metodolojik 

noksanlıklar göze çarpmaktadır. Sayılan bu eksiklere rağmen çalışmamızda, o günkü ilmî 

anlayışı yansıtması için risalenin muhtevası, müellifin tertibine sadık kalarak verilmiştir. 

Böylece o dönemin ilim anlayışına ayna tutulmaya çalışılmıştır.  

Müellif konuyu ele alırken bazen tabiplerden ve müneccimlerden görüşler aktarsa 

da risalenin temelini Hz. Peygamber’den nakledilen uygulama ve sözler oluşturmaktadır. 

Bundan dolayı oldukça yoğun hadis kullanımı dikkat çekmektedir. Naklettiği yirmi sekiz 

hadisten on ikisini musannif ismiyle, on ikisini sahabî ravi adıyla, dördünü ise bir rivayette 

formunda vermektedir. Zikredilen musannif isimlerinin biri hariç hepsi Kütüb-i Sitte 

müellifleridir. Kullanılan hadisleri böyle bir taksime tabi tutmak, hem risalenin 

kaynaklarını görmek, hem de yazarın kaynak kullanımındaki hassasiyetini değerlendirmek 

açısından önemlidir. Zira genel olarak doğru kaynak kullanımına riayet etse de bazen 

dikkatsiz davrandığı görülmektedir. Çünkü musannif ismi zikrederek naklettiği hadislerden 

bazıları, başka kaynaklarda yer almakla birlikte, o eserlerde tespit edilememiştir. Buhârî 

hadisinde ise farklı lafızlarla vermiştir. Bu durum, müstensih hataları, dikkatsizlik,  

kullandığı nüshaların farklı olma ihtimali veya eserin aslını görmeden başka bir kaynaktan 

                                                                 
151  Eskişehrî, Hacamat Risalesi, Vahid Paşa, Vr. 7b; AÜDTCF, nüshasında merfû hadisler nakledildikten 

sonra Ahmed b. İsmail’den “Kim cuma günü hacamat olursa hastalıktan ölür.” sözü hikâye edilmektedir. 
Bk. Vr. 19a-19b; 1300 tarihli baskı, s. 9. 

152  Deylemî, Firdevs, C. 2, s. 153, (H. No: 2776). 
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nakil gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak nüshalar arasında görülen farklılıklar, 

müstensih hatası olma ihtimalini çok daha güçlendirmektedir. Çünkü çalışmamıza esas 

teşkil eden nüshada yirmi sekiz hadis varken AÜDTCF Kütüphanesi’ndeki nüshada yirmi 

altı, 1300 tarihli baskıda ise sadece yirmi bir tane bulunmaktadır. Ayrıca 4/9 numarada 

tahrîcini yaptığımız hadis, çalışmamıza esas teşkil eden nüshada Ebu Dâvud’dan, 

AÜDTCF Kütüphanesi’nde kayıtlı nüshada ise Tirmizî’den nakledilmektedir ki yapılan 

taramalara göre doğrusu da bu olmalıdır. 

Risalede; hacamat yaptrımanın zararlı ve faydalı olduğu günlerin tayini ile ilgili 

toplam sekiz hadis kullanılmıştır. Yapılan tahrîc ve değerlendirmelerden bu hadislerin 

zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Ancak müellif, hacamat yaptırmanın zararlı olduğu günleri 

bildiren hadisleri naklettikten sonra, hadisi inkâr edip çarşamba günü hacamat yaptırdığı 

için abraş olan muhaddis kıssasını anlatmaktadır. Kıssanın içeriği dikkate alınınca yazarın 

hadisler zayıf da olsa, amel edilmesi kanaatinde olduğunu ihsas ettirmektedir. Bununla 

birlikte yapılan değerlendirmelerden vücuttaki kanın durumuna göre hareket edilmesi ve 

ihtiyaç halinde yaptırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak Hz. Peygamber’in hacamat 

yaptırdığı ve önemli tıbbi yöntemlerden biri olarak tavsiye ettiğini ifade eden hadisler 

sahih olarak değerlendirilmektedir. Çünkü olaylar ve bağlamlar farlı olsa da Hz. 

Peygamberin hacamat olduğu rivayetlerdeki ortak noktadır. Bizatihi kendisinin yaptığı 

uygulamayı insanlara tavsiye etmesi de gayet doğaldır. 

Kullanılan hadislerin çoğunluğu tasnif dönemi hadis eserlerinde bulunmaktadır. 

Ayrıca İbn Saʽd’ın Tabakât’ı ile bazı Şemâil şerhlerinden de istifade edildiği 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Ali el-Kârî’nin Cem’u’l-Vesâil’i, gerek konunun işlenişi 

gerekse kullanılan hadis lafızlarının benzemesinden dolayı dikkat çekicidir. Örneğin 

hacamat ve fasd arasındaki farkla başlamaları, tahrîc ve değerlendirme kısmındaki 4/6 

numaralı Enes’ten nakledilen hadisteki  َِليِلي ِجْبِريُل بِاْلِحَجاَمةِ َوَلقَْد أَْوَصاِني خ  Arapça söz diziminin 

birebir aynı olması bunu göstermektedir. Ancak bu benzerlikler, risalenin özgün olmasına 

halel getirecek türden değildir. Risalenin, özelde hadis genelde kaynak kullanımı açısından 

oldukça zengin, verdiği bilgiler açısından da özgün olduğu söylenebilir. 

Fıkhi mülahazalara ve kelime izahlarına hiç girmemesi, hacamatın fayda ve zararı 

cihetiyle bir ayın tüm günlerini ayrı ayrı değerlendirmesi gibi oldukça orijinal yönleri 

bulunmaktadır. Yazarın aktardığı bu bilgilerin modern tıp açısından ne ifade ettiği, ilgili 

bilim adamlarının yapacağı çalışmalarla ayrıca ortaya konulmalıdır. Çünkü yazar, başka 
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hiç bir kaynakta tespit edemediğimiz bu bilgileri, tabiplerin görüşü olarak nakletmektedir. 

Bu ise disiplinler arası bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. 

Hacamat ile fasd kelimeleri arasındaki farka temas etmesi, konuyla ilgili verdiği 

bilgiler ve yaptığı yorumlar, günümüzdeki bazı telakkilerin yanlış olduğunu ortaya 

koymaktadır. Zira günümüzde hacamat kelimesi “kan aldırmak” olarak telakki edilmekte 

ve hadis metinleri de bu cihetle tercüme edilmektedir. Ancak risaledeki bilgilere göre; 

hacamat, bildiğimiz şekliyle kan aldırmak olmayıp bazı kurallar çerçevesinde, belirli bir 

zamanda ve kendine has bir yöntemle deriye (yüzeye) yakın kılcal damarlardaki kirli kanı 

almayı sağlayan tıbbî bir kavramdır. 
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Hıristiyanlıkta “kutsal” sözcüğü, genel olarak “saygı uyandıran, saygıya ve korkuya 

sevk eden her şey.” anlamında kullanılmaktadır. Bu çerçevede “kutsal” sözcüğünün 

eşanlamlısı2  olarak “Aziz” ifadesi önemli bir yer teşkil etmektedir. Tanıtımını 

yapacağımız eserde Katolik dünyasında kutsal kabul edilen “Azizlik ve Azizler” ele alınıp 

incelenmiştir. 

Kemal Polat, tarafından hazırlanan “Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik” eseri önsöz, 

giriş, üç bölüm, sonuç, fotoğraflar, bibliyografya ve dizinden oluşmaktadır. Yazar, 

önsözünde, yapmış olduğu saha çalışması esnasında “Aziz Kimdir?” sorusunun cevabını 

ortaya koyarak başlangıç yapmaktadır. Bunu yaparken de “Aziz Kültü” ifadesinin 

Anadolu’daki karşılığına da atıfta bulunmaktadır. Polat, önsöz kısmının devamında 

çalışmanın amacının, Hıristiyanlıkta ayrılıklara sebep olan ruhban sınıfının daha iyi 

anlaşılması ve değerlendirilmesi için ortaya konulmuş bir çalışma olduğunu 

belirtmektedir.  Bu bağlamda “Katolik Hıristiyanlığın merkezi ve aziz ilan etme yetkisini 

elinde bulunduran Vatikan’ı ziyaret” ettiğinden bahsetmekte Vatikan'daki kütüphane ve 

üniversitelerden yararlandığının altını önemle çizmektedir. Vatikan haricinde 

Türkiye’deki birçok Katolik kilisesinde de incelemelerde bulunduğunu ve kilise 

mensupları ile ilgili konular hakkında görüşmeler yaptığından söz etmektedir.  

Yazar, giriş bölümünde, öncellikle “kutsal olmak, azizce bir hayat yaşamak, 

Hıristiyanlıkta bizzat Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın Hıristiyanlardan bir istediğidir ve gösterdiği bir 

hedeftir” cümlesinden yola çıkarak yol haritasını belirtmektedir. Hatta bunu 

temellendirmek için de Kitab-ı Mukaddes’teki şu pasajı kullanmaktadır: “Herkesle barış 

içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin, kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi görmeyecek.” 

Pasajdaki ifadelerden hareketle kutsal olanların cennete gireceklerini, sonrasında azizlik 

                                                           
1 Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi, 
a._aslanoglu@hotmail.com 
2 Mehmet Aydın, “Kutsal”, Ansiklopedik Dinler Tarihi Sözlüğü, (Konya: Nüve Kültür Merkezi, 2005), 436. 
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mertebesine ulaşacaklarının bilgisini detaylı bir şekilde vermektedir. (s. 15, 17) Ayrıca 

Anadolu’daki Veli kültünün, Hıristiyanlıktaki Aziz kültüne denk geldiğinden   

bahsetmektedir. (s. 17)   

Giriş bölümünde ele alınan başka bir konu da aziz sözcüğünün kelime ve terim 

olarak tanımının yapılmasıdır. Yazar, bu tabiri genel olarak “kendilerini Tanrı’ya adamış 

kutsal kişiler veya Tanrı’nın insanları” şeklindeki ifadeleri ile izah etmektedir. (s. 19) Ayrıca 

yazar, aziz sözcüğünün “Budizm’de arhat, Zerdüştlükte fravashi, Hinduizm’de guru, 

Şintoizm’de kami, Yahudilikte hasid, İslam dininde veli” gibi tabirlerle ifade edildiğine dikkat 

çekmektedir. (s. 21) Daha sonrasında diğer dinlerdeki azizlik kavramını başlıklar 

şeklinde detaylı olarak ele alıp incelemektedir. 

Polat, birinci bölümde ilk olarak “Hıristiyan Kutsal Kitaplarında 

Azizlik/Kutsallık” başlığı ile konulara giriş yapmaktadır. Eski ve Yeni Ahit’e göre 

azizliğin öneminden, İsa Mesih’in konu ile ilgili ifadelerinden bahsetmektedir. Bununla 

birlikte Aziz Petrus ve Pavlus’un sözleri ile de konu desteklenmeye çalışılmaktadır. (s. 

48-51) Ayrıca giriş bölümündeki kutsal/azizlik ile ilgili öngörülerini bu bölümde daha 

detaylı bir şekilde okuyucuya aktarmaktadır. 

Erken dönem Hıristiyanlıkta dinleri uğruna ölen kutsal kişilerden (şehitler) 

Tanrı’nın hoşnutluğunun kazanılması için yardım istenilmesinin, Azizliğin ortaya 

çıkmasında etkili olduğuna vurgu yapılmaktadır. Fakat sonraki dönemlerde şehitliğin 

azalması ile birlikte “acı ve çile çeken fakat inançları için ölmeyen itirafçılar (confessors), 

zahitler (asketikler), askerler (solitaries) ve keşişler (monk)” de aziz olarak anılmaya 

başlanmıştır. Yazar, yaşanılan süreçteki olayları sebepleri ile birlikte tartışmaktadır.  

Katolik Hıristiyanlıktaki Azizlik figürünü ilk elden kaynaklara dayandırarak İsa Mesih 

sonrası Havariler Çağı, Zulüm Çağı, Dünya İşlerinden Çekilenler ve İtirafçılar Dönemi, 

Orta Çağın Başları, Papasal Kanonizasyonun Başlaması, Orta Çağ, Reform ve Trent 

Konsili, 1600-1960, II. Vatikan Konsili şeklinde dönemlere ayırarak okuyucuya 

sunmaktadır. (s. 53-68) 

Yazar, birinci bölümün devamında Azizliğin kademeleri ve Azizlik çeşitlerinden 

bahsetmektedir. Buna göre Katolik Kilisesi, Azizlik mertebelerini kendi içerisinde 
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Tanrı’nın Hizmetkarı, Muhterem veya Mübarek, Ermiş (Kutsanmış) ve Aziz şeklinde bir 

sınıflamaya tabi tutmaktadır.  Polat, aziz olma sürecinin başlamasındaki en önemli 

unsurun Vatikan’ın ölen zatın ölümünden itibaren beş yıl geçmesi şartını koyduğunun 

altını kalın çizgilerle belirttiğini ifade etmesidir. (s. 103-104)   

Polat, birinci bölümün sonlarına doğru “Katolik Kilisesi İlmihali” inden alıntı 

yaptığı, Azizlik ile ilgili hususları sıralamaktadır.  Biz de konunun daha iyi anlaşılması 

için birkaçını aşağıda vermeyi uygun gördük.    

“Kilise, cennette olan azizleri onurlandırır, onları aziz ilân ederek resmî olarak tanır, 

model olarak alır, onlara Tanrı ile aralarında aracı olmaları için dua etmelerini telkin eder. 

Kilise her çağda kutsallığıyla diğerlerinden ayrılan insanları örnek için model olarak alır. 

Aziz ilân etme süreci Kutsal Ruh ’un kilisede devam eden çalışmalarını takdir eder.  

Bütün inanlar birbirlerine ruhi birlikle bağlı ve Azizler Birliği sayesinde kilisenin 

manevî varlığını paylaşmaktadırlar. İsa’ya samimi bir şekilde bağlananlar dünyadaki 

insanlar için aracılık yapmaktadırlar. 

Azizlerin resimleri onların hatıralarını onurlandırır ve yalnız başına ibadet edenleri 

Tanrıya ulaştırır.”  (s. 111-112)  

Yukarıda ifade edilen Katolik Kilisesinde Aziz ilan etme süreci, kişilerin resmi 

olarak tanınması açısından oldukça önemli görülmektedir. Bu sürecin birçok 

merhaleden geçtiği, yazar tarafından ele alınıp işlenmektedir. 

Kitabın ikinci bölümü “Katolik Hıristiyanlıkta Aziz Kültü”, “Azizlerin Genel 

Özellikleri”, “Azizlerin Fonksiyonları”, “Azizlerin Mezarları ve Hac Yerleri”, “Azizlerin 

Mucizeleri”, “Azizlerin Hikayeleri”, “Azizlerin Sembolleri”, “Azizlere Bağlılık” ve 

“Dua, Azizler Günü” konu başlıklarından oluşmaktadır. Bölümün başlarında genel 

olarak “kült” sözcüğünün anlamından, Katolik Kilisesindeki karşılığından ve 

çeşitlerinden söz edilmektedir. Yazar, Katolik kilisesine göre azizlerin genel özelliklerini 

sıralamakta kimi yerlerde de bu özellikleri Kitab-ı Mukaddes ile desteklemektedir.  

Kemal Polat, Azizlerin Fonksiyonlarından bahsederken de özellikle “Azizler, insan 

için neler yaparlar? Aziz/Azizlik fenomeni, bütün dini geleneklerde bütün tarih boyunca niçin 

bu kadar yaygındır?” sorularına cevap olabilecek ipuçlarını okuyucuya en açık bir şeklide 
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sunmaktadır. (s. 167) Ayrıca Katolik kilisesinde ve bazı dinlerde tanınmış azizlerin hayat 

hikayelerinden örnekler verilerek konular somutlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bölümde 

göze çarpan başka bir noktada “Azizlerin Koruyuculuğu” meselesidir. Katoliklere göre 

her şehrin ve ülkenin koruyucu azizleri bulunmaktadır. Bu bağlamda yazar, ülkelerin 

koruyucu azizler listesini vererek okuyucunun dikkatini çekmektedir. (s. 170-171)  

İkinci bölümün devamında Katolik Hıristiyanlıkta azizlerin türbe ve mezarlarının 

hac yeri olarak ziyaret edilmesi ve günümüzdeki durumu gözler önüne serilmektedir. 

Yazarın hac yerlerini, saha araştırması sürecince bizzat çekmiş olduğu fotoğraflarla 

desteklemesi konunun görsel olarak da anlaşılmasına imkan tanımaktadır. Bununla 

birlikte tanınmış azizlerin hayat hikayelerinden, göstermiş oldukları mucizelerden, 

simgelerinden detaylı bir şekilde bahsedildikten sonra bölüm sonlandırılmaktadır. 

Eserin üçüncü ana başlığı “Diğer Hıristiyan Mezhepleri ve Anadolu’da Azizlik” 

adını taşımaktadır. Yazar, bu bölümde Ortodoks mezhebindeki Azizlik anlayışından 

bahsetmektedir. Özellikle Katolik Kilisesindeki azizlik anlayışından farklı olarak 

Ortodoks mezhebinde azizliğin tanınma sürecinin bazı kurallara bağlı olmadığına 

vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda Ortodoks mezhebinde Azizlerin ikonlarla temsil 

edildiği, halk tarafından da bu durumun desteklendiği hakkında ayrıntılı bilgiler 

verilmektedir. (s. 233) Yazar, daha önceki bölümlerde de yaptığı gibi konular hakkında 

akla gelebilecek soruları sorarak, cevabını yine kendisi detaylı bir şekilde 

açıklamaktadır. 

Üçüncü bölümdeki önemli alt başlıklardan birisi de “Protestan Mezhebindeki 

Azizlik” düşüncesidir.  Bu bölümde Martin Luther ile başlayan reformasyon sürecinin 

etkisiyle Protestan kiliselerindeki aziz heykellerinin kaldırılmasından bahsedilmektedir.  

Bu duruma ilaveten Protestanlık mezhebinin, Katolik ve Ortodoks mezhebinin üzerinde 

önemle durduğu Azizlik kültünü reddetmesinden ve gerekçelerinden söz edilmektedir.  

Polat, “Anadolu’da Meşhur Bazı Azizler ve Ziyaret Yerleri” alt başlığında Katolik 

Kilisesi tarafından önemli görülen Türkiye’deki bazı ziyaret yerlerinden 

bahsetmektedir.  Bu ziyaret yerlerine bizzat gittiğinden ve kilise mensupları ile yaptığı 
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röportajlarından, edindiği izlenimlerinden detaylı bir şekilde söz ederek bölümü 

sonlandırmaktadır. 

Yazar, sonuç bölümünde ise yaptığı alan araştırmasında üzerinde durduğu iki 

amacını zikretmektedir. Özellikle ortaya attığı hipotezlerin sonuçlarını sıralayarak 

eserin daha rahat anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktadır.  

Özetle, “Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik” isimli kitap ciddi bir emeğin ürünü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde alanındaki ilk eser olması sebebi ile de ilim 

dünyasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Kitabın hazırlanması aşamasında saha 

çalışması ile ilgili bilgilerin objektif verilere dayandırılması, Dinler Tarihi alanındaki 

tarafsızlık ilkesine riayet edildiğinin en büyük göstergesidir. Ayrıca yazarın akıcı ve 

anlaşılır bir dil tercih etmesi, eserin anlaşılmasını sağlamaktadır.  Çalışma, 

Hıristiyanlıkta Azizlik konusunda okuma ve araştırma yapmak isteyenlerin istifade 

edebileceği faydalı bir eser konumundadır. 
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Özet: “Tevhid ve Toplum” isimli kitap bir giriş ve beş bölüm diyebileceğimiz ara 

başlıktan oluşmuştur. Yazar Celaleddin Vatandaş, kitabın giriş bölümünde İslam’ın özü 

olan “tevhid”in sosyolojik olarak dört temel esası olduğunu söyler. Bu dört esastan 

birisinin kabul edilmemesi ya da terk edilmesi sonucu toplumların varlık aleminde esas 

olan tevhidden uzaklaşarak arızi/ilintisel olan şirke düştüğüne dikkat çeker. İnanç ve 

davranış olarak, insan ile Allah arasındaki uyumlu ilişki ve insan ile evren arasındaki 

uyumlu ilişki anlamına gelen tevhidin dört esasının: 1. Allah’ın varlığı ve birliğinin; 2. 

bütün varlıkların yaratanı olduğunun; 3. bütün varlıkları yönetip kontrol eden 

olduğunun; 4. insanı yöneten ve kontrol eden olduğunun kabul edilmesi olduğunu 

söyler. Yazar, “Tevhidin Hakikati ve Gerçeği” başlıklı birinci bölümde, varlık alemine 

Allah’ın yerleştirdiği tevhid temelli uyumu Kur’an ayetleriyle temellendirir. “Tehid-

Şirk Çatışması ve Nedeni” başlıklı ikinci bölümde tevhidi toplumlara aktarmada ortaya 

çıkan çatışmanın nedenlerini açıklar. “Mekke Toplumu” başlıklı üçüncü bölümde 

Mekke toplumunun sınıflı ve tabakalı bir toplum olduğunu anlatır. “Firavun Dönemi 

Mısır Toplumu” başlıklı dördüncü bölümde, ekonomik açıdan şirke düşmüş olan 

Medyen ve Eyke toplumlarında Hz. Şuayb’ın tevhidi tebliğ mücadelesini anlatır. “Şirkin 

Değişmeyen Bir Oyunu: Tevhidi Çarpıtma Gayretleri” başlıklı beşinci bölümde, Hz. 

Musa’nın Firavun ve Mısır toplumuyla yaşadığı mücadeleyi Kur’an ayetleri üzerinden 

anlatır. 

Anahtar Kelimeler: Tevhid, Şirk, Hz. Muhammed, Mekke Toplumu, Hz. Musa, 

Firavun, Mısır Toplumu. 

                                                 
 Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Din Sosyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

– msafa@agri.edu.tr 
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Abstract: Tawheed and Society by Celaleddin Vatandaş, Istanbul: Pinar Publishing, 

2013, 136 pages: The book titled “Tawheed and Society” consists of an introduction and 

five chapters. In the introductory chapter, author Celaleddin Vatandaş states that 

"Tawheed", which is the essence of Islam, has four sociological foundations. He points 

out that as a result of a failure to accept or abandoning one of these four principles, 

societies move away from the monotheism essential to the realm of existence and fall 

into an incidental (relational) shirk (polytheism). The four foundations of Tawheed, 

described as the harmonious relationship between man and God and between man and 

universe in terms of belief and behavior, are listed by the author as: the acceptance of 1. 

the existence and unity of God; 2. God as the creator of all beings; 3. that he manages 

and controls all existence; 4. that he is the one who manages and controls human beings. 

In the first chapter titled “The Truth and Reality of Tawheed”, the author bases the 

harmony rooted in Tawheed that is placed by Allah over the world of existence using 

the verses of the Qur'an. The second chapter titled “The Tawheed-Shirk Conflict and its 

Causes” explains the reasons for the conflict that occurred in connect Tawheed to the 

communities. In the third chapter titled “Meccan Society”, he explains the class and 

social stratification predominant in the Meccan society. In the fourth chapter titled 

“Egyptian Society of Pharaonic Era”, the author illustrates the struggle of Prophet 

Shuayb faced in spreading Tawhhed in the Midian and Eyke societies that fell into shirk 

in economic affairs. In the fifth chapter titled “An Unchanging Trick Used by Shirk: 

Efforts to Distort Tawheed”, the author describes the struggle of Prophet Moses against 

the Pharaoh and the Egyptian society through evidence from the Qur'an. 

Keywords: Tawheed, Shirk, Prophet Muhammed, Meccan Society, Prophet Moses, 

Pharaoh, Egyptian Society. 

Yüksek lisans ve doktora ihtisasını Osmanlı ve Türk Modernleşmesi üzerine 

yapmış olan Celaleddin Vatandaş, son yirmi yılda neşretmiş olduğu “Kur’an ve 

Toplum” merkezli çalışma ve eserleriyle öne çıkan bir sosyologdur. Yazarın Hz. 

Peygamber dönemi Mekke toplumu ve Hz. Musa dönemi Mısır toplumu tevhid-şirk 

çatışmasını konu edinen “Tevhid ve Toplum” isimli eseri, özellikle din sosyolojisi 

çalışmaları açısından önemli bir eserdir. “Tevhid ve Toplum” ismiyle yayınlanmış olan 

eser, İslam mesajının özü olan tevhidin toplumun sosyal yapısındaki tezahürlerini 

anlatmaya matuf bir eser olduğu izlenimi vermektedir. Ancak eserin içeriğinde ilk iki 
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bölümünde tevhidin hakikati ve tevhid-şirk çatışması anlatıldıktan sonra diğer üç 

bölümde Hz. Peygamberin Mekke toplumundaki, Hz. Şuayb’ın Medyen-Eyke 

toplumlarındaki ve Hz. Musa’nın Mısır Firavun toplumundaki mücadelesi Kur’an 

ayetleri üzerinden anlatılmaktadır. Geçmiş toplumlarda yaşanan bu tevhid 

mücadelesinin bugün de aynı şart ve boyutlarda yaşanabileceği vurgulanmaktadır.  

Yazar, eserinin giriş bölümünde Hz. Peygamberin elçi olarak görevlendirildiği 

tevhidden uzaklaşmış, Kur’an-ı Kerim’in müşrik olarak nitelendirdiği Mekke 

toplumunun esasında tevhid hakikatine yabancı olmadığını; Mekkelilerin Allah’ın 

varlığı ve birliğini, bütün varlıkların yaratıcısı olduğunu kabul etmelerine rağmen, 

Allah’ın insanı ve bütün varlıkları yöneten ve kontrol eden olduğunu kabul etmemeleri 

sebebiyle şirke düştüklerini söyler. Bu bağlamda tevhidin dört temel esasını şöyle 

sıralar: 1. Allah’ın varlığının zorunluluğu ve varlığının birliği, 2. Allah’ın bütün 

varlıkların yaratanı oluşu, 3. Allah’ın bütün varlıkları yönetip kontrol eden oluşu, 4. 

Allah’ın insanı yönetip kontrol eden oluşu (s. 8).  

Yazar, sayılan bu dört esasın şeksiz ve şüphesiz olarak kabul edilmesi sonucu 

düşünce ve inanç dünyasından varlık alemine (sosyal hayata) yansıyacağını, Allah-insan 

ve insan-evren ilişkisinde bir uyum ve düzenin (tevhid) ortaya çıkacağını şu ifadelerle 

anlatır: “İnsan Allah’ın mülkünde yer alan ve bu mülkün parçası olan bir varlıktır. 

Ancak aynı zamanda bilinçli, irade sahibi bir varlıktır. Dolayısıyla vücuduyla zorunlu 

olarak uyduğu ilahi yasaların kendi bireysel ve toplumsal hayatı için olan kısmına 

uyması kendi irade ve takdirine bırakılmıştır. İsterse ilahi yasalara uyar, isterse uymaz. 

Seçim tamamıyla kendisine aittir. Eğer ilahi yasalara bireysel ve toplumsal hayatında 

da uyarsa vücuduyla yaşantısı arasında bir uyum kendisiyle evren arasında bir uyum 

açığa çıkar. Her şey bir düzen ve mükemmelliğe sahip olur. Yok eğer ilahi yasaya 

uymazsa vücuduyla yaşantısı arasında, kendisiyle evren arasında kopukluk, çelişki, 

çatışma başlar ve bu da dünyada başlayan ve ahirette devam eden zorluklara, sıkıntılara, 

azaplara neden olur.” (s. 126). 

Yazar, yukarıda açıkladığı çerçevede tevhidin inanç boyutunda gerçekleşip 

gerçekleşmemesi sonucu ortaya çıkacak durumları öz bir şekilde anlattıktan sonra 

tevhidin bir bütün olarak Allah-insan-evren (toplum) ilişkisinde sosyal alarak 

gerçekleşme imkanını şu şekilde açıklar: “İnsan varoluş ve yaratılış gayesinin gereğini 
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yerine getirmek istiyorsa, Allah’ın mülkü olduğunu bilmeli ve bir ‘abd’ bilinciyle 

davranmalıdır. Eğer ‘abd’ olduğunu unutur veya reddeder de kendisini mülkün sahibi 

veya ortağı kılmaya kalkışırsa yaratılış gayesini tersine çevirecek sapma başlıyor 

demektir. Bu sapmanın neticesi ise, sadece dünya hayatı düşünüldüğü zaman, aldanma, 

yanlışlık, kötülük, zulüm, sömürü, keder, gözyaşı, acı, çile, ahlaksızlık, sapıklık ve 

benzerleridir. Şirk işte böylesi bir sapmadır ve dolayısıyla arızidir, yanlıştır tehlikeli bir 

gidiştir. Peygamberler ise böylesi tehlikeli bir gidişin önünü kesmek, böylesi yanlış bir 

sapmayı önlemek ve gerçekleşmiş olanları tekrar güzergâhına oturtmak için gelirler; 

“Andolsun ki her ümmete Allah’a kulluk edin, tağutlardan kaçının, diye peygamberler 

göndermişizdir (16/36).” Peygamberler, insanların idrakine, duygularına hitap edip, 

bulundukları yolun yanlışlığını gösterir ve dosdoğru yolu tarif ederler; “İşte benim 

doğru yolum bu. Ona uyun, (başka)yollara uymayın ki, sizi O’nun yolundan ayırmasın! 

(Azabından) korunmanız için (Allah) size böyle tavsiye ediyor (6/153).” Bunun gereği 

ise, Tevhid gerçeğini açıklamak ve gereğini göstermektir: İnsan ile Rabbi olan Allah 

arasında uyum. İnsan ile toplum arasında uyum. İnsanın inanç, düşünce ve yaşantısı ile 

mutlak hakikat ve yaratılış gayesinde uyum.” (s. 126-127). 

Yazar, beş ara başlıktan oluşan kitabın birinci ara başlığı olan “Tevhidin 

Hakikati ve Gerçeği” isimli bölümde Ayet, İslam ve Tevhid kavramlarını ele almıştır. 

Yazara göre indirilen (Kur’an’daki) ayetlerle, yaratılan (evrendeki) ayetler arasında 

büyük bir uyum ve sıkı bir ilişki vardır. Allah, evrene çok hassas mükemmel bir sistem 

(ayetler) koymuş ve bunları evrene hâkim kılmıştır. Kur’an ayetleriyle de insanlara tüm 

hayatlarında uymaları gereken yasalar göndermiştir (s. 15). Yazar, Allah’ın iradesine 

kayıtsız şartsız itaat eden her şeyin Müslüman olması hasebiyle, evrenin de Müslüman 

olduğunu söyler. Müslüman evrende Müslüman insan ve Müslüman olmayan insan 

tiplemesini uyum ve uyumsuzluk üzerinden anlatarak evrendeki mükemmel sisteme 

dikkat çeker (s. 16-26) ve Kur’an’ın şu soruyu sorduğunu ifade eder: “Evrendeki 

mükemmel sistemi her an görüyor ve hissediyordunuz. O halde bu mükemmel sistemin 

bir parçası olan ve aynı irade tarafından takdir olunun Kur’an ayetlerine uymayı 

reddederek hem evreni hem de kendinizi helak olmaya doğru neden sürüklüyordunuz?” 

(s. 27).  

Yazar, tevhidin kelime olarak “bir”leştirme, bir ve tek bilme anlamında; “La 

ilahe illallah” çağrısıyla Allah’ın zatı ve sıfatlarıyla benzersiz tek olduğuna inanmanın 
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tevhid olduğunu söyledikten sonra, tevhidin insanların bireysel ve toplumsal hayatlarına 

yansımasının şu şekilde olacağını açıklar. Allah’ın gönderdiği yasaların kabul edilip, bu 

yasaların Müslümanlar eliyle tüm evrenin tabi olduğu yasalarla uyumlu bir birlik haline 

getirilmesiyle tevhidin ancak gerçekleşeceğini dile getirerek, bu iki alanın birbirinden 

ayrılmasının bütünlüğün parçalanıp dağılması, uyumun bozulup düzensizlik ve 

karışıklığın hâkim kılınması anlamına geleceğini ileri sürer (s. 28). 

Yazar, “Tevhid-Şirk Çatışması ve Nedeni” isimli bölümde Hz. Peygamberin, 

aslında tevhidin esaslarından ilk ikisini kabul eden Mekke toplumuna tevhidin diğer iki 

esasını tebliğ etmek ve onların tevhid gerçeğini hakkıyla kavramalarını sağlamak için 

geldiğine dikkat çeker. Mekkelilerin “La ilahe illallah” çağrısının kendilerine ait iki 

önemli yasama, yürütme ve yargı kurumu olan “Dar’un Nedve” ve onun bir üst onay 

makamı olan “Meşure” nin geçersizliğinin ilanı anlamına geldiğini bildikleri için bu 

çağrıya karşı tavır aldıklarını ve düşman olduklarını anlatır. Yazar, “Mekke Toplumu” 

başlıklı bölümde, Mekkelilerin tevhidin tebliğine tepkilerinin nedenlerinden birisinin de 

sınıflı, tabakalı bir yapı olan Mekke’nin toplumsal yapısını bozduğu gerekçesi olduğunu 

söyler. Mekke toplumunu oluşturan tabakaların; hürler, köleler, mevali ve kadınlar 

olduğunu belirtir. 

Yazar, “Firavun Dönemi Mısır Toplumu” ara başlıklı bölümde Hz. Musa’nın 

Firavun ve toplumuna karşı Kur’an’da anlatılan tevhid mücadelesine ayetler üzerinden 

giriş mahiyetinde 18 sayfalık (s. 73-90) bir izah yapar. Bu izahtan sonra okuyucunun 

coğrafi ve tarihi bilgisini dikkate almadan Medyen-Eyke Toplumu alt başlığıyla Hz. 

Musa’nın çağdaşı ve Kur’an’ın ifadesiyle Hz. Musa’nın on yıl süreyle sığındığı, aslında 

eğitim aldığı Hz. Şuayb’ın tevhid mücadelesi ve bu mücadelenin yaşandığı Medyen-

Eyke toplumlarının özelliklerini anlatır (s. 91-97). Hz. Musa’nın da şahit olduğu 

Medyen-Eyke toplumlarında yürütülen bu mücadelede özellikle ekonomik sapmaların 

tevhid çizgisine getirilme çabaları olduğu Kur’an ayetlerinden delillerle anlatılır. 

Tevhid ve Toplum isimli eserin “Şirkin Değişmeyen Bir Oyunu: Tevhidi 

Çarpıtma Gayretleri” başlıklı beşinci bölümünde yazar, özellikle Hz. Musa’nın 

doğrudan Firavun’a tebliğindeki konuşmalarını ve Firavun’un Hz. Musa’yı susturma ve 

mahkûm etme gayretlerini “Beşerî Sistemlerin Hileleri, Hak-Batıl Mücadelesinin Seyri 

ve İslam’ı Farklı Gösterme Gayretleri” alt başlıklarında ele alır. “Yeni Hileler, Büyük 
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Müsabaka, Batılın Yok Oluşu, Hakkın Zaferi Karşısında Batılın Çırpınışı, Zorbaları 

Şaşırtan Bir İman” alt başlıklarında ise, Hz. Musa’yı etkisiz hale getirmek için 

sihirbazlarla büyük bir sınava tabi tutulması, Hz. Musa’nın sihirbazlar karşısındaki 

zaferi ve sihirbazların ölüm tehdidine rağmen tevhide imandaki sebatları üzerinde 

durulur.  

Sonuç olarak bu eser, İslam’ın özü olan tevhidin gerek Müslümanın inanç 

dünyasında gerekse sosyal hayatında tevhidin dört temel esasından birisinin ya da 

tamamının yokluğunda arızi (ilintisel) olarak şirkin yer ettiğini ve böylece sosyal hayatta 

uyum ve düzenin bozulduğunu, yeniden Allah’ın istediği tevhide ulaşmanın büyük 

mücadeleler gerektirdiğini ele almaktadır. Halbuki esere verilen “Tevhid ve Toplum” 

ismi düşünüldüğünde eserin içeriğinin tevhidin siyaset, iktisat, hukuk, aile, eğitim gibi 

toplumun sosyal yapı unsurlarında nasıl gerçekleşeceği ya da gerçekleştiğinin tasvir 

edilmesi beklentisini karşılamadığı görülmektedir. Ayrıca “Tevhid ve Toplum” isimli 

bu eserin ilk iki bölümü, yazarın 2015 yılında dokuzuncu baskısı yayınlanan “Tevhid 

ve Değişim” isimli (256 sayfa) eserinin, “Tevhid-Küfür Mücadelesinde ‘La İlahe 

İllallah’ Hakikati” başlıklı bölümün (s. 9-120 sayfalar arası) özeti mahiyetindedir. 

Kitabın son üç bölümünde ise, Hz. Peygamberin Mekke, Hz. Şuayb’ın Medyen-Eyke 

ve Hz. Musa’nın Firavun hakimiyetindeki Mısır toplumundaki mücadelelerinin Kur’an 

merkezli anlatımıyla oluşturulduğu görülmektedir. Halbuki kitabın “Tevhid ve Toplum” 

şeklinde isimlendirilmesi, Kur’an-Toplum ilişkisine delalet etmekte olup, din 

sosyolojisinin ana konusu olan Din-Toplum ilişkilerine doğrudan gönderme 

yapmaktadır. Buna bağlı olarak toplumbilim alanında uzman bir akademisyen olan 

yazarın eserini -her ne kadar toplumun geneline hitaben yazdığı düşünülse de- daha 

sistematik bir muhteva ile yazmış olması beklenmektedir.  


