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ABSTRACT 

Over the course of many years, sponsorships have proven to be a lucrative avenue in effec-
tively delivering brand-related messages to hard-to-reach segments. However, when economic cir-
cumstances turned doom-and-gloom, professionals started to strive to make sponsorship expendi-
tures more accountable as sponsorships often stand as the largest budgeted item in annual plans. 
Hence, a need is born to assess sponsorship results in different sport settings. There are studies that 
provide insight into the factors leading to purchase intentions by looking at different sport settings; 
however, a more attuned measurement of sponsorship effectiveness can be attained by way of inte-
grating actual purchase behaviors into study design. The motive of this study is to assess consumer-
based sponsorship outcomes at the cognitive, affective and conative level by looking at fans’ con-
scious and explicit processing of Fenerbahçe’s sponsorship deal with Beko. The results of this study 
provide evidence that the relationships among the analyzed sponsorship antecedent and outcome 
categories did have a significant effect on the two final variables crucial in assessing the success of a 
given sponsorship practice—intention to purchase and actual purchase behaviors—yet, the mediat-
ing effects are found to be impacted by age, gender, income, education, extent of involvement, past 
purchase and sponsorship fit.  

Key words: Sponsorship, Sponsorship Impact, Sponsorship Outcomes, Naming Rights Sponsorship, 
Purchase Intent, Actual Purchase. 

ÖZET 

Uzun yıllar boyunca, sponsorluk uygulamaları ulaşılması zor tüketici segmentlerine erişim 
konusunda etkili bir yol olmuştur. Olumsuz ekonomik dalgalanmalar ve, sponsorlukların genellikle 
yıllık planlardaki en yüksek bütçeli faaliyet olmasından dolayı, profesyoneller sponsorluk harcama-
larını daha yönetilebilir hale getirmek için gayret etmeye başlamışlardır. Bu nedenle, hem sektörde 
hem akademide farklı spor ortamlarında sponsorluk sonuçlarını değerlendirme ihtiyacı doğmuştur. 
Farklı spor ortamlarına bakarak satın alma niyetlerine ışık tutan çalışmalar vardır ancak, satın alma-
niyeti her zaman satın almaya dönüşmediği için gerçek satın alma davranışlarını araştırma tasarı-
mına entegre etmek sponsorluk etkinliğinin ölçümü için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Fener-
bahçe’nin Beko ile yaptığı isim sponsorluk anlaşmasının taraftarlar üzerindeki özümsenme sürecine 
bakarak, tüketici temelli sponsorluk sonuçlarının bilişsel, duyuşsal ve konatif (davranışsal) düzeyde 
etkisini değerlendirmektir. Bu çalışmanın sonuçları, sponsorluğun etkinliğini yansıtan sonuç katego-
rilerinin satın alma eğilimi ve gerçek satınalma üzerinde özellikle yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, katılımın 
kapsamı, geçmiş satın alma ve sponsorluk uyumu bağlamında önemli ölçüde etki ettiğini göstermek-
tedir. 

 
Anahtar kelimeler: Sponsorluk, Sponsorluğun Etkinliği, Sponsorluk Çıktıları, İsimhakları Sponsor-

luğu, Satınalma Niyeti, Gerçek Satınalma.  
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INTRODUCTION 

In the face of the steady growth in sponsorship investments, business and academic 
circles direct attention to verifying the return on sponsorship investments. From the busi-
ness perspective, despite the study growth in sponsorship investments, there is an in-
creased need to make financial expenses more justifiable (Verhoef & Leeflang, 2009). There-
after, it is of pivotal importance for managers to be able to legitimize their spendings, in-
cluding proving the financial contribution of the sponsorships they activate. However, in 
practice, assessment of sponsorship impact is commonly limited to personal exposure re-
porting and brands tend to face challenges in evaluating the sponsorships they undertake. 
Moreover, professionals note that measuring the impact of a given sponsorship remains a 
perplexing issue, especially in the case of sport properties because the sports sponsoring 
market is becoming more competitive and sponsors have a variety of alternatives to invest 
in (ANA, 2018). 

Literature reviewed shows that the lack of data on past and actual behavior makes 
sponsorship evaluations incomplete, and research that sheds light on behavioral responses 
and thus adds to current consumer behavior insight is of great importance for a compre-
hensive understanding of the relationships governing sponsorship evaluations. This fact 
suggests that certain study areas remain unstudied, and recommendations for future re-
search are called for as further research seems to be needed in revealing how sponsorships 
work in the perception of audience populations. Therefore, trying to bridge the gap between 
what consumers say versus what do in reality and provide insight regarding how to over-
come the possible discrepancies in the answers provided serve to be an important academic 
and managerial objective. 

On the basis of above mentioned gaps in sponsorship research, the purpose of this 
study is to look at how antecedents and consumer-based outcomes influence intention to 
purchase as well as actual purchase behaviors and to reveal the mediating effects of varia-
bles on sponsorship effectiveness. In selecting variables, this study was inspired by Kim et 
al.’s (2015) research, which provides a meta-analytic summary for possible antecedents and 
consumer-based sponsorship outcomes. From the antecedent classification, only fit and 
past purchase were integrated as these variables are the only ones dyadic in nature (Biscaia 
et al., 2013) and from outcome categories; sponsor awareness, sponsor image, and attitude 
toward the sponsor were used to understand how these variables function in relation to 
purchase intent and actual purchase. These sponsorship variables are not only important 
in consumer behavior studies but are also stated to be some of the most crucial antecedent 
and outcome categories impacting sponsorship effectiveness (Biscaia et al., 2013; Schein-
baum & Lacey, 2013). 

This paper addressed the research objective by surveying Fenerbahçe men’s bas-
ketball fans across Turkey. Respondents were selected from a pool of members registered 
in the Fenerbahçe Members Club and Fenerbahçeliler Derneği. From the list of members, 
probability sampling was carried out, then the survey was forwarded to designated con-
tacts.  

INFLUENCE VARIABLES & HYPOTHESIS PRESENTATION  

In formulating the hypothesis, the available literature was reviewed. To review the 
literature, computerized databases were searched using the following key words in various 
combinations: sponsor, sponsorship, sponsorship effect, public relations, advertising and 
marketing. Aside from running a search on computerized databases, the author also carried 
out a manual search by looking for journals with a specific focus on the above mentioned 
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key words. The following inclusion criteria were applied to studies: (1) the studies had to 
scientifically validate one or more correlations between the categories of analysis; (2) only 
texts written in English were chosen; (3) the search did not include unpublished studies 
such as dissertations, theses, conference papers and working papers; (4) only studies 
providing sufficient empirical data were considered for inclusion. 

Sponsor Awareness: The literature reviewed presents sponsor awareness as the 
most important precursor of successful sponsorship, placing emphasis on its power in shap-
ing purchase intent (Ko et al., 2008); however, little empirical evidence exists showing 
whether high brand awareness at an affective level leads to more desirable brand-related 
results. Literature states that the major motive behind investing in sponsorship is attaining 
sponsor awareness (Bennett, 1999). This is backed by Crompton (2004); he states that 
awareness is the first step to attaining success from a given sponsorship activation. Without 
an established awareness, intended messages simply cannot be delivered and brand-related 
outcomes cannot be achieved. The reasoning is that creating awareness is the starting point 
in the activation of a chain of favorable brand-related effects to be triggered; once aware-
ness is achieved then interest can be built, and from that point a desire can be sparked in 
the mind of the spectator to try the sponsor’s products or services. That single purchase can 
lead to multiple purchases or, more importantly, to recommendations to other consumer 
groups, which will result in the acquisition of new customers for the brand. 

In line with the above arguments, recent research points out that sponsorship 
awareness is an important factor in shaping sponsor attitudes, which is claimed to posi-
tively impact spectators’ purchase intentions (Ko et al., 2008; Schlesinger & Güngerich, 
2011). Taking into consideration the fact that awareness denotes an audience’s rate of suc-
cess in accurately recalling or recognizing a brand name under different conditions, Grohs 
et al.’s (2004) study is vital; their study findings highlight that among the subjects tested, 
the ones who could recognize sponsor names held a more favorable stance toward the spon-
sors than those who could not remember the sponsors. There are also research findings 
stressing that awareness, particularly at the level of the sport club’s support of the sponsor, 
positively impact spectators’ attitudes toward sponsors and their subsequent purchase in-
tentions (Ko et al., 2008; Schlesinger & Güngerich, 2011). The above mentioned arguments 
show the importance of sponsoring brands achieving sponsor awareness and lead to the 
following hypotheses: 

Hypothesis 1: Sponsorship awareness will have a positive effect on attitude toward the 
sponsor. 

Hypothesis 2: Sponsorship awareness will have a positive effect on purchase intentions. 

Hypothesis 3: Sponsorship awareness will have a positive effect on actual purchases. 

Sponsor Image: Only a handful of studies research image’s effects on sponsorship; 
nevertheless, there is strong evidence that sponsor image has a positive impact on purchase 
intention (Ko et al., 2008). Although several researchers have proved that image and pur-
chase intentions are related (Pope, & Voges, 2000), no research was found on the effects of 
image on actual purchase. The power play of image transfer determines the image effects of 
sponsorships. Originally proposed by Gwinner (1997), image transfer theory is used in eval-
uating sponsorship effectiveness. According to this theory, parties engaging in a sponsor-
ship deal have personality and attributes associated with their name (Meenaghan, 1983). 
Associations form at the cognitive level; thus, when an activity is sponsored, the associa-
tions triggered by the activity are transferred to the sponsor and, in a similar fashion, the 
associations activated by the sponsor are transferred to the event (Grohs et al., 2004; Meen-
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aghan, 2001). In sporting events, this association takes place when audience members ac-
tively collect information on the event’s attributes, benefits and attitudes available in their 
memories and transfer them to the sponsoring brand and vice versa (Keller, 1993; Lardinoit 
& Quester, 2001). In studying effects of image transfer, researchers suggest looking into 
purchase intent and the influence that attitude has on purchase intention in assessing spon-
sorship effectiveness (Pope & Voges, 2000; Quester & Farrelly, 1998). Taking the above 
mentioned arguments into consideration, the following hypotheses are formulated: 

H4: The image of the sponsor impacts the intention to purchase the sponsor’s products. 

H5: The image of the sponsor impacts the actual purchase of the sponsor’s products. 

Sponsorship Fit: Image formation lies in spectators’ extent of perceived fit be-
tween the event and the sponsor as well as the degree of involvement with the event, which 
in turn impacts attitude toward the sponsor followed by purchase intent and eventually ac-
tual purchase behavior (Gwinner & Bennett, 2008). Grohs (2015) argues that the perceived 
congruence between the event and the sponsor influences sponsor image. Several studies 
have proven that fit and attitude are related (Grohs et al., 2004; Koo et al., 2006; Gwinner & 
Bennett, 2008). In sponsorship literature, fit is linked to the perceived relatedness, similar-
ity and relevance between the event and the sponsor.  

Studies reveal that if the audience perceives the sponsor and sponsee to be closely 
related, and if they view the event in a positive light, then they become likely to hold positive 
attitudes toward the sponsor, which is crucial if the sponsorship execution is intended to 
positively impact purchase intentions (Dees et al., 2010; Becker-Olsen & Hill, 2006). In the 
sport sponsorship context, firms activating sponsorship deals hope to see positive image 
transfer; they desire to see fans foster favorable feelings toward the sponsor as they do to-
ward the team they support, and literature reviewed suggests that fans tend to hold favor-
able attitudes toward the sponsor if they believe the sponsorship deal is in one way or an-
other contributive to the team (Madrigal, 2001). When relatedness between the brand 
names in a sponsorship alliance is detected, then any favorable attitudes and behaviors to-
ward the sponsee are transferred to the sponsor. Conversely, sponsorships with low fit are 
suggested to make negative associations more likely. By this logic, the negative effect will 
call forth other negative thoughts, resulting in an unfavorable attitude toward the brand’s 
sponsorship. In line with this thinking, Becker-Olsen and Simmons (2002) say that a good 
fit between sponsor and event results in more positive attitudes toward the sponsee. As 
such, a sponsor and sponsee need to have a high degree of cohesiveness if the relationship 
is to be clearly understood and viewed as justifiable by consumers.  

Studies also support the argument that the more relevant a sponsor is to spectators, 
the more likely they are to make purchases from that sponsor (Dees et al., 2010; Schein-
baum & Lacey, 2013). Moreover, research on mental processes showing how a given spon-
sor is associated with a property suggests that individuals hold a bias toward a sponsor that 
is perceived as related to the event (Speed & Thompson, 2000). In other words, spectators 
are more prone to recognizing a name as a sponsor of an event if a relationship is recognized 
between the sponsee and the sponsor than in a case where no relationship is recognized 
(Speed & Thompson, 2000). This fact is vital; identification is necessary because it serves as 
a precursor in shaping attitude. Similar in line, Speed and Thompson (2000) reported a pos-
itive correlation between the extent of fit and interest in the sponsor, sponsor attitude and 
purchase intent. To sum up, the studies reviewed assert that a more comprehensive spon-
sorship execution results in more successful sponsorships. Since fit serves to build on the 
sense of meaning and significance, it is vital to take the above mentioned research findings 
into consideration in generating hypotheses. 
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Hypothesis 6: Sponsorship fit impacts sponsor image. 

Hypothesis 7: Sponsorship fit impacts attitude toward the sponsor. 

Hypothesis 8: Transfer of image impacts perceived fit. 

Hypothesis 9: Sponsorship fit impacts purchase intentions. 

Hypothesis 10: Sponsorship fit impacts actual purchases. 

Attitude Toward the Sponsor: Previous research points out that attitude to-
ward the sponsor is an important parameter in determining purchase intent (Speed & 
Thompson, 2000; Alexandris et al, 2007). Study results show that the attitudes toward the 
sponsor, as well as sponsorship perceptions, have a strong positive impact on shaping the 
purchasing decisions of consumers, which paves the way for the creation of a loyal fan base 
as consumers (Madrigal, 2001). The main argument of the attitude–behavior correlation is 
that a favorable stance toward the sponsor results in an increase in consumption of the 
products and/or service offerings provided by the sponsor, and, in a similar fashion, a neg-
ative attitude or lack of any opinion about the sponsor results in a decrease in consumption 
or non-consumption of the products and/or service offerings presented by the sponsor. 

Research reveals that establishing a positive stance toward the sponsor is vital to 
implementing effective sponsorship practices (Alexandris et al., 2007; Speed & Thompson, 
2000). This is because positive attitudes toward sponsors are said to result in favorable be-
havioral intentions. In fact, Howard and Sheth (1969) proposed that attitude affects pur-
chase only through purchase intention. On this basis, it would be fair to state that a given 
sponsorship practice can alter spectators’ reactions to the sponsor, which is suggested to 
lead to the formation of positive attitudes toward the sponsor followed by an increase in 
spectators’ intent to purchase the sponsor’s products and/or service offerings. Several 
types of research proved that attitude and purchase intentions are related (Kim et al., 2010; 
Koo et al., 2006), and the following hypotheses are formulated on the basis of the proposi-
tions of this previous research. 
Hypothesis 11: Attitude toward the sponsor impacts purchase intentions. 

Hypothesis 12: Attitude toward the sponsor impacts actual purchases. 

Past Purchase Behavior: The literature reviewed cites past behaviors as a pre-
dictor variable of future responses (Zaharia et al., 2016; Cornwell & Coote, 2005). There are 
research findings illustrating the effect of past behavior on both intention and behavior. 
Cornwell & Coote (2005) bring a behaviorist perspective to the theory of planned behavior, 
proposing that behavior is motivated by habit. Derived from studying the effects of past 
purchase behaviors on a variety of future purchase intentions, the literature reviewed pro-
vides evidence that past behavior serves as a predictor of intentions. The literature re-
viewed also cites past behavior as an important variable in understanding the intricacies 
involved in decision making and claims that it can be used to make speculations on purchase 
intentions and future behavior (Biscaia et al., 2013; Garland et al., 2008). Taking the above-
mentioned findings into consideration, the following hypotheses are generated: 

Hypothesis 13: Previous purchase behaviors will have a direct positive effect on purchase 
intentions. 

Hypothesis 14: Previous purchase behaviors will have a direct positive effect on actual pur-
chases. 

Purchase Intentions: Given its typical impact on future sales, the purchase inten-
tion is stated to be a significant factor signaling sponsorship effectiveness (Choi et al., 2011). 
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This is backed by research findings that make reference to behavioral intentions as the final 
variable to look into in assessing the effectiveness of a given sponsorship (Alexandris et al., 
2012; Biscaia et al., 2013). The literature states that purchase intentions denote a favorable 
intent toward actually purchasing products and service offerings from a given brand 
(Spears & Singh, 2004). It is widely acknowledged that purchase intent must arise prior to 
purchase; therefore, purchase intentions are commonly recognized as a precursor of actual 
purchase behaviors (Fishbein & Ajzen, 2010). Taking the above arguments into considera-
tion, the following hypotheses is formulated: 

Hypothesis 15: Purchase intentions impact actual purchases. 

Actual Purchase Behaviors: Effective sponsorship should lead to a favorable al-
teration in behavior in order to be regarded as successful, and from a sponsor’s standpoint 
the ultimate behavioral change is tantamount to seeing a positive impact on sales (O’Reilly 
& Madill, 2012). Findings point to a short-term influence of sport sponsorship on purchase 
behavior; yet, over the long term the actual influence of a sponsorship practice on sales is 
often complicated to assess and, thus, often scrutinized. 

In the sponsorship framework, this is especially significant as in sponsorship literature a 
positive connection between intentions and actual purchase behaviors is often suggested 
while a gap exists in empirical research on the study of actual behaviors. Moreover, profes-
sionals have suggested that there is an incongruency between what people say and what 
they do. Apart from some study findings, there is a lack of scientific data to correlate what 
people state they are going to do and what they actually do. Thus, in order to correlate in-
tentions with actual purchase behavior, when constructing the survey design past purchase 
was presented with time frames: before the sponsorship deal (purchase before December 
2019) and after the sponsorship deal (purchase after December 2019–2020) by this way 
correlations could be made between past purchase and actual purchase even after subjects 
attended the sporting event. 

METHODOLOGY 

Survey respondents (N=2000) are found using a preliminary list of registered fans 
provided by Fenerbahçe Club and Fenerbahçeliler Association. The survey was distributed 
after the sponsorship deal was formed, ensuring the study implications would not be lim-
ited to a given time period when the given sponsorship practice was in activation. Measures 
that had previously been proved to have valid and reliable psychometric properties were 
selected the relevant literature, and some were modified to suit the context of the current 
study. All items were then reviewed by a panel of scholars with expertise in the conceptual 
and methodological issues of the present study.  

The data were analyzed using the SPSS 25, AMOS 24 program, with a confidence 
level of 95 percent. For the analyses, valid data for 2000 people were used. Categorical 
(qualitative) variables were expressed as frequencies (n) and percentages (%), while nu-
merical (quantitative) variables were expressed as mean (X), standard deviation (sd), and 
minimum and maximum statistics. A CFA was carried out to test the validity of the scales, 
and reliability coefficients were calculated. 

Calculations of skewness were made and kurtosis values were applied to assess the 
suitability of scale scores to a normal distribution. Skewness and kurtosis values between 
+3 and -3 were deemed to indicate normal distribution (Groeneveld & Meeden, 1984; 
Moors, 1988; Hopkins & Weeks, 1990; DeCarlo, 1997). Accordingly, the scale scores were 
deemed to be normally distributed. Parametric methods were considered appropriate for 
the analyses. 
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Pearson correlation tests, independent samples t tests, ANOVAs (analyses of vari-
ance), and multiple/simple linear regressions were used in the study, and a path analysis 
was utilized to test the main model. A Pearson correlation test was used to define the direc-
tion and effect of the linear relationship between two independent quantitative variables. 
An independent samples t test was used to compare two independent samples in terms of 
a quantitative variable, while a one-way ANOVA was used to compare more than two inde-
pendent samples (k>2) in terms of a quantitative variable. A multiple linear regression tests 
multiple independent variables that can have an impact on the dependent variable, while a 
simple linear regression defines the effect of only one independent variable on a dependent 
variable. A path analysis tests the main model in one phase. 

RESULTS 

Table 3. Distribution of Demographic Characteristics 

 

Among the respondents, 40.9 percent stated that they had attended a Fenerbahçe 
basketball game 6–10 times in the previous season, while the percentages of those who had 
bought a Beko product during the previous season and those who had bought a Beko prod-
uct before 2019 were 20.5 percent and 17.3 percent, respectively. As can be seen from Table 
3, 73.8 percent of the respondents were male, 45.4 percent were in the 31–45 age group, 
26.8 percent had a yearly income of TRY 50,001–100,000, and 28.7 percent had a bachelor’s 
degree. 
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Confirmatory Factor Analysis: A confirmatory factor analysis (CFA) assesses 
the compatibility of real data and the factors (i.e., latent variables) analyzed based on sev-
eral variables within the scope of a theoretical approach. In other words, a CFA aims to an-
alyze to what extent a predefined or fictionalized structure is verified by the collected 
data. In an explanatory factor analysis, the factor structure of the data is identified based 
on factor loads, with no specific preliminary expectation or hypothesis; a CFA, on the other 
hand, tests the presumption that certain variables will affect the factors that were prede-
fined based on a theoretical approach (Sümer, 2000). 

Several fit indices were used to identify the adequacy of the model tested within the 
scope of the CFA. Since fit indices each have their own strengths and weaknesses in as-
sessing the compliance between a theoretical model and real data, it was recommended that 
several fit index values be used to define the compliance of the model. The most common fit 
index values (Cole, 1987; Sümer, 2000) are the Chi-Square Goodness of Fit Test, the Good-
ness of Fit Index (GFI), the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), the Comparative Fit Index 
(CFI), the Normed Fit Index (NFI), the Square Root of Mean Errors (RMR or RMS) and the 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). 

Table 4. Sponsor Awareness CFA Fit Indices 

 

According to the results of the CFA, the Sponsor Awareness scale has provided the 
fit indices. 
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Table 5. Sponsor Awareness CFA Results 

 

 

The Sponsor Awareness scale factor loads, based on the CFA results, are presented 
in table 5. Based on the analysis results, no item was excluded. 

Table 6. Sponsor Image CFA Fit Indices 

 

According to the results of the CFA, the Sponsor Image scale has provided the fit 
indices. 
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Table 7. Sponsor Image CFA Results 

 

The Sponsor Image scale factor loads based on the CFA results are presented in  ta-
ble 7. Following the analysis, item 2 (“Beko just wants to make money”) was excluded due 
to its low factor load. 

Table 8. Event-Sponsor Fit CFA Fit Indices 

 

According to the results of the CFA, the Event/Sponsor Fit scale has provided the fit 
indices. 
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Table 9. Event/Sponsor Fit CFA Results 

 

The Event/Sponsor Fit scale factor loads based on the CFA results are presented in 
table 9. Based on the analysis results, no item was excluded. 

Table 10. Sponsor Attitude CFA Fit Indices 

 

According to the results of the CFA, the Sponsor Attitude scale has provided the fit 
indices. 
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Table 11. Sponsor Attitude CFA Results 

 

The Sponsor Attitude scale factor loads based on the CFA results are presented in 
table 11. Based on the analysis results, no item was excluded. 

Table 12. Previous Purchase CFA Fit Indices 

 

According to the results of the CFA, the Previous Purchase scale has provided the fit 

indices. 
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Table 13. Previous Purchase CFA Results 

 

The Previous Purchase scale factor loads based on the CFA results are presented in 
table 13. Based on the analysis results, no item was excluded. 

Table 14. Purchase Intention CFA Fit Indices 

 

According to the results of the CFA, the Purchase Intention scale has provided the fit 
indices. 
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Table 15. Purchase Intention CFA Results 

 

The Purchase Intention factor loads based on the CFA results are presented in table 
15. Based on the analysis results, no item was excluded.  

Table 16. Normality of Scale Scores 

 

The skewness and kurtosis coefficients of the scale scores indicate a normal distri-
bution (-3:+3). 
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Table 17. Scale Scores’ Descriptive Statistics and Reliability 

 

It was stated that the Cronbach’s alpha coefficient was between 0 and 1; according 
to the assessment criteria, a value between 0.00 and 0.40 indicates a non-reliable scale, 
while the values of 0.40–0.60, 0.60–0.80 and 0.80–1.00 indicate low reliability, reliability 
and high reliability, respectively (Tavşancıl, 2005). Accordingly, the scales can be consid-
ered highly reliable. 
 

Table 18. The Relationship of Scale Scores 
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**p<0.01, *p<0.05 = significant relationship; p>0.05 = no significant relationship; Correlation coefficient 
levels; 0<r<0.299 = poor, 0.300<r<0.599 = medium, 0.600<r<0.799 = strong, 0.800<r<0.999 = very 
strong; Pearson Correlation 

                 There is a positive and statistically significant relationship between Sponsor Aware-
ness and Sponsor Image (r=0.448), Event/Sponsor Fit (r=0.479), Sponsor Attitude 
(r=0.568), Previous Purchase (r=0.310) and Purchase Intention (r=0.467) (p<0.05). There 
is a positive and statistically significant relationship between Sponsor Image and 
Event/Sponsor Fit (r=0.758), Sponsor Attitude (r=0.593), Previous Purchase (r=0.749) and 
Purchase Intention (r=0.681) (p<0.05). There is a positive and statistically significant rela-
tionship between Event/Sponsor Fit and Sponsor Attitude (r=0.734), Previous Purchase 
(r=0.656) and Purchase Intention (r=0.782) (p<0.05). There is a positive and statistically 
significant relationship between Sponsor Attitude and Previous Purchase (r=0.457) and 
Purchase Intention (r=0.778) (p<0.05). There is a positive and statistically significant rela-
tionship between Previous Purchase and Purchase Intention (r=0.657) (p<0.05). 
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Table 19. Comparison of Scale Scores Based on the Number of Times the Respondents 

Attended Fenerbahçe Basketball Games in the Previous Season 

 

 

*p<0.05 = significant difference, p>0.05 = no significant difference; ANOVA test 

               Statistically significant differences exist in the Sponsor Attitude, Previous Purchase 
and Purchase Intention scores of the respondents considering the number of times they at-
tended Fenerbahçe basketball games (p<0.05). The fewer games they attended, the higher 
their Sponsor Attitude, Previous Purchase and Purchase Intention levels. Other scores, on 
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the other hand, were unaffected by the number of times they attended Fenerbahçe basket-
ball games (p>0.05). 
 

Table 20. Comparison of Scale Scores Based on the Respondents’ Purchase of Beko Prod-
ucts in the Previous Season 

 

*p<0.05 = significant difference, p>0.05 = no significant difference; t test 

There is a statistically significant difference between those who bought Beko prod-
ucts in the previous season and those who did not in terms of Sponsor Awareness, Sponsor 
Image, Event/Sponsor Fit, Sponsor Attitude, Previous Purchase and Purchase Intention 
scores (p<0.05). Those who bought Beko products in the previous season had higher levels 
of Sponsor Awareness, Sponsor Image, Event/Sponsor Fit, Sponsor Attitude, Previous Pur-
chase and Purchase Intention. 
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Table 21. Comparison of Scale Scores Based on the Respondents’ Purchase of Beko Prod-

ucts in 2019 

 

*p<0.05 = significant difference, p>0.05 = no significant difference; t test 

There is a statistically significant difference between those who bought Beko prod-
ucts in 2019 and those who did not in terms of their Event/Sponsor Fit, Sponsor Attitude, 
Previous Purchase and Purchase Intention scores (p<0.05). Those who bought Beko prod-
ucts in 2019 had higher Event/Sponsor Fit, Sponsor Attitude, Previous Purchase and Pur-
chase Intention levels. The other scores, on the other hand, were unaffected by their pur-
chase of Beko products in 2019 (p>0.05). 
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Table 22. Comparison of Scale Scores Based on Gender 

 

 

*p<0.05 = significant difference, p>0.05 = no significant difference; t test 

There is a statistically significant difference in the Sponsor Image, Event/Sponsor 
Fit, Sponsor Attitude, Previous Purchase and Purchase Intention scores of the female and 
male respondents (p<0.05). Women had higher Sponsor Image, Event/Sponsor Fit, Sponsor 
Attitude, Previous Purchase and Purchase Intention levels. Sponsor Awareness was unaf-
fected by gender (p>0.05). 
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Table 23. Comparison of Scale Scores Based on Age 

 

*p<0.05 = significant difference, p>0.05 = no significant difference; ANOVA test 

There is a statistically significant difference between the respondents of different 
age groups in terms of Sponsor Image, Event/Sponsor Fit, Sponsor Attitude, Previous Pur-
chase and Purchase Intention scores (p<0.05). The younger the respondent, the higher their 
Sponsor Image, Event/Sponsor Fit, Sponsor Attitude, Previous Purchase and Purchase In-
tention levels. Sponsor Awareness was unaffected by age (p>0.05). 
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Table 24. Comparison of Scale Scores Based on Yearly Income 

 

 

*p<0.05 = significant difference, p>0.05 = no significant difference; ANOVA test 

There is a statistically significant difference between respondents of various yearly 
incomes in terms of Sponsor Awareness, Sponsor Image, Event/Sponsor Fit, Sponsor Atti-
tude, Previous Purchase and Purchase Intention scores (p<0.05). The lower the yearly in-
come, the higher the Sponsor Awareness, Sponsor Image, Event/Sponsor Fit, Sponsor Atti-
tude, Previous Purchase and Purchase Intention levels. 
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Table 25. Comparison of Scale Scores Based on Educational Background 
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*p<0.05 = significant difference, p>0.05 = no significant difference; ANOVA test 

There is a statistically significant difference between the respondents with different 
educational backgrounds in terms of Sponsor Awareness, Sponsor Image, Event/Sponsor 
Fit, Sponsor Attitude, Previous Purchase and Purchase Intention scores (p<0.05). The lower 
the education level, the higher their Sponsor Awareness, Sponsor Image, Event/Sponsor Fit, 
Sponsor Attitude, Previous Purchase and Purchase Intention levels. 

Table 26. Direct Factors Affecting Purchase Intention 

 

*p<0.05 = significant impact, p>0.05 = no significant impact; Simple linear regression 
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The Sponsor Awareness (β=0.467), Sponsor Image (β=0.681), Event/Sponsor Fit 
(β=0.782), Sponsor Attitude (β=0.778) and Previous Purchase (β=0.657) variables have a 
positive and statistically significant impact on Purchase Intention (p<0.05). Event/Sponsor 
Fit has the greatest impact. 

Table 27. Direct Factors Affecting Sponsor Image 

 

*p<0.05 = significant impact, p>0.05 = no significant impact; Simple linear regression 

The Sponsor Awareness (β=0.448), Event/Sponsor Fit (β=0.758), Sponsor Attitude 
(β=0.593) and Previous Purchase (β=0.749) variables have a positive and statistically sig-
nificant impact on Sponsor Image (p<0.05). Event/Sponsor Fit has the greatest impact. 

Table 28. Direct Factors Affecting Sponsor Attitude 

 

*p<0.05 = significant impact, p>0.05 = no significant impact; Simple linear regression 

The Sponsor Awareness (β=0.568), Event/Sponsor Fit (β=0.734) and Previous Pur-
chase (β=0.457) variables have a positive and statistically significant impact on Sponsor At-
titude (p<0.05). Event/Sponsor Fit has the greatest impact. 
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Table 29. Factors Affecting Purchase Intention (Hierarchical Model) 

 

*p<0.05 = significant impact, p>0.05 = no significant impact; Simple linear regression 

In the first model, Sponsor Attitude (β=0.600) and Previous Purchase (β=0.380) had 
a positive impact on Purchase Intention (p<0.05), while Sponsor Awareness had no impact 
(p>0.05). In the second model, Event/Sponsor Fit was added to the first model. In the sec-
ond model, Sponsor Attitude (β=0.461), Previous Purchase (β=0.271) and Event/Sponsor 
Fit (β=0.270) had a positive impact on Purchase Intention (p<0.05), while Sponsor Aware-
ness had no impact (p>0.05). In the third model, Sponsor Image was added to the second 
model. In the third model, Sponsor Attitude (β=0.460), Previous Purchase (β=0.266) and 
Event/Sponsor Fit (β=0.266) had a positive impact on Purchase Intention (p<0.05), while 
Sponsor Awareness and Sponsor Image had no impact (p>0.05). 
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Table 30. R2 Changes in the Hierarchical Model 

 

Adding Event/Sponsor Fit to the hierarchical model led to a significant change 
(p<0.05), while adding Sponsor Image caused no significant change (p>0.05). 
 

Table 31. Tolerance and VIF Statistics of the Variables of the Model 

 

For a VIF (Variance Inflation Factor) value of ≥10 and a Tolerance value of <0.10, it 
can be argued that there is a multiple connection problem. There are no problems with the 
variables in the hierarchical model. 
 

 

 

 

 

 



 A Model for Measuring Sponsorship Impact: An Analysis of Beko’s Naming Rights Sponsor-

ship of Fenerbahçe Men’s Basketball Team 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 1-34 

28 

Table 32. Results of the Path Analysis 

 
*p<0.05 = significant impact, p>0.05 = no significant impact; Path Analysis 

The Event/Sponsor Fit (β=0.340), Sponsor Attitude (β=0.587) and Previous Pur-
chase (β=0.340) variables have a positive and statistically significant impact on Purchase 
Intention (p<0.05), while Sponsor Image and Sponsor Awareness have no impact (p>0.05). 
The Sponsor Awareness (β=0.119), Event/Sponsor Fit (β=0.467), Sponsor Attitude 
(β=0.071) and Previous Purchase (β=0.550) variables have a positive and statistically sig-
nificant impact on Sponsor Image (p<0.05). Since Sponsor Image has an insignificant im-
pact, it has no mediating role. 

On the basis of the findings, the following diagram is formulated: 
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Figure 1. Diagram of Sponsorship Impact through Dyadic Antecedents and Consumer-

Based Outcomes. 

 

DISCUSSION & CONCLUSIONS 

The results of this study reveal the power of sponsorship fit and past purchase. To 
elaborate on the implications of results, it is necessary to highlight the major findings of this 
research:  

1) The lower the level of attendance, the higher the scores are regarding attitude 
toward the sponsor, past purchase and purchase intent. With respect to the level of attend-
ance, no statistically significant differences were found in sponsor awareness, sponsor im-
age and sponsorship fit. If everything went right in a given sponsorship execution, one 
would expect results to show higher attendance leading to high scores on attitude toward 
the sponsor and purchase intent. The fact that no differences were found in sponsor aware-
ness, sponsor image and event-sponsorship fit indicate that these variables had no correla-
tion with the level of attendance. The respondents were indifferent to sponsorship mes-
sages because a high score on sponsorship outcomes should, according to the flow of logic, 
necessitate a high level of sponsorship exposure, which these respondents claimed to lack. 
If the respondents had no exposure through the event, then some other marketing-related 
communication or past purchase experience must be causing this positive outlook. 
 

2) The answers of the subjects who claimed to have purchased a Beko product 
within the time frame of the previous season (when the sponsorship deal was not yet 
signed) reveal higher scores on sponsor awareness, sponsor image, sponsorship fit, attitude 
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toward the sponsor, past purchase and purchase intent compared to the answers of the re-
spondents who made no purchase prior to the sponsorship deal. This finding suggests the 
power of past purchase in positively influencing sponsorship outcomes. 
 

3) Similar to finding #2, respondents who stated having purchased a Beko product 
post sponsorship activation had higher scores on sponsorship fit, attitude toward the spon-
sor, past purchase and purchase intent. Other variables studied showed no scientifically sig-
nificant correlation. This supports finding #2 and points to the power of past purchase pos-
itively influencing sponsorship outcomes (p>0.05). 
 

4) Results show that female respondents scored higher on sponsor image, sponsor-
ship fit, attitude toward the sponsor, past purchase and purchase intent, yet sponsor aware-
ness did not show any significant differences between genders. This finding suggests that 
female fans are more open to sponsorship messages and/or marketing-related communi-
cation efforts. 
 

5) One of the most important implications of this study can be found in the following 
findings: as age decreases, there is a corresponding increase in sponsor image, sponsorship 
fit, attitude toward the sponsor, past purchase and purchase intent. No sponsor awareness  
difference is noted with respect to respondent age. 
 

6) As annual income decreases, there is a corresponding increase in sponsor aware-
ness, sponsor image, sponsorship fit, attitude toward the sponsor, past purchase and pur-
chase intent. 
 

7) As level of education decreases, sponsor awareness, sponsor image, sponsorship 
fit, attitude toward the sponsor, past purchase and purchase intent increases. 
 

Findings #5, #6 and #7 indicate that Beko is more appealing to young fans from 
lower income and education groups. Arçelik, which owns Beko, may be the number-one 
brand in Turkey, but it is not yet one of the most preferred or most reputable global brands. 
This is because: a) organic expansion is slower and even more costly than complex opera-
tions such as original equipment manufacturing, joint venturing or acquisitions; b) specifi-
cally in home appliances, brand loyalty is a very powerful competitive factor—a fact which 
is also supported by findings of this study highlighting the power of past purchase in influ-
encing sponsorship outcomes; c) negative quality associations among potential clients due 
to the products’ country of origin—negative country-of-origin effects lower consumer ex-
pectations of quality, and, as a result, consumers are not willing to pay as much for products 
from developing countries. 
 

The findings of this study reveal that the factors that have a positive and statistically 
significant impact on purchase intent are: sponsor awareness (β=0.467), sponsor image 
(β=0.681), sponsorship fit (β=0.782), attitude toward sponsor (β=0.778) and past purchase 
(β=0.657), and sponsorship fit turned out to be the strongest statistically significant factor 
found to positively impact purchase intent. The variables that have a positive scientific sig-
nificance on sponsor image (p<0.05) are: sponsor awareness (β=0.448), sponsorship fit 
(β=0.758), attitude toward the sponsor (β=0.593), and past purchase (β=0.749), and spon-
sorship fit was found to have the strongest impact on sponsor image. 
 

In shedding light into the multidimensional extent of brand knowledge, it is neces-
sary to highlight the importance of leveraging processes in creating, developing or sustain-
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ing brand value. Knowing that brand X is a sponsor of event Y is simply not enough to gen-
erate favorable cognitive, conative and affective outcomes, and it certainly is not enough to 
motivate the consumer to make the purchase (Keller, 1993); therefore, in order for a spon-
sor to trigger favorable outcomes, complementary sponsorship-linked marketing commu-
nication practices need to be implemented. In order to achieve sponsorship goals, busi-
nesses should determine in what ways sponsorship can help them in achieving their objec-
tives and research the types of activities necessary to carry out in relevant areas. 
 

LIMITATIONS & FUTURE RESEARCH 

The findings of this research reveal several points that would benefit from further 
investigation. The most striking point to stress is that the sponsorship context studied in 
this research involves action sports. One major implication of this limitation is that the find-
ings may not be applicable to different sponsorship contexts involving less explicit and fre-
quent exposures. On this basis, it can be suggested that research be expanded to study other 
sponsorship domains as well. 
 

 



 A Model for Measuring Sponsorship Impact: An Analysis of Beko’s Naming Rights Sponsor-

ship of Fenerbahçe Men’s Basketball Team 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 1-34 

32 

REFERENCES 

Alexandris, Kostas vd. “Predicting Sponsorship Outcomes from Attitudinal Constructs: The 
Case of a Professional Basketball Event.” Sport Marketing Quarterly, 16/3 (2007), 130. 
 
ANA, Association of National Advertisers. Improving Sponsorship Accountability Metrics. 
Retrieved on 4 December 2020 https://www.ana.net/miccontent/show/id/rr-
sponsorship-accountability-metrics 

Becker-Olsen, Karen L. & Carolyn J. Simmons. "When Do Social Sponsorships Enhance Or Di-
lute Equity? Fit, Message Source, and the Persistence of Effects" in Advances in Consumer Re-
search Volume 29, eds. Susan M. Broniarczyk and Kent Nakamoto, 287-289. Valdosta, GA : 
Association for Consumer Research, 2002.  
 
Becker-Olsen, Karen L. & Ronald Paul Hill. “The Impact of Sponsor Fit on Brand Equity: 
The Case of Nonprofit Service Providers.” Journal of service research, 9/1 (2006), 73–83. 
 
Bennett, Roger. “Sports Sponsorship, Spectator Recall and False Consensus.” European 
Journal of Marketing, 33, 3/4, (1999), 291–313. 

Biscaia, Rui vd. “Sport sponsorship: The relationship between team loyalty, sponsorship 
awareness, attitude toward the sponsor, and purchase intentions.” Journal of Sport Man-
agement, 27/4, (2013), 288–302. 

Cornwell, T. Bettina & Coote, Leonard V. “Corporate Sponsorship of a Cause: The Role of 
Identification in Purchase Intent.” Journal of Business Research, 58/3, (2005), 268–276. 

Crompton, John L. “Conceptualization and Alternate Operationalizations of the Measure-
ment of Sponsorship Effectiveness in Sport.” Leisure studies, 23/3, (2004), 267–281. 

DeCarlo, Lawrence T. “On the Meaning and Use of Kurtosis.” Psychological Methods, 2/3, 
(1997), 292–307. 

Dees, Windy vd. “Congruence and Its Impact on Sponsorship Effectiveness Out-
comes.” Sport Marketing Quarterly, 19/1, (2010), 25–35. 

Fishbein, Martin & Ajzen, Icek. Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Ap-
proach. Psychology Press, 2010. 

Garland, Ron vd. “Measuring Sport Sponsorship Effectiveness: Links to Existing Behav-
ior.” Innovative Marketing, 4/1, (2008), 46–51. 

Groeneveld, Richard A. & Meeden, Glen. “Measuring Skewness and Kurtosis.” Journal of the 
Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 33/4, (1984), 391–399. 

Grohs, Reinhard & Reisinger, Heribert. “Sponsorship Effects on Brand Image: The Role of 
Exposure and Activity Involvement.” Journal of Business Research, 67/5, (2014), 1018–
1025. 

Grohs, Reinhard vd. “Assessing the Effectiveness of Sport Sponsorships—An Empirical Ex-
amination.” Schmalenbach Business Review, 56/2, (2004), 119–138. 

Gwinner, Kevin. “A Model of Image Creation and Image Transfer in Event Sponsorship.” In-
ternational marketing review, 14/3, (1997), 145–158. 

https://www.ana.net/miccontent/show/id/rr-sponsorship-accountability-metrics
https://www.ana.net/miccontent/show/id/rr-sponsorship-accountability-metrics


 A Model for Measuring Sponsorship Impact: An Analysis of Beko’s Naming Rights Sponsor-

ship of Fenerbahçe Men’s Basketball Team 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 1-34 

33 

Gwinner, Kevin & Bennett, Gregg. “The Impact of Brand Cohesiveness and Sport Identifica-
tion on Brand Fit in a Sponsorship Context.” Journal of Sport Management, 22/4, (2008), 
410–426. 

Hopkins, Kenneth D. & Weeks, Douglas L. “Tests for Normality and Measures of Skewness 
and Kurtosis: Their Place in Research Reporting.” Educational and Psychological Measure-
ment, 50/4, (1990), 717–729. 

Howard, John A. & Sheth, Jagdish N. The Theory of Buyer Behavior. New York: Wiley, 1969.  
 
Keller, Kevin Lane. “Conceptualizing Measuring and Managing Customer-Based Brand Eq-
uity.” Journal of Marketing, 57, (1993), 1–22.    

Kim, Yukyoum vd. “Factors Influencing Sponsorship Effectiveness: A Meta-Analytic Review 
and Research Synthesis.” Journal of Sport Management, 29/4, (2015), 408–425. 

Kim, Yu Kyoum vd. “The Role of Gratitude in Sponsorship: The Case of Participant 
Sports.” International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 12/1, (2010), 48-70. 

Ko, Yong Jae vd. “The Effects of Sport Involvement, Sponsor Awareness and Corporate Im-
age on Intention to Purchase Sponsors’ Products.” International Journal of Sports Market-
ing & Sponsorship, 9/2, (2008), 79-94. 

Koo, Gi-Yong vd. “Effect of Perceived Sport Event and Sponsor Image Fit on Consumers’ 
Cognition, Affect, and Behavioral Intentions.” Sport Marketing Quarterly, 15/2, (2006), 80-
90. 

Lardinoit, Thierry & Quester, Pascale, G. “Attitudinal Effects of Combined Sponsorship and 
Sponsor’s Prominence on Basketball in Europe.” Journal of Advertising Research, 41/1, 
(2001), 48–58. 

Madrigal, Robert. “Social Identity Effects in a Belief–Attitude–Intentions Hierarchy: Impli-
cations for Corporate Sponsorship.” Psychology & Marketing, 18/2, (2001), 145–165. 

Meenaghan, John A.  “Commercial Sponsorship.” European Journal of Marketing, 17 (7), 
(1983), 1-73. 

Meenaghan, Tony. “Understanding Sponsorship Effects.” Psychology & Marketing, 18/2, 
(2001), 95-122. 

Moors, Johannes Josephus Antonius. “A Quantile Alternative for Kurtosis. Journal of the 
Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)”, 37/1, (1988), 25–32. 

O’Reilly, Norm & Madill, Judith. “The Development of a Process for Evaluating Marketing 
Sponsorships.” Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences 
de l’Administration, 29/1, (2012), 50–66.    

Pope, Nigel K., & Voges, Kevin E. “The Impact of Sport Sponsorship Activities, Corporate 
Image, and Prior Use on Consumer Purchase Intention.” Sport Marketing Quarterly, 9/2, 
(2000), 96 –102. 
 
Quester, Pascal & Farrelly, Francis. “Association, Brand Memorisation and Decay: A Study 
of Sponsor’s Impact.” Journal of Product and Brand Management, 7/6, (1998), 539–557. 
 
Scheinbaum, Angelina, Close & Lacey, Russell. “Fit Matters? Asymmetrical Impact for Effec-
tiveness on Sponsors and Event Marketers.” Sport Marketing Quarterly, 22/2, (2013), 71–
82. 



 A Model for Measuring Sponsorship Impact: An Analysis of Beko’s Naming Rights Sponsor-

ship of Fenerbahçe Men’s Basketball Team 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 1-34 

34 

Schlesinger, Torsten & Güngerich, Mathias. “Analysing Sport Sponsorship Effectiveness—
The Influence of Fan Identification, Credibility and Product-Involvement.” International 
Journal of Sport Management and Marketing, 9/2, (2011), 54–74. 

Spears, Nancy & Singh, Surendra N. “Measuring Attitude Toward the Brand and Purchase 
Intentions.” Journal of Current Issues & Research in Advertising, 26/2, (2004), 53–66. 

Speed, Richard & Thompson, Peter. “Determinants of Sports Sponsorship Response.” Jour-
nal of the Academy of Marketing Science, 28/2, (2000), 226–238. 

Sümer, Nebi. “Personality and Behavioral Predictors of Traffic Accidents: Testing a Contex-
tual Mediated Model.” Accident Analysis & Prevention, 35/6, (2003), 949–964. 

Tavşancıl, Ezel. Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi. Yargı yayınevi, 2005. 

Verhoef, Peter C. & Leeflang, Peter S. “Understanding the Marketing Department’s Influ-
ence within the Firm.” Journal of Marketing, 73/1, (2009), 14–37. 

Zaharia, Noni vd. “No More Good Intentions: Purchase Behaviors in Sponsorship.” Journal 
of Sport Management, 30/2, (2016),162–175. 

 

 

 



Toplum Bilimleri Dergisi – Journal of Social Sciences 

ISSN: 1306-7877 e-ISSN: 2147-5644 

 

 

Hz. Ömer Suikastında Hürmüzân’ın Rolü 
 

The Role Of Hurmuzān In The Assassınatıon Of Calıph Omar 
 
 

Haci Ataş 
 

Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslam tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 

Osmaniye, Türkiye 
 

Assistant Professor, University of Osmaniye Korkut Ata Faculty of Theology 
Department of Islamic History and Arts 

Osmaniye, Turkey 
 
 

haciatas@osmaniye.edu.tr 
 

orcid.org/0000-0001-9276-2966    
 

 

Makale Bilgisi / Article Information 

http://dx.doi.org/10.29238/tbd.2007.50697  

 

 

Makale Türü / ArticleTypes: Araştırma Makalesi / Research Article 

Geliş Tarihi / The Article Arrival Date: 02.04.2021 

Yayımlanma Tarihi / Publication Date: 25 Haziran / June 2021 

Yayımlanma Sezonu / Publication Season: Haziran / June 2021 

Cilt / Volume: 30 

Sayfa / Pages: 35-50 

 

 

Copyright © Published by Toplum Bilimleri Dergisi – Journal of Social Sciences.  

All rights reserved www.toplumbilimleri.com  

  

mailto:haciatas@osmaniye.edu.tr
http://dx.doi.org/10.29238/tbd.2007.50697
http://www.toplumbilimleri.com/


 Hz. Ömer Suikastında Hürmüzân’ın Rolü 
 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 35-50 

35 

             Özet 
 

Hz. Ömer, Muğîre b. Şuʻbe’nin mükâteb kölesi Ebû Lü’lüe Feyrûz el-Mecûsî 
tarafından 23/644 yılında düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştür.  Hz. 
Ömer’in bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi birçok şüpheyi de beraberinde 
getirmiştir. Halife’nin katili bellidir ancak suikastın asıl sebebi ve bu suikastın 
arkasındaki saikler ve şahıslar muammadır. Suikastın görünür sebebi Ebû Lü’lüe 
isimli kölenin kendisi için belirlenen mükâtebe bedeline itiraz ederek bunun için 
Halife’den indirim talep etmesi; Hz. Ömer’in de bu talebe olumsuz cevap vermesidir. 
Mecûsî bir kölenin bu kadar basit bir sebeple bir devlet başkanını öldürmesi 
kuşkuyla karşılanmıştır. Görünen sebebin dışında bu cinayetin arkasında başka 
etkenler ve şahısların olduğu düşünülmektedir. İran ve Irak topraklarının tamamını 
fethederek Sâsânî devletini ortadan kaldıran Hz. Ömer, özellikle bu ülkeden 
Medine’ye getirilen İranlı esirlerin nefretini kazanmıştır. Bu isimlerin en öne çıkanı 
meşhur İranlı komutan Hürmüzân’dır. Hz. Ömer suikastında dâhilî ve haricî birçok 
sebepten söz edilmekle birlikte Hürmüzân’ın, Halife’nin şehit edilmesindeki en 
önemli aktör olduğu kanaatindeyiz. Halife Ömer suikastının arkasındaki en önemli 
figür olarak gördüğümüz Hürmüzân, bu çalışmanın odağında yer almıştır.   

     
Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Hz. Ömer, Hürmüzân, Ebû Lü’lüe, Suikast. 

 
THE ROLE OF HURMUZĀN IN THE ASSASSINATION OF 

CALIPH OMAR 
 
Abstract 
 
Caliph Omar was assassinated in 23/644 by Ebū Lu’lue Feyrūz, the 

contracted slave of Mughīra Ibn Shu'ba. The death of Caliph Omar as a result of an 
assassination brought many doubts. The killer of the Caliph is obvious, but the real 
reason for the assassination and the reasons and persons behind this assassination 
are enigmatic. The apparent reason for the assassination was that the slave named 
Abu Lu'lue objected to the contract price determined for him and demanded a 
discount from the Caliph for this; Caliph Omar also gave a negative response to this 
request. The murder of a head of state for such a simple reason was viewed with 
suspicion by a Macūsī slave. Apart from the apparent reason, it is thought that there 
are other factors and individuals behind this murder. Caliph Omar, who destroyed 
the Sassanid state by conquering all of Iran and Iraq, gained the hatred of the Iranian 
prisoners who were brought to Medina from this country. The most prominent of 
these names is the famous Iranian commander Hurmuzān. Although many internal 
and external reasons were mentioned in the assassination of Caliph Omar, we 
believe that Hurmuzān was the most important actor in the martyrdom of the 
Caliph. Hurmuzān, who we see as the most important figure behind the 
assassination of Caliph Omar, is the focus of this study. 

 
Keywords: Islamic History, Caliph Omar, Hurmuzān, Ebū Lu’lue, 

Assassination. 
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Giriş 
Hz. Ebû Bekir döneminde ortaya çıkan Ridde olaylarının bertaraf edilmesiyle isyan 

hareketleri sona ermiş, hemen arkasından da Şam ve Irak bölgesinde fetihlere başlanmıştır. 
Yaklaşık iki yıl süren halifeliğinin ardından vefat eden Hz. Ebû Bekir, ölmeden önce, 
kendisinden sonra en uygun aday olarak gördüğü Hz. Ömer’in halife seçilmesini sağlamıştır. 
Hz. Ömer döneminde Şam, Irak, İran, Cezîre ve Mısır gibi çok geniş bir coğrafya 
fethedilmiştir. Sâsânî topraklarının tamamı ele geçirilmiş ve bu devlet tarih sahnesinden 
silinmiştir. Köklü bir geçmişe sahip Sâsânî devletinin ortadan kaldırılması bu bölge 
insanının Hz. Ömer’e düşmanlık beslemesine neden olmuştur. Hürmüzân da meşhur bir 
Sâsânî komutanı iken bütün yetki ve makamını kaybederek bir esir konumuna düşmüştür.  

Hz. Ömer suikastında ismi şüpheliler arasında yer alan Hürmüzân, Sâsânî devleti ile 
yapılan Tüster savaşından sonra (20/641) esir edilerek Medine’ye getirilmiştir. Meşhur 
İranlı komutanın Medine’ye getirilmesi Hz. Ömer’in kendisi hakkında nihai kararı vermesi 
içindir. Hürmüzân, kaynakların aktardığına göre Medine’ye geldikten kısa süre sonra 
Müslüman olmuştur. Aynı yıllarda Ebû Lü’lüe isimli İranlı bir köle de Hz. Ömer’in müsaadesi 
ile Medine’de yaşamaktadır. Bu iki şahsın zaman zaman bir araya gelerek görüştükleri 
bilinmektedir. Her ikisinin de İranlı olması ve esir olarak Medine’ye getirilmeleri onların 
ortak yanlarındandır. Halife’nin şehit edilişinden birkaç gün önce bu iki şahsın görüşmesi 
ve suç aleti olan hançerin yanlarında görülmesi Hürmüzân’ı Hz. Ömer’in katledilmesinde 
şüpheliler arasına sokmuştur.  

Sâsânî halkının Hz. Ömer’e düşmanlık göstermesi suikastın  haricî sebepleri 
arasında sayılabilir. Ancak Hz. Ömer’in tavizsiz uygulamalarından memnun olmayan bazı 
Müslümanların da ona karşı içeriden bir muhalefet hareketi başlatması dikkat çekicidir. Bu 
muhalefet hareketini yürütenler Hz. Ömer’den çekindikleri için çalışmalarını gizlice 
sürdürmüşlerdir. Müdahaleci bir kişiliğe sahip olan Hz. Ömer, Müslümanların hiçbir zaman 
rehavete kapılmasına müsaade etmezdi. İstişareye önem verir ancak karar verdikten sonra 
kendisine karşı muhalif bir tutum takınılmasından hoşlanmaz ve haklı olduğunu 
düşündüğünde sert tedbirlere başvurmaktan çekinmezdi.1 Özellikle atadığı memurları sık 
sık teftiş etmesi ve onları gerektiğinde sorguya çekip cezalandırması bazı kimselerin 
hoşnutsuzluğuna sebep olmuştu. Kendisi oldukça mütevazi bir hayat yaşar aynı şekilde 
yöneticilerinden de bunu beklerdi. Devlet gelirlerinin arttığı bir dönemde tavizsiz bir mali 
politika uygulaması yine bazı kimseleri rahatsız etmişti. Bu da Halife’ye karşı dâhilî bir 
muhalefetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

İlk dönem kaynaklarında suikastla ilgili rivayetler, belli bir metodoloji çerçevesinde 
ele alınıp kritik edilmemiştir. Hz. Ömer’in şehadeti ile alakalı rivayetler tek başlık altında ve 
herhangi bir kritiğe ihtiyaç duyulmadan aktarılmıştır. Bu rivayetçi metot, suikastın 
arkasındaki isim ya da olaylara ulaşmayı zorlaştırdığı gibi, aynı zamanda olayı karmaşık 
hale getirmiştir. Fakat bu bilgiler son dönem çalışmalarında daha sistemli bir şekilde ele 
alınmış, olayın bireysel ya da organize oluşunun tespitine yönelik çalışmaların yanında; 
suikastın iç ya da dış bağlantılarının ortaya konmasına yönelik çalışmalar da yapılmıştır. 
Bunlardan biri Mehmet Azimli’nin Dört Halife’yi Farklı Okumak Hz. Ömer2 isimli kitabıdır. 
Yine Adnan Demircan’ın  Hz. Ömer Suikastı adıyla yayımlanan tebliği de konuyu 
aydınlatması bakımından önemlidir. Konumuzla alakalı görülebilecek diğer bir çalışma da 
Abdurrahman Demirci’nin Hz. Ömer’in Şehadeti3 isimli makalesidir. Elbette bu çalışmalar 
Hz. Ömer’in suikastıyla alakalı değerli bilgiler sunmuşlar ve makalemizde de ismi geçen 
çalışmalardan istifade edilmiştir. Ancak, söz konusu çalışmalar Hz. Ömer’in şehit 
edilmesindeki etkenlerin farklı taraflarına odaklanarak hazırlanmıştır. Bizim çalışmamızın 

 
1 Adnan Demircan, “Hz. Ömer Suikastı”, Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, ed. Ali Aksu (Sivas: Cumhuriyet 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018), 358. 
2 Mehmet Azimli, Hz. Ömer (Ankara: Ankara Okulu, 2018). 
3 Abdurrahman Demirci, “Hz. Ömer’in Şehadeti”, İslâmî İlimler Dergisi 9/2 (2014), 7-35. 
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diğerlerinden farkı ise suikastın baş sorumlusu olarak gördüğümüz Hürmüzân üzerine bina 
edilmesidir. 

 
1. Hürmüzân’ın Kısaca Hayatı  
Hürmüzân-ı Fârisî el-Mihricânî, Sâsânî döneminin önde gelen sülâlelerinden 

Mihricânkazef soyundan gelmektedir.4 Hz. Ömer döneminde İranlılarla yapılan Kâdisiye 
Savaşı’nda İran ordusunun sağ kanadını komuta etti.5 Bu savaşta Sâsânî ordusunun 
başkomutanı Rüstem öldürülünce Fars ordusu bozguna uğradı ve geri çekilmek zorunda 
kaldı.6 Hürmüzân, emrindeki askerlerle birlikte önce Medâin şehrine çekildi; bu şehrin de 
Müslümanlar tarafından fethedilmesi üzerine memleketi Hûzistan’a gitti.7 Bu bölgede kısa 
süreliğine kendi hâkimiyetini ilan etti ve sınır şehri olan Meysân’a saldırılar düzenleyerek 
İslâm ordusuna zayiat vermeye başladı.8 Bu gelişmeler üzerine bölge komutanı Saʻd b. Ebî 
Vakkâs, Hürmüzân’ın üzerine Nuʻmân b. Mukarrin ve Nuaym b. Mes‘ûd’u gönderdi. Burada, 
İslâm ordusu karşısında ağır bir yenilgi alan Hürmüzân, Düceyl nehrinin doğusuna çekildi. 
Sûkulahvâz’da karargâh kuran İranlı komutan İslâm ordusu karşısında başarılı 
olamayacağını anlayınca barış istemek zorunda kaldı.9 

Sâsânî Hükümdarı Yezdücerd, Kâdisiye yenilgisinden sonra bir yandan kaçıyor bir 
yandan da askerlerini yeniden toparlamaya çalışıyordu. Bu maksatla Hürmüzân’a mektup 
yollayarak Müslümanların karşısına yeni bir ordu çıkarması için onu ikna etti.10 Çevre 
beldelerden gelen askerlerin de kendisine katılması ile birlikte Hürmüzân yeni bir ordu 
oluşturdu. Bu gelişmeyi haber alan Hz. Ömer, Nu‘mân b. Mukarrin komutasındaki askerleri 
Râmhürmüz’e gönderdi. Burada herhangi bir direnişle karşılaşmayan İslâm ordusu şehri 
kuvvet kullanmadan kontrol altına aldı. Hürmüzân komutasındaki Sâsânî askerleri 
Müslümanlar bu şehre gelmeden önce burayı terk ederek Tüster’e çekilmişti.11 Bunun 
üzerine Tüster’e hareket eden Müslüman askerler Şehri kuşatma altına aldı. Uzun süren 
kuşatmadan sonra kale içinden yardım alan Müslümanlar bu sayede Tüster’i ele geçirmeyi 
başardı. Şehrin 20/641 yılında fethedilmesinden sonra Hürmüzân, acemlerden 12 esirle 
birlikte Medine’ye gönderildi.12 Böylece, Hürmüzân için komutanlıktan esirliğe dönüşen 
hayat hikayesi başlamış oldu. 

 
4 Ebû Abdillâh Muhammed İbn Saʻd, Ṭabaḳātü’l-Kübrâ, thk. Ali Muhammed Ömer (Kâhire: Mektebetü’l-hanci, 

2001), 7/90; Ebü’l-Hasen Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd Belâzürî, Fütûhu’l-büldân (Beyrut: Dâru’l-Mektebe 
el-Hilâl, 1988), 556. 

5 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr Taberî, Câmiʿu’l-beyân ve Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk (Beyrut: Dârü’d-Türâs, 
1387), 3/504; Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, el-Muntaẓam fî târîḫi’l-mülûk ve’l-ümem, thk. Muhammed Abdulkadir 
Ata-Mustafa Abdulkadir Ata (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1412), 4/164; Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. 
Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târiḫ, thk. Abdullah el-Kâdi (Beyrut: Dârü’l-
kütübi’l-ilmiyye, 1415), 2/307. 

6 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer Vâkıdî, Fütûḥu’ş-Şâm (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1417), 2/178; Ebû 
Amr Halîfe b. Hayyât Halîfe Hayyât, Târîḫu Halîfe Hayyât, thk. Ekrem Ziya el-Ömerî (Dımeşk: Dâru’l-kalem, 
1397), 1/132; Ebû Muhammed Abdullāh b. Müslim İbn Kuteybe, el-Maʿârif, thk. Servet Ökkâşe (Kâhire: el-
Heyetü’l-Mısriyyeti’l-âmmeti lilkitâb, 1992), 1/667; Taberî, Târîḫ, 1/507. 

7 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/386; Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed 
b. Hasen el-Hadramî İbn Haldûn, Târîḫ-u İbn Haldûn, thk. Halil Şehade (Beyrut: Dârü’l-fikr, 1408), 2/550; 
Ekrem Ziya Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide (y.y.: Mektebetü’l-Abikân, ts.), 1/363. 

8 Taberî, Târîḫ, 4/72; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/386. 
9 Taberî, Târîḫ, 4/84; İbnü’l-Cevzî, el-Muntaẓam, 4/233; Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. 

Muhammed b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî İbn Haldûn, Târîḫ-u İbn Haldûn, thk. Halil Şehade (Beyrut: 
Dârü’l-fikr, 1408), 2/551. 

10 Taberî, Târîḫ, 4/83; Ebû Nasr el-Mutahhar b. Tâhir Makdisî, el-Bed’ ve’t-Târîḫ (Bursaîd: Mektebetü’s-
sekâfeti’d-dîniyye, ts.), 5/179; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/389; Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer 
İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, thk. Abdulah b. Abdülmuhsin et-Türkî (Kâhire: Dârü Hicr, 1424), 10/57. 

11 Taberî, Târîḫ, 4/84; Ebü’l-Muzaffer Şemsüddîn Yûsuf b. Kızoğlu et-Türkî Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-zamân fî 
târîḥi’l-a’yân (Şam: Dârü’r-risâle el-Âlemiyye, 1434), 5/254; İbn Kesîr, el-Bidâye, 10/58. 

12 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 7/90; Taberî, Târîḫ, 4/77-85; Makdisî, el-Bed’ ve’t-Târîḫ, 5/179-180; İbnü’l-Cevzî, el-
Muntaẓam, 4/232-234. 
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Halife Ömer, zaman zaman onun tecrübesinden faydalanmak maksadıyla 
görüşlerinden istifade etmiştir. Nihâvend savaşından önce Hz. Ömer ona Fâris, Azerbaycan 
ve İsfahân’dan hangi şehri daha önce fethetmesi gerektiğini sormuş, o da: “Fâris ve 
Azerbaycan iki kol, İsfahân ise baş mesabesindedir. Sen iki koldan birini kesersen o, diğer 
kolla hayatını devam ettirebilir. Eğer başı kesersen kolların ikisi de düşer”13 diyerek, Hz. 
Ömer’e öncelikli hedefin İsfahân olması gerektiğini bildirmiştir. Halife de onun fikrini makul 
görmüş olmalı ki ordusunu İsfahân’a sevk etmiştir. 

Müslüman olduktan sonra hayatına Medine’de devam eden Hürmüzân, İranlı köle 
Ebû Lü’lüe Fîrûz en-Nihâvendî’nin 23/644 yılında Hz. Ömer’e süikast düzenleyerek onu 
şehit etmesinin ardından halifenin oğlu Ubeydullah tarafından öldürülmüştür.14 
Ubeydullah, babasının şehadetinde parmağı olduğuna inandığı için Hürmüzân’ı 
öldürmüştür.  

 

2. Ebû Lü’lüe’nin Medine’ye Gelişi ve Halife’yi Şehit Edişi  
Muğîre b. Şuʻbe, Kûfe valisi olduğu sırada demircilik, marangozluk ve nakış 

işlerinden anlayan bir genci kölesi edinmişti. Müslümanların, birçok mesleği olan bu 
yetenekli gençten faydalanacağını düşünmüş olmalı ki Hz. Ömer’e bir mektup yazarak 
ondan, bu gencin Medine’ye girmesine izin vermesini talep etti. Halife Ömer de kendisinden 
istenen bu izne olumlu cevap verdi. Ebû Lü’lüe bu özel izinle Medine’ye gelerek bu şehirde 
yaşamaya başladı.15 Ebû Lü’lüe, sinsi ve kindar birisiydi. Medine’ye getirilen esirlerle her 
fırsatta görüşür ve onları Araplara karşı kışkırtırdı. Nihâvend savaşında (21/642) elde 
edilen esirler Medine’ye getirildiklerinde bu zat, esir çocukların başlarını okşamış, ağlamış 
ve “Ömer benim ciğerimi parçaladı!”16 veya “Araplar benim ciğerimi parçaladı!”17 diyerek, 
Halife ve Araplara karşı olan nefretini dillendirmişti.  

Ebû Lü’lüe Medine’ye geldiğinde efendisi Muğîre b. Şuʻbe ile her gün dört dirhem 
olmak üzere aylık 120 dirhem bedel karşılığında özgürlüğüne kavuşacağına dair bir 
anlaşma yapmıştı.18 Aralarında böyle bir anlaşma yapılmasına rağmen Ebû Lü’lüe, bir süre 
sonra bu miktarı fazla bulmuş olmalı ki bu durumu Hz. Ömer’e şikâyet etti. Halife de, sahip 
olduğu meslekleri göz önünde tutarak bu miktarın fazla olmadığını söyledi. Ebû Lü’lüe, 
Halife’nin cevabından memnun olmadığını belli edercesine ona kızgın bir şekilde bakmış Hz. 
Ömer yanındakilere: “Köle, biraz önce beni tehdit etti” demiştir.19 

Halife Ömer, bir gün Hz. Ali ile beraber çarşıda dolaşırken Ebû Lü’lüe ile 
karşılaşmışlardı. Hz. Ömer ona “Bize bir değirmen yapmaz mısın?” demiş, o da “Evet, sana 
bütün şehir halkının söz edeceği bir değirmen yapacağım!” şeklinde cevap vermişti. Halife 
onun bu imalı sözleri üzerine Hz. Ali’ye “Bunun ne demek istediği hakkında ne 
düşünüyorsun?” diye, sormuş o da “Ya Emîra’l-Müminîn! Bu adam seni tehdit etti!” demişti. 
Hz. Ömer ise “Allah bize kâfidir. Onun, bu ifadesiyle, imalı bir şeyler söylemek istediğini ben 

 
13 Belâzürî, Fütûhu’l-büldân, 425; Halîfe Hayyât, Târîḫu Halîfe Hayyât, 1/148; Taberî, Târîḫ, 4/142; Ebû Abdillâh 

Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, thk. Muhakkiklerden bir grup 
(Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1405), 1/405. 

14 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 7/18; İbn Kuteybe, el-Maʿârif, 1/187; Taberî, Târîḫ, 4/240; Makdisî, el-Bed’ ve’t-Târîḫ, 5/92; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/466. 

15 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/322. 
16 Taberî, Târîḫ, 2/419; İbnü’l-Cevzî, el-Muntaẓam, 4/280; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/419; İbn Kesîr, el-Bidâye, 

10/125. 
17 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/322; Ebü’l-Hasen Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, thk. Züheyl 

Zekkâr - Riyâd ez-Zerkelî (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1417), 10/424-425; Ebû Muhammed Bahâüddîn el-Kāsım b. Alî 
b. el-Hasen İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, thk. Amr b. Garame (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1415), 44/409; Sıbt 
İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-zamân, 5/399. 

18 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/322. 
19 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/320; Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe en-Nümeyrî İbn Şebbe, Târîḫu’l-Medîneti’l-münevvere, thk. 

Fehîm Muhammed Şaltût (Cidde: Dâru’l-İsfahân, 1399), 3/887; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/423; Sıbt İbnü’l-
Cevzî, Mir’âtü’z-zamân, 5/398; Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr Süyûtî, Târîḫu’l-ḫulefâʾ, thk. 
Hamdi Demirdâş (Riyad: Mektebet-ü Nizâr Mustafa el-Bâz, 1425), 1/186. 
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de anlamıştım” demekle yetinmişti.20 Bu görüşmeden sonra Ebû Lü’lüe, sapı ortasında iki 
uçlu bir hançer yapmış, daha sonra bu hançeri Hürmüzân’a göstermiş ve ona hançeri 
beğenip beğenmediğini sormuş, Hürmüzân da “Bu hançerle vurup öldüremeyeceğin kimse 
olmaz!” demiştir.21 

Bahse konu olan konuşmadan kısa bir süre sonra Ebû Lü’lüe, Halife’yi öldürme 
planını devreye sokmuştu. Sabah namazına hazırlanan Müslümanları gizlice takip etmeye 
başladı. O sırada Hz. Ömer, safların arasına girerek “Saflarınızı düzgün tutun!” diyordu. 
Safları düzelttikten sonra öne çıkarak tekbir getiren Halife, tam da bu esnada safların 
arasına sızan Ebû Lü’lüe tarafından defalarca hançerlendi. Hançer darbelerinden sonra Hz. 
Ömer’in “Köpek beni öldürdü” veya “Köpek beni yedi!” dediği rivayet edilmektedir. Ebû 
Lü’lüe, Hz. Ömer’i ağır bir şekilde yaraladıktan sonra elindeki iki tarafı keskin hançerle sağa 
sola koşarak karşısına çıkanları yaraladı. Kaynakların verdiği bilgiye göre bu kargaşa 
esnasında 13 kişiyi yaralanmış, bunlardan 9’u ölmüştür. Sonunda Müslümanlardan biri 
üzerine atılarak onu yakalamış, kaçamayacağını anlayınca da aynı hançerle intihar 
etmiştir.22 

Hz. Ömer, yaralandıktan sonra yanına gelen İbn Abbâs’tan, kendisini öldürmek 
isteyenin kim olduğunu araştırmasını istedi. Bir süre araştırdıktan sonra kendisini 
öldürmeye çalışanın Muğîre b. Şuʻbe’nin kölesi Ebû Lü’lüe olduğunu bildirdi. Bu haber 
üzerine Hz. Ömer: “Allah onu kahretsin! Neden böyle yaptı? Yemin olsun ki, ben kendisine 
iyilik yapılmasını emretmiştim” dedi. Daha sonra da: “Ölümümü bir Müslümanın eliyle 
kılmayan Allah’a hamd olsun!” dedi.23 Hz. Ömer, yaralandıktan sonra Mescit’ten alınarak 
evine götürüldü. Evine gelen hekim ona bir miktar süt içirdi. Sütün, yaralarının birinden 
çıktığını görünce “Ne vasiyet edeceksen et, geceye çıkacağını sanmıyorum!” dedi.24 

Hz. Ömer’in yaralanması hâdisesinden hemen sonra kargaşanın devam ettiği sırada 
Müslümanlardan biri: “Ey Allah’ın kulları! Haydi namaza, güneş doğmak üzere!” diye 
bağırdı. Ashab da Abdurrahman b. Avf’ı öne sürdü. O da Nasr ve Kevser sürelerini okuyarak 
kısa bir namaz kıldırdı. Hz. Ömer’in eve götürülmesinden sonra halktan bir kısım Müslüman 
onun huzuruna girdi. Bunlardan bazılarının iddiasına göre Hz. Ömer kendilerine, “Suikastın 
Müslümanlardan bir grubun komplosu sonucu meydana geldiğini” söyledi. Ancak orada 
bulunan ashap: “Maazallah, bundan ne bilgimiz ne de haberimiz var!” dediler.25 

 

3. Ubeydullah b. Ömer’in Hürmüzân, Cüfeyne ve Ebû Lü’lüe’nin Kızını 
Öldürmesi  

Abdurrahman b. Ebî Bekir’den nakledilen rivayete göre, Hz. Ömer şehit edilmeden 
önce Ebû Lü’lüe ile Hürmüzân görüşmüştür. Hz. Ömer’in şehit edilmesinin perde arkasını 
aydınlatması bakımından önemli gördüğümüz rivayeti Abdurrahman şöyle aktarmaktadır: 
“Ben, daha önce Ömer’in katili Ebû Lü’lüe’ye, yanında Cüfeyne ve Hürmüzân varken 
uğramıştım. Onlar, birbirleriyle gizli bir şeyler konuşuyordu. Ben, beklenmedik bir şekilde 
karşılarına çıkınca paniklediler. Bu arada, kabzası ortada olan iki başlı bir hançerin yere 
düştüğünü gördüm. Ömer’in öldürüldüğü hançeri gördüğümde o günkü hançerin aynısı 
olduğunu anladım. Ubeydullah b. Ömer, bunları benden duyunca yanına kılıcını alarak 
Hürmüzân’ın evine gitti. Onu dışarı çağırdı ve: ‘Benimle gel de şu atıma bir bakalım!’ dedi. 

 
20 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/322; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/424-425; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 44/409; Sıbt İbnü’l-

Cevzî, Mir’âtü’z-zamân, 5/399. 
21 Ahmed b. Alî b. el-Müsennâ et-Temîmî el-Mevsılî Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, thk. Hüseyin Selim Esed (Dımaşk: 

Dâru’l-me’mûn li’t-turâs, 1404), 5/116; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 44/410. 
22 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/312; Muhammed b. Ahmed b. Temîm et-Temîmî Ebü’l-Arab, Kitâbü’l-Mihan (Riyad: 

Dârü’l-Ulûm, 1404), 1/63; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 44/415. 
23 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/313; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/414; Taberî, Târîḫ, 4/192; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/447. 
24 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/315; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/417. 
25 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/316; İbn Şebbe, Târîḫu’l-Medîne, 3/904; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/417. 
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Hürmüzân’ın, kendisinin önüne geçmesini bekledikten sonra arkadan saldırarak onu 
öldürdü.26  

Başka bir rivayette Abdurrahman, Hz. Ömer’in şehit edildiği hançeri olaydan bir gün 
önce gördüğünü zikretmektedir. Bu rivayete göre Abdurrahman bu hançeri Hürmüzân ile 
Cüfeyne’nin yanında görmüş ve: “Bununla ne yapıyorsunuz?” diye sormuştu. Onlar da: “Biz 
bununla et doğruyoruz” diye cevap vermişti.27 

Ubeydullah b. Ömer, Hürmüzân’ı öldürdükten sonra Hîre Hristiyanlarından olan ve 
aralarındaki süt akrabalığı sebebiyle Saʻd b. Ebî Vakkâs’ın Medine’ye getirdiği Cüfeyne’yi 
çağırdı. Cüfeyne, o sıralarda Medine’de Müslümanlara okuma yazma öğretiyordu. Cüfeyne 
dışarı çıkınca kılıcını kaldırdı ve onu öldürmek için hamle yapınca Cüfeyne, öldürüleceğini 
anladı ve hac işareti yaptı. Böylece Abdurrahman, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu 
Cüfeyne’yi de öldürdü. Ardından Ubeydullah, intikam hırsı ile Ebû Lü’lüe’nin Müslüman olan 
küçük kızını da öldürdü.28    

Ubeydullah, babasının şehit edilmesinden sonra içinde bulunduğu ruh hali ile 
Medine’deki bütün esirleri öldürmek istiyordu. Muhacirler bir araya gelerek onu bu 
düşünceden vazgeçirmek istediler. Ancak Ubeydullah, kendisine engel olmak isteyen 
Muhacirleri dinlemediği gibi onları da ölümle tehdit etti. Araya giren Amr b. el-Âs ve Saʻd b. 
Ebî Vakkâs gibi sahabenin önde gelenleri güç de olsa Ubeydullah’ı durdurmayı başardılar.29   

 
4. Ubeydullah b. Ömer’e Verilen Ceza 
Hz. Osman halife seçildikten sonra Muhacir ve Ensar’ı toplayarak onlara: “Dinde 

büyük bir gedik açan şu adamın (Ubeydullah b. Ömer) öldürülmesi için bana yol verin!” dedi. 
Muhacir’in ekserisi Ubeydullah’ın kısas edilmesi yönünde görüş bildirdi. Onlardan biri de 
Hz. Ali’dir. Halkın çoğunluğu ise Ubeydullah ile birlikte Cüfeyne ve Hürmüzân’a da lanet 
okuyarak “Siz, Ömer’in oğlunu da mı arkasından göndermek istiyorsunuz?” dediler. Böylece 
bu kargaşa ve ihtilafa birçok kişi katıldı. Sonunda Amr b. el-Âs, Hz. Osman’a gelerek “Ya 
Emîra’l-Müminîn! Bu durum, sen henüz göreve başlamadan önce vuku bulmuştu. Onu kısas 
etmekten vazgeç!” dedi. Amr’ın bu konuşmasından sonra Ubeydullah’a kısas uygulanmadı, 
bunun yerine öldürülen iki adam ile kızın diyeti ödendi.30 Hz. Osman, “Ben, halife olarak 
onun velisiyim ve bu yaptığına karşılık kendi malımdan diyet vermeyi taahhüt ediyorum” 
diyerek, Ubeydullah’ın diyetini kendisi ödemiştir.31 

Ubeydullah’ın, babasının şehit edilmesinden sonra üç kişiyi öldürmesinde kız 
kardeşi Hafsa’nın da etkisi olduğu rivayet edilmektedir. Bu rivayete göre Hz. Ömer’in diğer 
oğlu Abdullah b. Ömer: “Allah, Hafsa’ya rahmet etsin! Hafsa, onları öldürmek üzere 
Ubeydullah’ı teşvik edenlerdendi” diyerek bu hazin olaydan Hafsa’nın da sorumlu olduğunu 
haber vermektedir.32 

Hz. Ömer’in şehit edilmesinden sonra Hz. Osman ile Ubeydullah arasında sert 
tartışmaların yaşandığı anlaşılmaktadır. Hz. Osman, bu tartışmaların birinde Ubeydullah’a: 
“Allah seni kahretsin! Sen, namaz kılan bir adamı (Hürmüzân), Resûlullah’ın korumasında 
olan diğer bir adamı (Cüfeyne) ve küçük bir kız çocuğunu öldürdün. Seni bu halinle 

 
26 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/329; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/432; Taberî, Târîḫ, 4/240; Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-

zamân, 5/424; İbn Kesîr, el-Bidâye, 10/64. 
27 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/324; Taberî, Târîḫ, 4/240; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 38/60; Ebû Muhammed 

Takıyyüddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkādir b. Muhammed Makrîzî, İmtâʿu’l-esmâʿ, thk. Muhammed Abdulhamîd 
(Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1420), 6/215. 

28 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/329; Taberî, Târîḫ, 2/892; İbnü’l-Cevzî, el-Muntaẓam, 4/339; Ebû Abdillâh Şemsüddîn 
Muhammed b. Ahmed b. Osmân Zehebî, Târîḫu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-aʿlâm, thk. Ömer Abdusselam 
(Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-Arabî, 1413), 3/568; İbn Kesîr, el-Bidâye, 10/217. 

29 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/329-330; Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-zamân, 5/425. 
30 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/330; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/433; İbnü’l-Cevzî, el-Muntaẓam, 4/339; İbn Asâkir, 

Târîḫu Dımaşḳ, 38/61. 
31 Taberî, Târîḫ, 4/239; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/467; Zehebî, Târîḫu’l-İslâm, 3/297. 
32 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/330; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/433; Zehebî, Târîḫu’l-İslâm, 3/297. 
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bırakmak nasıl hak olabilir?” diyerek, onu sert sözlerle azarladı. Ancak, bu sert sözlerle 
Ubeydullah’ı paylayan Hz. Osman, halife olduktan sonra diyet karşılığında onu serbest 
bırakmıştır. Halifenin, Ubeydullah hakkındaki fikrini değiştiren zat ise Amr b. el-Âs 
olmuştur.33 

Bazı kaynaklar Hürmüzân’ın oğlu Gamâzibân’ın, Ubeydullah’ı affettiğini 
nakletmektedir.34 İbnü’l-Esîr’e göre bu rivayet zayıftır. Hz. Ali iktidara geldiğinde 
Ubeydullah b. Ömer, Şam’a kaçarak Muâviye’ye sığınmıştır. Çünkü Hz. Ali, Ubeydullah’a 
kısas uygulanmasını istiyordu.35 Hz. Ali, halife olduğunda geciken kısası uygulamayı 
düşünmüş Ubeydullah da bunu anlayınca Şam’a kaçmıştır. 

 
5. Hz. Ömer Suikastının Arkasındaki Unsurlar 
İslâm Tarihi’nin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Hz. Ömer’in şehadetinin 

arkasında ciddi saiklerin yattığını düşünüyoruz. Bu olay dışarıdan göründüğü haliyle basit 
bir suikast hadisesi değildir. Suikastın arkasında dahili ve harici birçok etken yatmaktadır.  

 

5.1. Pers İmparatorluğu’na Duyulan Özlem 
Şiîlerin ekseriyetine göre Hz. Ömer, Hz. Ali’nin hilâfetine engel olan bir zalimdir. Bu 

nedenle Şiîlerin hakimiyeti altındaki bazı bölgelerde ismi Ömer olduğu için öldürülen 
Müslümanlardan söz edilmektedir.36 İran’da, Hz. Ömer’in şehadetinden sorumlu olan Ebû 
Lü’lüe’nin türbesi yer almakta ve Şiîler tarafından ziyaret edilmektedir.37 Daha da ötesi, Ebû 
Lü’lüe’nin mümin olduğunu ileri süren kitaplar yazılmakta, katile rahmet okunmakta ve 
onun cennetlik olduğu belirtilmektedir.38 

Şiîlerin bir kısmının Hz. Ömer’e düşman olmalarının sebebi yukarıda da belirtildiği 
gibi topraklarının Hz. Ömer’in emri altındaki Müslüman ordular tarafından fethedilmiş 
olmasıdır. Kendilerini Sâsânî İmparatorluğu’nun varisi olarak gören bir kısım İranlılar, 
ülkelerinin Müslümanlar tarafından fethedilmesini ve eski dinlerinin yok edilmesini bir 
türlü hazmedemedi. Bunun sorumlusu olarak gördükleri Hz. Ömer’i de bir türlü içlerine 
sindiremediler. Ebû Lü’lüe de “Ömer ciğerimi parçaladı!” diyerek bu gerçeği dile getirmiştir. 

Hz. Ömer’in katili Ebû Lü’lüe (Ebu Lulu) bazı Şiîler tarafından kutsanmaktadır. 
Fanatik Şiîler, Ebû Lü’lüe’nin hayatını anlatan ve onu öven kitaplar yazmış ayrıca bazı Şiîler 
onun hatırasını yaşatma adına çocuklarına Lulu ve Feyruz isimlerini koymuşlardır. 
Medine’de intihar ederek hayatına son veren Ebû Lü’lüe adına İran’ın Keyşan şehrinde bir 
türbe inşa edilmiştir. O, bir kısım Şiîler arasında “Milli Kahraman” ve “Ruhani Önder” olarak 
görülmektedir. Bazı Şiî ibadethanelerinde her yıl “Ömer’e Lanet Bayramı” düzenlendiği bir 
sır değildir. Hz. Ömer düşmanlığı ile alakalı diğer bir uygulama ise 2010 yılında bir grup 
Şiî’nin İran’daki “Hüseynî” ve Londra’daki Majus camilerinde, Hz. Ömer’in vefatını “Ömer 
Cehennemde!” yazılı afişlerle kutlamalarıdır. Bunların yanında Şiî seremonilerinde, Hz. 
Ömer ve Hz. Âişe’ye lanet edilmektedir.39 Söz konusu türbe, Sünni dünyadan gelen yoğun 
tepkilere kulak veren İran yönetimi tarafından daha sonra kapatılmıştır. İranlı yetkililer 
türbenin Hz. Ömer’in katili olan Ebû Lü’lüe’ye ait olmadığını, bu türbenin İranlı bir sufî olan 
başka bir Ebû Lü’lüe’ye ait olduğunu ancak yanlış anlamalara sebep olduğu için bu türbenin 
ziyarete kapatıldığını belirtmiştir.40 Görüldüğü gibi, İranlı yetkililer Ebû Lü’lüe adına yapılan 
bir türbenin varlığını kabul etmekte ancak söz konusu türbenin aynı adı taşıyan İranlı bir 

 
33 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/30; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/434; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 38/64. 
34 Taberî, Târîḫ, 4/244; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/468. 
35 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/468. 
36 Azimli, Hz. Ömer, 13. 
37 Ali Muhammed Sallabi, Hz. Ömer, çev. Mehmet Akbaş (İstanbul: Ravza Yayınları, 2008), 691. 
38 Bkz: Ebu’l-Hüseyin el-Hûinî, Şehâdetü’l-Eser Ala Îmâni Kâtili Ömer (Kâhire: el-Ezher, 1429). 
39http://dintahripcileri.com/sianin-hz-omerr-a-i-sehid-eden-ebu-lulu-munafigini-her-sene-kabri-basinda-

torenlerle-anmasi, 29 Mayıs 2018. 
40 http://www.tevhidhaber.com/turbe-yalani-ve-vahdeti-baltalama-cabalari, 10.10.2010. 

http://dintahripcileri.com/sianin-hz-omerr-a-i-sehid-eden-ebu-lulu-munafigini-her-sene-kabri-basinda-torenlerle-anmasi
http://dintahripcileri.com/sianin-hz-omerr-a-i-sehid-eden-ebu-lulu-munafigini-her-sene-kabri-basinda-torenlerle-anmasi
http://www.tevhidhaber.com/turbe-yalani-ve-vahdeti-baltalama-cabalari
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sufiye ait olduğunu iddia etmekle bir anlamda olayın üstünü örtmeye dönük açıklama ile 
yetinmektedirler. Adına türbe yapılacak kadar meşhur olan Ebû Lü’lüe isminde bir sufinin 
varlığı bile kanaatimizce düşündürücüdür. Bu isimde bir türbenin varlığı dahi bazı Şiîlerin 
Ebû Lü’lüe’ye karşı sempati duyduğunu açıkça göstermesi bakımından son derece 
manidardır.  

Elbette, Şiîlerin tamamını Hz. Ömer aleyhine yapılan uygulamalardan sorumlu 
tutmak yanlış olacaktır. Ancak, Şia dünyasında Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Âişe’ye karşı, 
en basit tabirle, hasmane bir tavır olduğu bilinmektedir. Çünkü Hz. Ömer, görünürde Hz. 
Ali’nin halifeliğine engel olan bir sahabîdir. Kanaatimizce Hz. Ömer düşmanlığının 
arkasındaki asıl sebep, İranlı bazı unsurların Halife’yi Sâsânî İmparatorluğu’nun 
yıkılmasındaki baş aktör olarak görmeleridir. Bu sebeple Hz. Ali’ye sahip çıkmayı kalkan 
olarak kullanıp buradan Hz. Ömer’e saldırmaktadırlar.  

Görüldüğü gibi şehadetinin ardından yüzlerce yıl geçmesine rağmen bir kısım Şiî 
tarafından Hz. Ömer’e karşı sergilenen nefret duygusu hâlâ tazeliğini korumaktadır. Bahsi 
geçen nefret ve düşmanlık duygusunun Ebû Lü’lüe’deki tezahürünü kaynaklar açıkça ortaya 
koymuştur. Aynı şekilde Medine’ye getirildikten kısa bir süre sonra Müslüman olduğu 
aktarılan Hürmüzân’ın Hz. Ömer’e karşı sempati duymasını bekleyemeyiz. Onun da en az 
Ebû Lü’lüe kadar Halife’ye ve Müslümanlara düşmanlık göstermesi bizce beklenen bir 
durumdur. Ancak onun bu nefret duygusunu gizlediği anlaşılmaktadır. Çünkü onun 
ağzından bu düşmanlığı ortaya koyacak bir rivayete rastlanmamaktadır. Ancak, görkemli 
bir komutan iken esir edilen birinin, esaretine neden olan insanlara karşı bir anda sempati 
duyması insan oğlunun yapısına aykırı bir durumdur. Dolayısıyla olay henüz tazeliğini 
korurken Hürmüzân’dan samimi bir Müslüman olmasını beklemek ve kalbinin İslâm’a 
ısındığını düşünmek kanaatimizce insanın fıtratına aykırı bir durumdur.  

 

5.2. Muğîre b. Şuʻbe’nin, Hz. Ömer Suikastı ile Alakası 
Hz. Ömer, Muğîre b. Şuʻbe’yi Basra valiliği görevinden azlederek yerine Ebû Musa’yı 

atamıştı. Bu görev değişikliğinin nedeni Muğîre b. Şuʻbe’ye zina isnadında bulunulmasıdır. 
Ancak Muğîre, dört şahitten birinin (Ziyâd b. Ebîh) zina olayı hakkında kesin ifadeler 
kullanmaması üzerine cezalandırılmaktan kurtulmuştu. Suçun sabit olmaması üzerine 
yeniden Basra valiliğini talep eden Muğîre b. Şuʻbe’yi Halife Ömer, “Allah’a yemin ederim ki, 
eğer şahitlik tamamlanmış olsaydı seni kendi taşlarınla taşlayacaktım. Sen, kalbi boş bir 
şehvetperestsin!” diyerek, paylamıştır.41  

Sözlerinden de anlaşılacağı üzere Hz. Ömer, Muğîre’nin zina yaptığına inanmaktadır. 
Ancak, olayı tam olarak müşahede eden dört şahit bulunmadığı için cezadan kurtulmuş; 
bunun yerine diğer üç şahide iftira cezası uygulanmıştır. Bu olaydan sonra Hz. Ömer, Kûfe’ye 
gönderdiği valilerin halk tarafından kabul görmemesi üzerine son çare olarak Muğîre b. 
Şuʻbe’yi Kûfe valiliğine yeniden atamış, ancak, “Seni Kûfe’ye göndersem itham edildiğin şeyi 
yine yapar mısın!” diye sormuş, o da: “Hayır!” diyerek cevaplamıştır.42 Halife Ömer, 
Muğîre’nin atamasını yaptıktan sonra Saʻd b. Ebî Vakkâs’ı, Muğîre’yi teftiş etmek için Kûfe’ye 
göndermek istemiş ancak Ebû Lü’lüe tarafından şehit edilince bu teftiş yapılamamıştı.43 Bu 
olaydan kısa bir süre sonra Hz. Ömer’in, Muğîre b. Şuʻbe’nin anlaşmalı kölesi tarafından 
öldürülmesi bazı kimseler tarafından şüpheli görülmüştür.44 Hırslı bir yapıya sahip olan 
Muğîre’nin, ömrünün sonuna kadar valilik görevinde kalmak için Halife’ye bir komplo 
düzenleyerek ölümüne neden olduğu iddia edilmektedir. Çünkü Muğîre’nin kusurlarını 
yakından bilen Halife Ömer’in onu, uzun süre valilik görevinde tutmayacağı aşikardı. 

 
41 Taberî, Târîḫ, 4/71-72; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/384-385; İbn Kesîr, el-Bidâye, 4/71-72. 
42 Belâzürî, Fütûhu’l-büldân, 393. 
43 Taberî, Târîḫ, 4/251. 
44 Azimli, Hz. Ömer, 114. 



 Hz. Ömer Suikastında Hürmüzân’ın Rolü 
 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 35-50 

43 

Muğîre b. Şuʻbe’nin muhteris bir yapıya sahip olması, zina isnadı ile itham edilmesi 
ve makam-mevki konusunda hırs göstermesi zaaf olarak görülebilir. Ancak, onun bu 
zafiyetlerinin Halife’yi ortadan kaldırmayı planlayacak boyutlarda olduğunu 
düşünmüyoruz. Kaldı ki, insanî kusurları olan tek sahabi Muğîre b. Şuʻbe değildir. Muâviye, 
Amr b. el-Âs gibi isimlerin de bu tür zaaflarından söz edilebilir. Ancak bu şahısları, hırslarını 
delil göstererek Hz. Ömer’in şehadetinden sorumlu tutmanın akıllıca olmadığı 
kanaatindeyiz. Ebû Lü’lüe’nin, Muğîre’nin kölesi olması da bu gerçeği değiştirmez.  

  
5.3. Hz. Ömer’in, Müreffeh Hayatın Önünde Engel Olarak Görülmesi 
Hz. Ömer döneminde Sâsânî topraklarının tamamı fethedilmiş, bu köklü devlet tarih 

sahnesinden silinmiştir. Hicaz bölgesine göre iklim yönünden daha avantajlı olan ve 
bereketli topraklara sahip Sâsânî devletinin (Irak ve İran) fethedilmesi o döneme kadar 
mütevazi imkanlarla yaşayan Müslümanların müreffeh bir hayata kavuşmalarının önünü 
açmıştır. Derin bir tarihî geçmişe sahip olan İran topraklarının fethi, İran kültürünü 
yakından tanıma fırsatı sunduğu gibi müreffeh bir hayatın da önünü açmıştır. Buna ilaveten 
Bizans’tan alınan Suriye ve Mısır toprakları da bu müreffeh hayatın yaşanmasına katkı 
sağlamıştır. Ancak, bahsi geçen verimli arazileri kullanarak bolluk içinde bir hayat 
yaşamalarının önünde bir engel vardı. Bu engel Halife Ömer idi. Hz. Ömer, halife olmasına 
rağmen kısıtlı bir maddi gelirle hayatını sürdürüyor, aynı şekilde Müslümanların da bu 
kısıtlı şartlar altında yaşamasını istiyordu. Valilerini sık sık denetliyor, mal varlıklarında 
aşırı artış gördüğünde hemen müsadere ediyordu. Halife, kat kat artan maddi imkanlara 
rağmen Hz. Peygamber dönemindeki mütevazi şartlarla hayat tarzının devamından 
yanaydı. Hz. Ömer, müreffeh bir hayatın İslâm toplumunu dünyevileştireceğine inanıyor ve 
bunun da toplumun yozlaşmasına sebep olacağını savunuyordu. Fakirlikle imtihan edilen 
ve bu imtihandan alnının akıyla çıkan Müslüman toplumun zenginlikle imtihan edildiğinde, 
tabiri caizse, sınıfta kalmasından kaygılanıyordu. Tarih, insan psikolojisini iyi bilen ve Arap 
toplumunu yakından tanıyan Hz. Ömer’in, bu tespitlerinde ne kadar isabetli olduğunu yakın 
zamanda doğrulayacak ve Halife’nin endişelerinde haklı olduğuna şahitlik edecekti.  

Irak’ın güneyinde bulunan bereketli Sevâd arazileri fethedilince Müslümanlar 
buralardan arazi ve sayfiyeler satın almaya başladılar. Ancak bu durumu öğrenen Hz. Ömer 
buna engel olmuş ve bu satışları iptal etmiştir.45 Hz. Ömer’in düşüncesi bu geniş arazileri 
eski sahiplerinde bırakmaktı.46 Bu uygulama ile askerlerin çok geniş topraklara sahip 
olmalarının önüne geçmek istiyordu. Bu toprakların eski sahiplerinden de haraç alarak 
devlete sabit bir gelir kazandırma düşüncesindeydi. Ashap ile yaptığı istişare sonucu bu yeni 
uygulamaya geçildi. Bu durum bazı sahabenin ciddi muhalefetine47 ve bölgenin fethine 
katılan askerlerin tepkisine sebep olmuştur. Böylece Hz. Ömer, kendisine karşı gizli bir 
muhalefetin oluşmasına zemin hazırladı. Ancak bu gizli muhalif grup onun dünyadan göç 
etmesine yönelik en küçük bir icraat göstermedi. Onlar sadece, eskiye oranla daha müreffeh 
bir hayat yaşamak istiyordu. Buna engel olan Hz. Ömer’e, gizlice sitem ediyor ve artık refah 
içinde yaşayacakları bir dönemi arzuluyorlardı.  Bu muhalif grubun Ebû Lü’lüe ve Hürmüzân 
ile görüşüp bunları Hz. Ömer’e karşı kışkırttıklarına dair herhangi bir rivayet bilmiyoruz. 
Kanaatimiz, bolluk içinde yaşamayı özleyen bu Müslümanların Halife’ye karşı içlerinde 
besledikleri temennilerin ve aralarında yaptıkları eleştirel sohbetlerin ötesinde herhangi 
bir icraata kalkışmadıkları yönündedir.   

Hz. Ömer’in şehit edilmesinden sonra on yıllık katı bir mali disiplin dönemi sona 
ermiş artık Müslümanların daha müreffeh bir hayat yaşayacağı yeni bir döneme ayak 
basılmıştır. Kanaatimizce, Hz. Osman’ın halife seçilmesindeki etkenlerden biri de 
Müslümanların artık bolluk içinde yaşamalarına imkan sağlayacak bir halifenin 

 
45 Taberî, Târîḫ, 4/33; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/367. 
46 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-zamân, 12/138. 
47 Azimli, Hz. Ömer, 116. 
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yönetiminde yaşamak istemeleridir. Nitekim bu dönemde Müslümanlar geniş imkanlardan 
istifade etmeye başlamış, ashaptan bazılarının zenginliği, tabiri caizse, dillere destan 
olmuştur. Ancak, ne yazık ki bu zenginlikle beraber İslâm toplumu arasında görüş ayrılıkları 
derinleşmiş ve sorunların kılıçla çözüldüğü yeni bir döneme girilmiştir. 

  

5.4. Hz. Ömer’in, Medine’ye Dışarıdan Köle Getirilmesine Karşı Çıkması 
Hz. Ömer, buluğ çağına gelmiş esir kölelerin Medine’ye girmelerine izin vermiyordu. 

Muğîre b. Şuʻbe, Basra/Kûfe valisi olduğu sırada marangozluk ve nakış işlerinden anlayan 
bir köle edinmişti. Ebû Lü’lüe ismindeki kölesini Medine’ye göndermek istiyordu. Bu amaçla 
Halife’ye bir mektup yazarak isteğini bildirdi. Muhtemelen Muğîre, bu yetenekli gencin 
marifetlerini öne sürerek Hz. Ömer’i ikna etmeyi başarmıştır. Böylece Ebû Lü’lüe bu özel 
izinle Medine’ye gelerek burada yaşamaya başladı.48 Hz. Ömer, kendisine düzenlenen 
suikastın ardında bu ismin olduğunu öğrenince: “Ben size gayrimüslim hiçbir yabancıyı bize 
göndermeyin dememiş miydim? Siz böylece beni mağlup ettiniz!” dedi. Hz. Ömer’in, 
Medine’ye girmesini istemediği bir köle tarafından şehit edilmesi dikkat çekicidir. 
Dolayısıyla Halife Ömer, endişesini taşıdığı bir hususta sözünün dinlenmemesi sebebiyle 
cinayete kurban gitmiştir. 

 

5.5. Hz. Ömer’in Şehit Edilmesinde Münafıkların Sorumluluğu 
Hz. Ömer’in şehit edilmesiyle alakalı bazı kaynaklarda geçen bir rivayet, bu olaydan 

münafıkları sorumlu tutmaktadır. Bu rivayete göre münafıklar Ebû Lü’lüe’yi kışkırtarak 
Halife Ömer’e saldırtmışlar ve şehit edilmesine yardım etmişlerdir.49 Ancak bu iddiayı 
destekleyen başka rivayetler elimizde olmadığından Halife Ömer’in şehadetinde 
münafıkların parmağı olup olmadığı konusunda tatmin edici bir sonuca ulaşamıyoruz. 
Elbette münafıkların, Hz. Ömer’in öldürülmesiyle alakalı niyet ve temennileri olabilir ancak 
bu niyet ve temennilerle alakalı fiilî bir kalkışma kaynaklara yansımamıştır.  

 

5.6. Hz. Ömer’in Şehadetinden Bazı Ashabın Sorumlu Tutulması 
Hz. Ömer’in şehadetinden ashaptan bazılarının alakasıyla ilgili rivayet şöyledir: Hz. 

Ömer’in yaralanması hâdisesinden hemen sonra halktan bazıları onun huzuruna girdi. 
Bunlar, Hz. Ömer’in kendilerine, “Bu olayın Müslümanlardan bazılarının komplosu sonucu 
meydana geldiğini” söylediğini iddia ettiler. Ancak orada bulunan ashap: “Maazallah, 
bundan ne bilgimiz ne de haberimiz vardır!” dediler.50 Aynı iddia ile alakalı başka bir rivayet 
de şöyledir: Hz. Ömer hançerlendiği zaman Muhacir ve Ensar’ın etrafında toplandığı bir 
sırada İbn Abbas’a, “Onların yanına çık ve beni kimin vurduğunu öğren!” dedi. İbn Abbas da 
dışarıda toplanan Ensar ve Muhacir’e, Halifeyi kimin öldürmek istediğini sordu? Onlar da: 
“Hayır, vallahi değil onu öldürmek, ömürlerimizin onun ömrüne eklenmesini isterdik” 
dediler.51 

Hz. Ömer’in ashabın bazılarından şüphelenmesi dikkat çekicidir. Halife’nin sert ve 
tavizsiz tavrı ve müreffeh bir yaşama engel olan uygulamaları bazı Müslümanları rahatsız 
etmiş olabilir. Ancak, Ebû Lü’lüe’nin katil olduğu ortaya çıkınca Hz. Ömer, bir Müslümanın 
elinden suikasta uğramadığı için Rabbine şükretmiştir. Ashaptan bazılarının Ebû Lü’lüe’yi 
kışkırtmış olabileceği akla gelebilir. Ancak, Hürmüzân dururken bu kışkırtmayı ashaptan 
bazılarının üstüne atmak kanaatimizce ayakları yere basmayan bir çıkarım olur.  

 
 

48 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/322. 
49 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 6/448; Ebû Muhammed Takıyyüddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkādir b. Muhammed Makrîzî, 

İttiʿâẓü’l-ḥunefâʾ bi-aḫbâri’l-eʾimmeti’l-Fâṭımiyyîn el-ḫulefâʾ (İskenderiye: el-Meclisü’l-a’la lişuuni’l-islâmiyye, 
ts.), 1/38. 

50 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/316; İbn Şebbe, Târîḫu’l-Medîne, 3/904; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, 10/417. 
51 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 3/323; Cemaleddin İbnü’l-Müberred, Fadâil Emîra’l-Müminîn Ömer b. Hattâb, thk. Abdulazîz 

b. Muhammed (Medine: İmâdetü bahsi’l-İlmî, 1420), 3/811. 
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6. Hz. Ömer Suikastında Hürmüzân’la Alakalı Şüpheler 
Yukarıda, doğrudan veya dolaylı olarak Hz. Ömer’in şehadetine sebep olarak 

görülebilecek birkaç unsurdan söz edildi. Bize göre bu unsurlardan en dikkat çekici olan 
Sâsânî devletinin ortadan kaldırılması sonucu ortaya çıkan Hz. Ömer düşmanlığıdır. 
Hürmüzân’ın da bu devrik devletin önemli bir komutanı olması kanaatimizce, suikastın 
aydınlatılması konusunda onu merkeze almak için yeterli bir sebeptir. Hz. Ömer’in 
şehadetine kadar yaklaşık üç yıl Medine’de halife ile birlikte yaşayan Hürmüzân bize göre, 
suikastın arkasındaki en önemli şüphelidir.  

 

6.1. Müslüman Olması ile Alakalı Şüpheler 
Tüster savaşında esir edilen Hürmüzân ve akrabalarından oluşan 12 kişilik acem 

heyeti Hz. Ömer’in kendileri hakkında hüküm vermesi için Medine’ye gönderilmişti. 
Hürmüzân’ın başında bulunduğu bu heyet Hz. Ömer’in huzuruna çıkarıldı. Hürmüzân 
Halife’den, özgürce konuşma hususunda güvence aldıktan sonra “Ey Araplar! Siz dinsiz iken 
biz sizi köle ediniyor, size hükmediyor ve sizi öldürüyorduk. Bize göre siz, âdi ve değersiz 
bir millet idiniz. Ancak, Allah sizin yanınızda olunca artık kimse size güç yetiremez oldu” 
dedi. Bu sözlerden sonra Halife Ömer onun öldürülmesi emrini verdi. Bu emir üzerine 
Hürmüzân: “Bana özgürce konuşabileceğimi söylemiştin” deyince o esnada Hz. Ömer’in 
yanında bulunan Zübeyr b. el-Avvâm, Enes b. Mâlik ve Ebû Saʻîd e-Hudrî Hürmüzân’ın doğru 
söylediğini tasdik ettiler. Bunun üzerine Hz. Ömer: “Allah onu katletsin, farkında olmadan 
benden eman almış!” dedi.52 Bu konuşmadan sonra Hz. Ömer, Hürmüzân’ın üzerine 
yürüyerek: “Beni kandırdın. Allah’a yemin ederim ki sen Müslüman oluncaya kadar bunu 
kabul etmiyorum!” demiş, o da Müslüman olmuştur. İslâm’a girince Hz. Ömer, kendisine iki 
bin dirhem maaş tahsis etmiş ve onu Medine’ye yerleştirmiştir.53   

Kaynaklarda, Hürmüzân’ın Müslüman olması ile alakalı bir rivayet daha yer 
almaktadır. Bu rivayete göre Hz. Ömer, Medine’ye getirilen Hürmüzân ve arkadaşları ile bir 
süre sohbet ettikten sonra onları İslâm’a davet etti. Ancak onlar Müslüman olmayı kabul 
etmedi. Bu red kararı üzerine Hz. Ali, “Ey Müminlerin emiri! Onunla kardeşlerinin arasını 
ayır (Onları sürgüne gönder)!” dedi. Bu tavsiye üzerine Hz. Ömer Hürmüzân ve 
arkadaşlarını deniz yoluyla Şam’a göndermeye karar verdi ve arkasından da “Allah’ım 
onların gemilerini parçala!” diyerek boğulmaları için beddua etti. Hürmüzân ve 
arkadaşlarının bindiği gemi yolda arızalandı ama batmadı. Sonra bu şahıslar Medine’ye 
dönerek Müslüman oldu. Müslüman olmaları üzerine Hz. Ömer, onların her birine iki bin 
dirhem atıyye (maaş) tahsis etti. Hürmüzân’a da “Urfuta” adını verdi. Hürmüzân Müslüman 
olduktan sonra Hz. Ömer ile birlikte hac merasimine iştirak etti .54  

Yukarıdaki her iki rivayet de bize göre şüpheleri içinde barındırmaktadır. Hz. Ömer 
gibi zekası ile öne çıkan birinin eman verdikten kısa bir süre sonra bunu unutarak 
Hürmüzân’a, “Beni kandırdın!” diyerek sinirlenmesi Halife Ömer’e yakışmayan bir tavırdır. 
Bu sebeple bu aktarımda bir sorun olduğu kanaatindeyiz. Elbette bu sorun Hürmüzân’ın 
Müslüman olması ile alakalı değildir ancak burada rivayetle alakalı bir problem 
olabileceğini söylemeye çalışıyoruz. 

Birinci rivayetin aktarımına göre Hürmüzân, Hz. Ömer’den korktuğu için Müslüman 
olmuştur. Konuşmanın başında Halife’den eman alan Hürmüzân, konuşmanın devamında 
Halife’nin kendisini öldüreceğini anlayınca Müslüman olmayı tercih etmiştir. Bu durumda 
hayatını kurtarma adına Müslüman olmuş dolayısıyla İslâm’ı kerhen tercih etmiştir. Böyle 

 
52 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 7/91-92; Ebû Muhammed Abdullāh b. Müslim İbn Kuteybe, Uyûnü’l-aḫbâr (Beyrut: Dâru’l-

kütübi’l-ilmiyye, 1418), 1/293; Zehebî, Târîḫu’l-İslâm, 3/295. 
53 Taberî, Târîḫ, 4/87-88; Makdisî, el-Bed’ ve’t-Târîḫ, 5/179-180; İbnü’l-Cevzî, el-Muntaẓam, 4/234-235; İbnü’l-

Esîr, el-Kâmil, 2/391-392; İbn Kesîr, el-Bidâye, 10/62-64; Ayrıca Bkz: Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed 
b. Muhammed eş-Şeybânî İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi (el-Kâmil fi’t-Tarih Tercümesi), çev. Abdülkerim Özaydın vd. 
(Ocak Yayıncılık, 2016), 2/481-482. 

54 İbn Saʻd, Ṭabaḳāt, 7/92; Zehebî, Târîḫu’l-İslâm, 3/295. 
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bir davet şekli de yine Hz. Ömer’in yaklaşımına ters düşmektedir. Bu rivayete göre Hz. Ömer, 
ya Hürmüzân’ın ölüm korkusu ile İslâm’ı tercih ettiğini anlamamış ya da böyle bir duruma 
müsaade etmiştir. Her iki durum da Hz. Ömer’in genel tavrına aykırıdır. 

İkinci rivayetin aktarımı Hz. Ömer’in tavrına daha yakın görünmekle birlikte burada 
da bir takım mantık hataları yer almaktadır. Rivayete göre Halife, Hürmüzân ile bir süre 
sohbet ettikten sonra onu İslâm’a davet etmiştir. Hürmüzân Müslüman olmayı kabul 
etmeyince Hz. Ali’nin tavsiyesi üzerine onu ve ekibini Medine’nin dışına göndermeye karar 
vermiştir. Halife Ömer, Müslüman olmayı kabul etmeyen Hürmüzân ve ekibini sürgünle 
cezalandırmıştır. Buraya kadar her şey normaldir ancak, Halife’nin sürgün kararından sonra 
Hürmüzân’ın arkasından boğulması için beddua etmesi garip bir durumdur. Halife, 
Müslüman olmayı reddeden Hürmüzân ve arkadaşlarına gerektiğinde kısas uygulayacak 
kudrete sahipken arkalarından beddua etmesi onun acizliğine işaret eder. Bu da yine Hz. 
Ömer’in olaylara yaklaşım tarzına uygun düşmemektedir. 

Haklarında sürgün kararı verilen Acem ekibi gemileri arızalanınca ne hikmetse 
yeniden Medine’ye dönerek Müslüman olmayı tercih etmiştir. Hz. Ömer’in teklifini ilk etapta 
kabul etmeyen Hürmüzân’a yolda ne oldu da kararını değiştirmiş ve tekrar Medine’ye 
dönerek Müslüman olmuştur? Muhtemelen, gidecek güvenli bir yer bulamadıkları için 
Müslüman olmaya ve adaletine güvendikleri Hz. Ömer’in yanına sığınmaya karar vermiş 
olmalıdırlar. Rivayetlerin neresinden bakarsanız bakın Hürmüzân’ın Müslüman oluşunu 
aktaran rivayetler sorunludur. Üstelik buradaki tek sorun rivayetlerin aktarım şekli değil 
Hürmüzân’ın Müslüman oluş şeklidir. Bizim de üzerinde durduğumuz asıl mesele onun 
şüpheli Müslümanlığıdır. 

Bizce Hürmüzân’ın Müslüman olmasındaki önemli etkenlerden biri İslâm’ın 
hoşgörüsünden faydalanma düşüncesidir. En az bunun kadar etkili olduğunu 
düşündüğümüz diğer bir unsur ise Hz. Ömer’in yanında kalma arzusudur. Düşmanınızın 
yakınında olursanız, onu takip etme imkanına sahip olur ve açıklarını görebilirsiniz. Bu 
durumda Hürmüzân, Hz. Ömer’i kontrol altında tutmak ve fırsatını bulduğunda onu etkisiz 
hale getirmek için Müslüman olarak Medine’de kalmayı tercih etmiş olmalıdır.   

  
6.2. Hürmüzân’ın Ebû Lü’lüe ile Bağlantısı 
Hürmüzân’ın oğlu Gamâzibân b. Hürmüzân’dan gelen bir rivayet Hz. Ömer’in şehit 

edilmesi olayını aydınlatmada ipuçları taşımaktadır. Bu rivayete göre, Medine’de yaşayan 
İranlılar ara sıra birlikte olur, sohbet ederlerdi. Bir gün Fîruz Ebû Lü’lüe, Hürmüzân’a 
uğramış, elindeki iki başlı hançeri Hürmüzân’a göstermişti. Ebû Lü’lüe’ye, “Bu hançerle ne 
yapacaksın?” diye sormuş, o da, “Bununla eğleniyorum!” diye, cevap vermişti. Bu konuşmayı 
yaparken Abdurrahman b. Ebî Bekir onları görmüş ve Hz. Ömer bu hançerle 
öldürüldüğünde Ubeydullah b. Ömer’e gördüklerini anlatmış, o da olaydan sorumlu 
gördüğü için Hürmüzân’ı öldürmüştü.55   

Hz. Ömer’in katili Ebû Lü’lüe ile Hürmüzân’ın, Medine’de bir araya gelerek sohbet 
ettikleri bilinmektedir. Her ikisinin de Acem halkından olması konuşacakları ortak birçok 
konunun olduğunu göstermektedir.  Sâsânî devletini ortadan kaldırarak esir olmalarına 
neden olan Hz. Ömer’in de bu ortak konulardan biri olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla, Ebû 
Lü’lüe’nin Hz. Ömer’e karşı düzenleyeceği suikast planından Hürmüzân’ın haberdar 
olmamasını mümkün görmüyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak Hürmüzân’ın bu hain 
plandan haberi olmalıdır. Ebû Lü’lüe’nin suikast aleti olan hançeri bizzat kendisi yapması 
ve bunu Hürmüzân’a göstererek fikrini sorması, onun da “bununla öldüremeyeceğin kimse 
olamaz!”56 demesi, Hürmüzân’ın plandan haberi olduğunu göstermektedir.   

Ebu Lü’lüe’nin, mükâtebe indirimi alamadığı için Halife’yi öldürmeyi göze alması 
bizce madalyonun görünen kısmıdır. Kendisinin ve ülkesinin içine düştüğü durumdan Hz. 

 
55 Taberî, Târîḫ, 4/243; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 2/467. 
56 İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 44/410. 
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Ömer’i sorumlu gördüğü için mükâtebe bedelinin düşürülmesi talebini bir bahane olarak 
kullanmıştır. Ebû Lü’lüe’nin arkasında ise Hürmüzân gibi kudretli bir Sâsânî komutanı 
vardır. Kanaatimizce Hürmüzân, “Bu hançerle öldüremeyeceğin kimse olamaz!” derken 
kasten veya ima yoluyla Halife’yi öldürmesi konusunda bu çılgın Mecûsî’yi teşvik etmiştir. 
Görkemli Sâsânî devletinin önemli komutanlarından biri olan Hürmüzân’ın Halife’yi 
öldürmeyi aklından geçirmediği, en azından Ebû Lü’lüe gibi çılgın bir karakteri bunu 
yapması için teşvik etmediği bizce ihtimal dışıdır. Burada şöyle bir soru akla gelebilir: 
Neden Hürmüzân Halife’yi bizzat kendisi öldürmedi de bu konuda bir maşa kullandı? Zira 
bu cinayet için sayısız fırsat eline geçmiş olmalıdır. Bu sorunun cevabı bizce açıktır. 
Hürmüzân, önemli bir Sâsânî komutanı olduğu için cinayetten sonra onun yakalanıp 
öldürülmesi büyük bir kayıp olurdu. Ancak, aynı durum Ebû Lü’lüe için geçerli değildir. 
Hürmüzân eğer öldürülmeseydi, fırsatını yakaladığında yeniden bir ordu kurabilir veya 
muhalif bir grubun başına geçerek tehlike arz edebilirdi. Bu sebeple suikastı Ebû Lü’lüe’ye 
yaptırmış olmalıdır. Hürmüzân’ı öldürmeyi planlayan Halife’ye Enes b. Mâlik’in, “Ey 
Müminlerin Emîri! Onun arkasında çok sayıda ve güçlü düşman askeri vardır. Eğer 
Hürmüzân’ı öldürecek olursan bu askerler hayatlarından ümidi keserek kanlarının son 
damlasına kadar savaşacaklardır!”57 demesi bu iddiamızı desteklemektedir. 

Ebû Lü’lüe’nin Halife’yi hançerledikten sonra intihar etmeyi tercih etmesi de bizce 
kuşkuyla karşılanması gereken diğer bir husustur. Şayet katil kendini öldürmeseydi 
Müslümanlar tarafından konuşturulabilir ve cinayetin arkasındaki güçlerin ortaya 
çıkarılması sağlanabilirdi. Kanaatimizce Ebû Lü’lüe, cinayetin arkasındaki isim veya 
isimlerin ortaya çıkmasına mani olmak için kendi hayatına son vermiştir. 

 

6.3. Suikastın Arkasındaki Asıl Güç 
Hürmüzân, Medine’ye getirildikten sonra Hz. Ömer’in onunla alakalı nihaî kararı 

aralarındaki anlaşmayı bozduğu ve Mecze b. Sevr ile Berâ b. Mâlik’i katlettiği gerekçesiyle 
ona kısas uygulama yönündeydi. Bazı kaynaklarda yer alan bilgiye göre Hz. Ömer Enes b. 
Mâlik’e Hürmüzân hakkında ne düşündüğünü sormuş, o da: “Ey Müminlerin Emîri! Onun 
arkasında çok sayıda ve güçlü düşman askeri vardır. Eğer Hürmüzân’ı öldürecek olursan bu 
askerler hayatlarından ümidi keserek kanlarının son damlasına kadar savaşacaklardır” 
demiştir. Bu sözler üzerine Hz. Ömer: “Ondan rüşvet almışsın gibi onu destekler şekilde 
konuşuyorsun!” dedi. Enes de: “Hayır, Allah’a yemin ederim ki, ne o bana rüşvet verdi ne de 
ben ondan herhangi bir şey aldım!” dedi… Bu konuşmanın sonunda Hürmüzân Müslüman 
olmuş, Hz. Ömer de onu öldürmekten vazgeçmiştir.58   

Muhaddis İbnü’l-Arabî de (öl. 543/1148), Hz. Ömer’in şehit edilmesinde Hürmüzân’ı 
mesul tutan müelliflerden biridir. Ona göre, Müminlerin Emiri’nin kanı Hürmüzân’ın 
boynundadır. Ebû Lü’lüe ise sadece Hürmüzân’ın maşasıdır. Hatta, Hürmüzân’ın oğlu bile 
bu düşüncededir.59   İbnü’l-Arabî ile aynı fikirde olan başka bir müellif de Mevlânâ Şiblî’dir 
(öl. 1914).60 Ancak bu iki müellif, Hürmüzân ve Ebu Cüfeyne’yi öldüren Ubeydullah b. 
Ömer’in haklılığını savunurken Ubeydullah’ın, Ebû Lü’lüe’nin küçük kızını öldürmesini 
görmezden gelmekle eleştirilmiştir.61 Kaynaklarda yer alan rivayetler, daha sonraki 
gelişmelerle birlikte okunduğunda Hz. Ömer’i öldüren Ebû Lü’lüe’nin arkasında daha derin 
bir gücün varlığına işaret etmektedir. Ebû Lü’lüe buz dağının görünen yüzüdür.62  

 
57 Halîfe Hayyât, Târîḫu Halîfe Hayyât, 1/147. 
58 Halîfe Hayyât, Târîḫu Halîfe Hayyât, 1/147; Zehebî, Târîḫu’l-İslâm, 3/200; Muhammed Yûsuf Kandehlevî, 

Ḥayâtü’ṣ-ṣaḥâbe, thk. Beşşâr Avvâd Marûf (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1420), 2/345. 
59 Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Meâfirî İbnü’l-Arabî, el-ʿAvâṣım mine’l-ḳavâṣım, thk. 

Muhibbittîn el-Hatîb-Mahmud Mehdî el-İstanbulî (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1407), 117. 
60 Muhammed Şiblî, Asr-ı Saâdet, çev. Ömer Rıza Doğrul (İstanbul: Eser Neşriyat, 1978), 5/300. 
61 Mehmet Azimli, Hz. Osman (Ankara: Ankara Okulu, 2018), 126-127. 
62 Demircan, “Hz. Ömer Suikastı”, 366. 
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Muhammed Heykel (öl. 1956), Hz. Ömer’in katiliyle alakalı “vergisinin ağırlığını 
bahane ederek bu cinayeti işlemişse, bundan bireysel bir çıkar elde edemediği gibi bedelini 
de hayatıyla ödemiştir” diyerek, bu işin Ebû Lü’lüe’nin bireysel bir saldırısı olmadığını 
söylemeye çalışmıştır. Ona göre, bu basit mesele bireysel görüşme ile halledilebilirdi. 
Heykel, vergi indirimini bahane ederek Halife’nin öldürülmesini asıl maksadı örtmek için 
kullanılan bir kılıf olarak görmüştür.63 Ebû Lü’lüe’nin figüran olduğunu düşünen başka bir 
müellif de Muhammed Akkâd’dır (1889-1964). Akkâd, suikastın organize bir iş olduğunu 
düşünmekte ve Ebû Lü’lüe’nin, muhtemelen kısastan kurtulmak için vergiyi kılıf olarak 
kullandığını ifade etmektedir.64 

Ünlü Müsteşrik Caetani (1869-1935) Hz. Ömer suikastıyla alakalı sıra dışı bir iddia 
ortaya atmıştır. O, bu işin planlı bir organizenin ürünü olduğunu ileri sürdükten sonra hiçbir 
delil ya da kaynak göstermeksizin işin arkasında ashabın olduğunu iddia etmiştir. Cateani, 
bir meczup olan Ebû Lü’lüe’nin böyle bir iş için biçilmiş kaftan olduğunu, ama gerçekte 
kullanıldığını, saldırı amacına ulaşınca da bilinmeyen bir sahabî tarafından öldürülerek 
konuşmasının engellendiğini ileri sürmüştür. Bu sahâbîlerin Hz. Osman’ı öldürenlerle aynı 
olduğunu da iddiasına eklemiştir.65 Caetani’nin iddiası, ayakları yere basmayan eleştiriye 
açık bir iddiadır. Saldırıda halifenin yanında ashaptan başkalarının da yaralanması ve 
öldürülmesi söz konusudur. Ashaptan bazılarının gizli bir plan dahilinde Ebû Lü’lüe’yi 
kışkırtıp Halife’yi öldürtmesi insaftan ve delilden uzak bir iddiadır. Çünkü saldırıyı 
planlayanlardan birileri de bu suikastta öldürülebilirdi.66 

Bize göre Hz. Ömer’in katledilmesindeki en önemli unsur bizzat Hürmüzân’dır. 
Hürmüzân’ın, Medine’ye geldikten kısa bir süre sonra Müslüman olması onun üzerindeki 
şüpheleri kaldırmaz. Kaynakların ifadesine göre Ebû Lü’lüe’nin kızı da Müslüman olmuştu. 
Kızının Müslüman olması Ebû Lü’lüe’yi Hz. Ömer’i öldürmekten vazgeçirmedi ise aynı 
şekilde Hürmüzân’ın Müslüman olması da Hz. Ömer suikastında parmağı olduğu yönündeki 
şüpheleri ortadan kaldırmaz. Kaldı ki Hürmüzân’ın İslâm’a girişi bizce kuşkuludur. Eğer 
Müslüman olan birinin yani Hürmüzân’ın, Hz. Ömer’in katledilmesinde parmağı olmasına 
şaşkınlıkla bakıyor ve ona bu iddiayı yakıştıramıyor isek İslâm tarihinin daha fazla 
şaşkınlığa sebebiyet verecek pek çok olaya sahne olduğu unutulmamalıdır. Hz. Osman’ı 
katledenlerin Müslüman olması ya da Cemel ve Sıffîn savaşlarında binlerce Müslümanın 
birbirini öldürmesi gibi.  

Son olarak, Ubeydullah b. Ömer ve Hafsa’nın da farkında olmadan bu cinayetin 
aydınlatılmasına engel olduklarını belirtmekte fayda vardır. Babasının öldürülmesi üzerine, 
tabiri caizse, şok geçiren Ubeydullah’ın duygusal ve fevrî hareketleri sonucu muhtemel 
cinayet şüphelilerini öldürmesi ciddi bir hatanın ötesinde affedilmesi zor bir suçtur. Aynı 
şekilde Hafsa’nın da Ubeydullah’ı kışkırtan duygusal tepkileri yine suikastın arkasındaki 
faillerin ortaya çıkarılmasına mani olmuştur.  

 

Sonuç 
Kaynaklarda aktarılan rivayetlerden yola çıkarak Hz. Ömer suikastının tüm 

yönleriyle aydınlatılması imkânsız görünmektedir. Ebû Lü’lüe’nin, suikastın hemen 
arkasından intihar etmesi ve muhtemel şüphelilerin de Ubeydullah b. Ömer tarafından 
öldürülmesi bu cinayetin aydınlatılmasına mani olmuştur. Özellikle, Hürmüzân ve 
Cüfeyne’nin ortadan kaldırılması suikastın arkasındaki güçlere ulaşmayı zorlaştırmıştır. 
Ancak, bütün bunlara rağmen   Ebû Lü’lüe’nin kişisel bir kızgınlık sonucu ani bir kararla 
Halife’yi katletmesi akla uygun görünmemektedir. Rivayetlere dikkatli bir gözle 
bakıldığında Halife’nin planlanmış, organize bir suikasta kurban gittiği anlaşılmaktadır. 

 
63 Muhammed Hüseyin Heykel, el-Faruk Ömer (Kâhire: Dâru’l-Maârif, 1956), 2/291. 
64 Abbas Mahmud Akkad, Abkariyyâtu Ömer (Kâhire: Dâru Nehdatu, 1998), 202-203. 
65 Leona Caetani, Annali Dell Islam (Milano: Ulricho Hoepli, 1912), 5/42. 
66 Demirci, “Hz. Ömer’in Şehadeti”, 31. 
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Sonraki dönemlerde bazı Şiîlerin Ebû Lü’lüe ve Hürmüzân’ı kutsayıcı yaklaşımları da 
kaynaklarda aktarılan bilgilerle birleştirildiğinde bizi planlı bir suikastın izlerine götürüyor. 
Bize göre bu planlı suikastın baş rolünde esir edilerek Medine’ye getirilen Hürmüzân yer 
almaktadır. Çünkü onun Hz. Ömer’i öldürmek için çok fazla nedeni vardır. Hz. Ömer 
liderliğindeki İslâm ordusunun Sâsânî devletini ortadan kaldırması bu suikastın 
arkasındaki etkenlerden biridir. Bu mağlubiyet Ebû Lü’lüe ve Hürmüzân gibi İranlıların Hz. 
Ömer’e karşı kin duymalarına sebep olmuştur. Meşhur bir Sâsânî komutanı olan 
Hürmüzân’ın Ebu Lü’lüe gibi çılgın bir karakterden faydalanmayı düşünmemesi bizce 
ihtimal dışıdır. Onun kolayca ve sorgulama yapmadan Medine’ye geldikten kısa bir süre 
sonra İslâm’ı seçmesi de kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Mağlup komutan Hürmüzân, 
bize göre Hz. Ömer suikastının arkasındaki asıl güçtür ve cinayetin en önemli sorumlusudur.      
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Religious Development of Adolescents in Turkey: A Quantitative Research to 
Determine the İmpact Levels of Various Variables1 

 
Abstract: This research aims to determine the level of religious development of adolescents 

and to determine the possible effects of the independent variables of gender, class level (age), type 
of school, mother education status, father education status, socio-economic level, family unity status 
and family religiosity level on the levels of religious development of adolescents. Relational screening 
model, one of the quantitative methods, was used in the research. The study group of the research 
consists of 1000 high school students. In the research, "Religious Development Levels Scale" was 
applied to determine the religious development levels of the sample. In order to determine the 
relationship between dependent and independent variables, Non-Parametric Tests were used and 
Cross-Table, Descriptive Statistics, Chi-Square, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis-H analysis method 
were used in the analysis of research data. At the end of the research, it was determined that the 
religious development levels of adolescents differed significantly according to gender, class level 
(age), type of school, mother education status, father education status, socio-economic level, family 
unity status and family religiosity level.  

 
Keywords: Sociology of Religion, Adolescence, Religion, Adolescent, Religious Development. 

 

Türkiye’de Ergenlerin Dini Gelişimi: Çeşitli Değişkenlerin Etki Düzeylerini 
Belirlemeye Yönelik Nicel Bir Araştırma 

 
Öz: Bu araştırma, ergenlerin dini gelişim seviyelerini belirlemek ve cinsiyet, sınıf düzeyi, 

okul türü, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey, aile birliktelik durumu 
ve aile dindarlık düzeyi bağımsız değişkenlerinin ergenlerin dini gelişim seviyeleri üzerindeki 
muhtemel etkilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel yöntemlerden 
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 1000 lise öğrencisinden 
oluşmaktadır. Araştırmada örneklemin dini gelişim seviyelerinin belirlenebilmesi amacıyla “Dini 
Gelişim Seviyeleri Ölçeği” uygulanmıştır. Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki 
ilişkinin belirlenebilmesi amacıyla Non-Parametrik Testler kullanılmış ve Çapraz Tablo, Betimsel 
İstatistikler, Ki-Kare, Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H analiz yöntemleriyle araştırma verileri 
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ergenlerin dini gelişim seviyelerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, 
okul türü, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey, aile birliktelik durumu 
ve aile dindarlık düzeyi değişkenlerine göre anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Ergenlik, Din, Ergen, Dini Gelişim.  

 

İntroduction 
As an important period of the developmental life cycle, adolescence can be defined 

as a transitional process involving progression from the immaturity and social dependency 
of childhood into adult life with the goal and expectation of fulfilled developmental 
potential, personal agency, and social responsibility (Curtis, 2015). In this process, 
adolescents constantly interact with their environment in social life and they internalize the 
information stocks belonging to their environment and reflect them into reality worlds. The 
religious development of adolescents, their religious values and orientations, their religious 
knowledge and meanings are constructed within the social-cultural structure; the 
meanings, values and stocks of information that adolescents have on social grounds shape 
their religious development. The differentiation of religious development in adolescents 
depending on various variables is mainly due to different reflections of social realities and 

 
1 This research was produced and developed from the master thesis titled Ergenlik dönemi kimlik oluşumunda 
dinin rolü: Konya örneği. The research was supported by Tübitak (2228-A).  
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the participation of adolescents to religious life shows a diversity that can shift on different 
axes. Many factors such as gender, education, economic level, age, family and geographical 
distribution lead to the emergence of different preferences and orientations in shaping 
religious development in adolescents. Differences in theoretical and practical levels that 
emerge in the perception of the religious on the social ground lead to many differentiations 
in the reflection of religion in adolescent life and ıt prevents adolescent religious 
development from having a monolithic and homogeneous appearance. For this reason, it is 
an important sociological reality that should be addressed how the appearance of religion 
in adolescents and the relationship between various social factors and the differences that 
arise due to variables in adolescent religious development. In the scale application part of 
the research, the concept of religious development is used with an approach based on the 
five-dimensional religiousness typology (faith, emotion, worship, knowledge, effect 
dimensions). In the research, some characteristics of religious development of adolescents 
are tried to be understood; it is aimed to determine the effects of gender, class level (age), 
type of school, mother education status, father education status, socio-economic level, 
family unity status and family religiosity level on adolescents’ religious development levels 
and the differences that arise due to variables in adolescent religious development. For 
these purposes, answers to the research problems presented below have been sought: 

1. What are the religious development levels of adolescents who make up the research 
sample? 

2. Is there any significant differentiation in the religious development levels of 
adolescents according to gender, class level (age), type of school, mother education 
status, father education status, socio-economic level, family unity status and family 
religiosity level?  

3. If there is a significant difference, between which groups does this differentiation 
take place?  
In the research, the hypotheses created in line with the research problems and 

presented below are tested: 
1. Religious development levels of girls are significantly higher than boys. 
2. As the grade level increases, the religious development levels of adolescents 

increase significantly. 
3. The religious development levels of adolescents who are educated in İmam Hatip 

High School are significantly higher than adolescents who are educated in other 
schools. 

4. As the education level of the parents increases, the religious development levels of 
adolescents decrease significantly.  

5. As the socio-economic level decreases, the religious development levels of 
adolescents increase significantly. 

6. Religious development levels of adolescents whose parents are both alive and living 
together are significantly higher than others. 

7. As the level of family religiosity increases, the religious development levels of 
adolescents increase significantly. 

 

Method 
In the research, relational screening model was used within the scope of screening 

models, which is one of the quantitative methods. 
 

Sampling  
The sample of the research consists of 1000 high school students who were studying 

in Konya City Center during the 2015-2016 academic year and were selected through 
random sampling. Of the adolescents who made up the study group, according to the gender 
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variable 650 of the participants are girls and 350 are boys; according to the class level 
variable, 240 of the participants are 10th grade students, 614 are 11th grade students and 
146 are 12th grade students; according to the type of school variable, 535 of the participants 
are Anatolian High School students, 399 are Anatolian Imam Hatip High School students and 
66 are Vocational High School students. 

 
Data Collection Tools 
Personal Information Form was used to determine the socio-demographic 

characteristics of the sample. In the research, no scale was based on determining the 
sample's levels of religious development. “Religious Development Levels Scale”2, which was 
developed by the researcher and whose validity and reliability study was performed, was 
used in the research. The scale is a five-point Likert-type scale and consists of 24 items. The 
scale includes items related to belief, emotion, worship, knowledge and influence 
dimensions, which are the sub-dimensions of religious development. Analysis was made 
based on the total scores obtained from the scale. Total scores of Religious Development 
Levels Scale are divided into three levels as “Low”, “Medium”, “High” level and score ranges 
for these levels were calculated. Religious Development Levels Scale Sub-Dimensions Score 
Intervals are presented in Table 1. 
Table 1: Religious Development Levels Scale Sub-Dimensions Score Intervals 

 Low Level Mid-Level High Level 

Religious Development Levels Scale 24≤x<56 56≤x<88 88≤x≤120 

 

Cronbach Alpha Value, which is the internal consistency coefficient of the 24 item 
scale, was calculated as .914 for the whole scale. 
 

Statistical Operations Used In Data Analysis 
The statistical processes used in data analysis were determined by considering the 

type of the scale and whether the data obtained from the scale has a normal distribution. 
The central tendency measures of the scale (Aritmetic Mean=108,78; Median=112,00; 
Mode=116; Standard Deviation=11,503; Variance=132,317; Range=93), Skewness (-2,860) 
and Kurtosis (12,166) were determined; "Kolmogorov-Smirnov" test (p=.000) regarding the 
normality of the data set was applied. As a result of the specified tests, it was determined 
that the data did not exhibit normal distribution. Therefore, Non-Parametric Tests were 
used in the analysis of research data and Cross Table, Descriptive Statistics, Chi-Square, 
Mann Whitney U, Kruskal Wallis-H Analysis Method was used. Statistical analysis of the data 
was done with SPSS 22 package program. 

 

Findings 
Adolescents are divided into three groups according to their religious development 

levels so that the rise line in the correlations of religious development in adolescents can be 
better seen and to make the differences better apparent and this distinction was made 
according to the “normal distribution curve method”. The distribution of scale scores for the 
levels of religious development of adolescents is presented in Table 2. 
 
Table 2: The Distribution of Scale Scores for the Levels of Religious Development of Adolescents 

Religious Development Levels N % 

Low Level 8 ,8 
Mid-Level 48 4,8 
High Level 944 94,4 

TOTAL 1000 100,0 

 
2 For detailed information about the “Religious Development Levels Scale” applied in the research; Kaleci, 2016. 
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Findings on the Investigation of Religious Development Levels of 
Adolescents in terms of Gender Variable 
 
Table 3: Mann Whitney-U Test Results for Testing the Significance of the Difference Between Religious Development 
Levels Scores of Adolescents According to the Gender Variable 

Gender N Rank Total Rank 
Average 

U Z p 

Girl 650 361830,00 556,66 77245,000 -8,390 ,000** 

Boy 350 138670,00 396,20 

Total 1000   

 
**p<0.01 

According to Table 3, ıt was observed that there was a significant difference in the 
scores of adolescents obtained from the Scale of Religious Development Levels according to 
gender (p<0.05). It was found that girl participants (X=556,66) were a significantly higher 
level of religious development than boy participants (X=396,20).  
 

Findings on the Investigation of Religious Development Levels of 
Adolescents in terms of Class Level Variable 
 
Table 4: Results of the Kruskal Wallis-H Test to Determine Whether Adolescents' Religious Development Level 
Scores Differ According to the Class Level Variable 

Class Level N Grade 
Average 

sd X2 p Difference 

10th grade 240 539,15 2 10,38 ,006** 10-11; 
11-12 11th grade  614 477,22 

12th grade 146 534,87 

 

**p<0.01 

According to Table 4, the difference between the rank averages of the class level 
variable groups was found statistically significant. 
 
Table 5: Mann Whitney-U Test Results for Testing the Significance of the Difference Between the Religious 
Development Levels Scores of Adolescents According to the Class Level Variable 

Class Level N Rank Total Rank 
Average 

U Z p 

10th grade 240 111880,00 466,17 64400,000 -2,867 ,004** 

11th grade 614 253205,00 412,39 

Total 854   

11th grade 614 228612,50 372,33 39807,500 -2,105 ,035* 

12th grade 146 60567,50 414,85 

Total 760   

 
*p<0.05 **p<0.01 

According to Table 5, ıt was found that the religious development levels of 
adolescents at the 10th grade were significantly higher than the adolescents at 11th grade. 
It was determined that the religious development levels of adolescents at the 12th grade 
were significantly higher than the adolescents at 11th grade. 
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Findings on the Investigation of Religious Development Levels of 
Adolescents in terms of School Type Variable 
 
Table 6: Results of the Kruskal Wallis-H Test to Determine Whether Adolescents' Religious Development Level 

Scores Differ According to the School Type Variable 
 
**p<0.01 

According to Table 6, the difference between the rank averages of school type 
variable groups was found statistically significant. 
 
Table 7: Mann Whitney-U Test Results for Testing the Significance of the Difference Between the Religious 
Development Levels Scores of Adolescents According to the School Type Variable 

School Type N Rank Total Rank 
Average 

U Z p 

Anatolian High 
School 

535 194107,50 362,82 50727,500 -13,750 ,000** 

Anatolian Imam 
Hatip High School  

399 242537,50 607,86 

Total 934   

Anatolian Imam 
Hatip High School  

399 99375,50 249,06 6758,500 -6,353 ,000** 

Vocational High 
School 

66 8969,50 135,90 

Total 465   

 
**p<0.01 

According to Table 7, ıt was found that the religious development levels of 
adolescents studying in Anatolian Imam Hatip High School were significantly higher than 
the adolescents studying in other school types.  
 

Findings on the Investigation of Religious Development Levels of 
Adolescents in terms of Mother Education Status Variable 
 
Table 8: Results of the Kruskal Wallis-H Test to Determine Whether Adolescents' Religious Development Level 
Scores Differ According to the Mother Education Status Variable 

Mother Education Status N Grade Average sd X2 p 

Illiterate 21 582,74 5 31,282 ,000** 

Primary School Graduate 386 542,62 

Secondary School Graduate 289 513,13 

High School Graduate 153 451,37 

University Graduate 127 414,17 

Postgraduate 24 369,04 

 
**p<0.01 

School Type N Grade 
Average 

sd X2 p Difference 

Anatolian High 
School 

535 396,59 2 195,203 ,000** Anatolian Imam Hatip 
High School-Anatolian 

High School; 
Anatolian Imam Hatip 

High School-Vocational 
High School 

Anatolian Imam 
Hatip High 

School  

399 656,92 

Vocational High 
School 

66 397,16 
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According to Table 8, the difference between the rank averages of the mother 
education status variable groups was found statistically significant. 
 
Table 9: Mann Whitney-U Test Results for Testing the Significance of the Difference Between the Religious 
Development Levels Scores of Adolescents According to the Mother Education Status Variable 

Mother Education Status N Rank Total Rank 
Average 

U Z p 

Illiterate 21 2004,00 95,43 894,000 -2,418 ,016* 
University Graduate 127 9022,00 71,04    

Total 148      
Illiterate 21 587,00 27,95 148,000 -2,369 ,018* 

Postgraduate 24 448,00 18,67    
Total 45      

Primary School Graduate 386 109537,00 283,77 24212,000 -3,266 ,001** 
High School Graduate 153 35993,00 235,25    

Total 539      
Primary School Graduate 386 105685,00 273,80 18028,000 -4,480 ,000** 

University Graduate 127 26156,00 205,95    
Total 513      

Primary School Graduate 386 80964,50 209,75 2990,500 -2,919 ,004** 
Postgraduate 24 3290,50 137,10    

Total 410      
Secondary School Graduate 289 66700,00 230,80 19422,000 -2,105 ,035* 

High School Graduate 153 31203,00 203,94    
Total 442      

Secondary School Graduate 289 63839,50 220,90 14768,500 -3,176 ,001** 
University Graduate 127 22896,50 180,29    

Total 416      
Secondary School Graduate 289 46366,50 160,44 2474,500 -2,335 ,020* 

Postgraduate 24 2774,50 115,60    
Total 313      

 
*p<0.05 **p<0.01 

According to Table 9, ıt was determined that the religious development levels of 
adolescents whose mother education level is illiterate were significantly higher than the 
adolescents whose mother education level is university graduate and postgraduate. It was 
determined that the religious development levels of adolescents whose mother education 
level is primary school graduates were significantly higher than the adolescents whose 
mother education level is high school graduates, university graduates and postgraduate. It 
was determined that the religious development levels of adolescents whose mother 
education level is secondary school graduate were significantly higher than the adolescents 
whose mother education level is high school graduates, university graduates and 
postgraduate. 
 

Findings on the Investigation of Religious Development Levels of 
Adolescents in terms of Father Education Status Variable 
 
Table 10: Results of the Kruskal Wallis-H Test to Determine Whether Adolescents' Religious Development Level 
Scores Differ According to the Father Education Status Variable 

Father Education Status N Grade 
Average 

sd X2 p 

Illiterate 4 397,25 5 12,950 ,024* 

Primary School Graduate 199 527,09 

Secondary School Graduate 232 540,43 

High School Graduate 230 480,92 

University Graduate 278 481,60 
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Postgraduate 57 423,61 

 
*p<0.05 

According to Table 10, the difference between the rank averages of the father 
education status variable groups was found statistically significant. 
 
Table 11: Mann Whitney-U Test Results for Testing the Significance of the Difference Between the Religious 
Development Levels Scores of Adolescents According to the Father Education Status Variable 

Father Education Status N Rank 
Total 

Rank 
Average 

U Z p 

Primary School 
Graduate 

199 26802,00 134,68 4441,000 -2,500 ,012** 

Postgraduate 57 6094,00 106,91 
Total 256   

Secondary School 
Graduate 

232 56929,00 245,38 23459,000 -2,248 ,025* 

High School Graduate 230 50024,00 217,50 
Total 462   

Secondary School 
Graduate 

232 62958,00 271,37 28566,000 -2,225 ,026* 

University Graduate 278 67347,00 242,26 
Total 510   

Secondary School 
Graduate 

232 35182,50 151,65 5069,500 -2,733 ,006** 

Postgraduate 57 6722,50 117,94 
Total 289   

 
*p<0.05 **p<0.01 

According to Table 11, ıt was determined that the religious development levels of 
adolescents whose father education level is primary school graduates were significantly 
higher than the adolescents whose father education level is postgraduate. It was 
determined that the religious development levels of adolescents whose father education 
level is secondary school graduate were significantly higher than the adolescents whose 
father education level is high school graduates, university graduates and postgraduate. 
 

Findings on the Investigation of Religious Development Levels of 
Adolescents in terms of Socio-Economic Level Variable 
 
Table 12: Results of the Kruskal Wallis-H Test to Determine Whether Adolescents' Religious Development Level 
Scores Differ According to the Socio-Economic Level Variable 

Socio-Economic Level N Grade 
Average 

sd X2 p 

Less than 800 ₺ 32 546,94 5 21,657 ,001** 

801-1500 ₺ 194 526,13 

1501-3000 ₺ 440 528,47 

3001-5000 ₺ 238 452,24 

5001- 10000 ₺ 67 451,12 

More than 10000 ₺ 29 363,55 

 
**p<0.01 

According to Table 12, the difference between the rank averages of the socio-
economic level variable groups was found statistically significant. 
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Table 13: Mann Whitney-U Test Results for Testing the Significance of the Difference Between the Religious 
Development Levels Scores of Adolescents According to the Socio-Economic Level Variable 

Socio-Economic Level N Rank Total Rank Average U Z p 

Less than 800 ₺ 32 1155,00 36,09 301,000 -2,358 ,018* 

More than 10000 ₺ 29 736,00 25,38 

Total 61   

801-1500 ₺ 194 45505,00 234,56 19582,000 -2,718 ,007* 

3001-5000 ₺ 238 48023,00 201,78 

Total 432   

801-1500 ₺ 194 26479,00 136,49 5434,000 -2,003 ,045* 

5001- 10000 ₺ 67 7712,00 115,10 

Total 261   

801-1500 ₺ 194 22677,50 116,89 1863,500 -2,935 ,003* 

More than 10000 ₺ 29 2298,50 79,26 

Total 223   

1501-3000 ₺ 440 157223,50 357,33 44516,500 -3,226 ,001* 

3001-5000 ₺ 238 72957,50 306,54 

Total 678   

1501-3000 ₺ 440 114025,50 259,15 12474,500 -2,031 ,042* 

5001- 10000 ₺ 67 14752,50 220,19 

Total 507   

1501-3000 ₺ 440 105477,00 239,72 4303,000 -2,942 ,003* 

More than 10000 ₺ 29 4738,00 163,38 

Total 469   

 
*p<0.05 **p<0.01 
 

According to Table 13, ıt was determined that the religious development levels of 
adolescents whose socio-economic level is less than 800 ₺ have significantly higher than 
adolescents whose socio-economic level is more than 10000 ₺; the religious development 
levels of adolescents whose socio-economic level is 801-1500 ₺ have significantly higher 
than adolescents whose socio-economic level is 3001-5000 ₺, 5001-10000 ₺ and more than 
10000 ₺; the religious development levels of adolescents whose socio-economic level is 
1501-3000 ₺ have significantly higher than adolescents whose socio-economic level is 
3001-5000 ₺, 5001-10000 ₺ and more than 10000 ₺. 
 

Findings on the Investigation of Religious Development Levels of 
Adolescents in terms of The Family Unity Status Variable 
 
Table 14: Results of the Kruskal Wallis-H Test to Determine Whether Adolescents' Religious Development Level 
Scores Differ According to the Family Unity Status Variable 

Family Unity Status N Grade Average sd X2 p 

Both alive and living together 934 508,86 4 17,857 ,001** 

My mom is dead, my dad is alive 5 560,90 

My dad is dead, my mom is alive 20 266,05 

Both are dead 3 344,67 

Both are alive but live separately 38 422,66 

 
**p<0.01 
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According to Table 14, the difference between the rank averages of the family unity 
status variable groups was found statistically significant. 
 
Table 15: Mann Whitney-U Test Results for Testing the Significance of the Difference Between the Religious 
Development Levels Scores of Adolescents According to the Family Unity Status Variable 

Family Unity Status N Rank 
Total 

Rank 
Average 

U Z p 

Both alive and living together 934 450506,00 482,34 4819,000 -3,712 ,000** 

My dad is dead, my mom is alive 20 5029,00 251,45 

Total 954   

Both alive and living together 934 457459,00 489,78 14678,000 -1,811 ,040* 

Both are alive but live separately 38 15419,00 405,76 

Total 972   

My mom is dead, my dad is alive 5 97,50 19,50 17,500 -2,212 ,024* 

My dad is dead, my mom is alive 20 227,50 11,38 

Total 25   

My dad is dead, my mom is alive 20 463,00 23,15 253,000 -2,081 ,037* 

Both are alive but live separately 38 1248,00 32,84 

Total 58   

 
*p<0.05 **p<0.01 

According to Table 15, ıt was determined that the religious development levels of 
adolescents whose parents are both alive and living together were significantly higher than 
those whose mothers alive but those whose fathers died and adolescents whose parents are 
both alive but living separately; the religious development levels of adolescents whose 
mothers died but those whose fathers alive were significantly higher than adolescents 
whose mothers alive but those whose fathers died; the religious development levels of 
adolescents whose mothers and fathers were alive but living separately were significantly 
higher than the adolescents whose fathers died but those whose mothers alive. 
 

Findings on the Investigation of Religious Development Levels of 
Adolescents in terms of Family Religiosity Level Variable 
 
Table 16: Results of the Kruskal Wallis-H Test to Determine Whether Adolescents' Religious Development Level 
Scores Differ According to the Family Religiosity Level Variable 

Family Religiosity Level N Grade Average sd X2 p 

Very Religious 123 605,62 5 69,692 ,000** 

Religious 742 514,62 

Less Religious 102 313,20 

İrrelevant to Religious 9 265,06 

Opposition to Religion 2 498,75 

Other 22 401,57 

 
**p<0.01 

According to Table 16, the difference between the rank averages of the family 
religiosity level variable groups was found statistically significant. 
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Table 17: Mann Whitney-U Test Results for Testing the Significance of the Difference Between the Religious 
Development Levels Scores of Adolescents According to the Family Religiosity Level Variable 

Family Religiosity Level N Rank Total Rank Average U Z p 

Very Religious 123 62000,00 504,07 36892,000 -3,411 ,001** 

Religious 742 312545,00 421,22 

Total 865   

Very Religious 123 17274,00 140,44 2898,000 -6,950 ,000** 

Less Religious 102 8151,00 79,91 

Total 225   

Very Religious 123 8523,00 69,29 210,000 -3,107 ,002** 

İrrelevant to Religious 9 255,00 28,33 

Total 132   

Religious 742 329212,50 443,68 22124,500 -6,817 ,000** 

Less Religious 102 27377,50 268,41 

Total 844   

Religious 742 280669,00 378,26 1662,000 -2,596 ,009** 

İrrelevant to Religious 9 1707,00 189,67 

Total 751   

 
*p<0.05 **p<0.01 

According to Table 17, the religious development levels of adolescents who 
identified their family as very religious were found to be significantly higher than 
adolescents who identified their family as religious, less religious, and irrevelant to religion. 
It was determined that the religious development levels of adolescents who defined their 
family as religious were significantly higher than the adolescents who defined their family 
as less religious and irrelevant to religion. 
 

Discussion and Conclusion 
Findings obtained from the research on the relationship between the gender 

variable and religious development levels in adolescents support the 1th Hypothesis of the 
research. According to the findings, religious development levels of girls are significantly 
higher than boys. When the scientific literature is analyzed, different non-homogeneous 
results are seen in terms of gender data. In the studies of Aslan (2014), Kafalı (2005), Çayır 
(2014) and Arıcı (2005), it was found that the religious attitude averages of female 
adolescents were significantly higher than that of boys. In the study of Koç (2002), it was 
found that girls worship more consistently at a higher rate than boys. In the study of 
Mehmedoğlu (2006), was found no significant difference in adolescents in gender variable 
in terms of religious development. In the research of Çetin (2010) and Dinç (2007), there is 
no significant difference, but the religious development of female adolescents is higher than 
that of boys. However, in the studies of Kula (2001), Şengün (2006), Atalay (2002), Daşkıran 
(2009) found that male adolescents have higher levels of religious development than girls. 
According to the research findings, gender is one of the factors affecting religious 
development. In studies, gender-related religiousness differences are handled with a 
physiological-psychological perspective, as well as depending on the approaches 
prioritizing the social structure. In a physiological-psychological perspective, girls have a 
lower strength of resistance to struggle with difficulties than boys, and a higher need for 
asylum in an authority when they feel helpless affects their religious development (Yapıcı, 
2016). The fact that girls enter puberty an average of 12-18 months earlier than boys 
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(United Nations Children’s Fund, 2011) and that the religious responsibility process starts 
earlier in girls may lead to higher religious awareness than boys. Due to their emotional, 
naive and protective emotional structure, girls may have more conservative tendencies in 
attachment to religion, obedience to the commands of religion, and internalization of 
religion than boys. However, approaches that address gender-related disparate views of 
religiosity in the perspective of socialization theory based on gender roles consider gender 
as a subculture group; although it accepts the effects of physiological and psychological 
factors on the differentiation of female and male values, it considers social and cultural 
factors as fundamental factors (Kaya - Uysal, 2015). The definition of boys and girls within 
the social structure, their behavior and their upbringing can lead to gender differences in 
religious development. On the ground of patriarchy, which is the basic concept in religion 
and social gender relations, girls learn obedience and responsibility, while boys learn self-
reliance and independence (Yapıcı, 2016). Culturally, girls are more passive, obedient and 
grown more dependent to social values, religious moral codes in society are more imposed 
on girls, boys are grown more freely, to be more open to social life effects and less feel the 
limitations of socio-cultural norms cause differences in religious development. However, 
religion, which is seen as a reflection of the ontological desire for security in the face of 
problems such as instability, uncertainty, dissatisfaction that arise in postmodern risk 
society, functions as a stronger security mechanism in girls compared to boys. In the 
researches, in the multi-dimensional religious typology, female adolescents have higher 
averages in the emotional dimension of religion, behavior-worship dimensions of religion; 
in other dimensions, they appear to have lower averages than boys (Gürsu, 2011; Çayır, 
2014; Kala, 2006). Assessment of religious development levels on a total score can be 
effective in preventing any significant differences between the two groups. 

Findings obtained from the research on the relationship between the class level 
(age) variable and religious development levels in adolescents do not support the 2th 
Hypothesis that there will be a significant increase in the level of religious development as 
the age progresses in favor of the upper classes. According to the findings, there is a 
significant decrease in the 11th grade; the religious development levels of adolescents in 
the 10th and 12th grades are significantly higher than those in the 11th grade. In parallel 
with the research findings, in the research of Çetin (2010), the level of religious 
development of adolescents at the 10th grade level was significantly higher than those at 
the 12th grade, and the religious development increased from the 9th grade to the 10th 
grade, the religious development decreased from the 10th grade to the 11th grade. In the 
study of Atalay (2002), it has been determined that adolescents between the ages of 12-17 
have higher averages than the adolescents in the 18-21 age group in terms of religious 
development. In the study of Onay (2004), is observed as the age gets older, a decrease in 
the religious development levels of the youth. In the study of Regnerus - Uecker (2006), 
while the age group of 16 adolescents had an average of 4.5 in the importance of religion; 
this rate drops to 3.6 for adolescents in the age group of 17 and age 18 appears to be the 
most active. In the researches of Denton, Pearce, Smith (2006) and Desmond, Morgan, 
Kıkuchı (2010), the importance of religious belief in shaping the daily life of adolescents has 
decreased as we get older. In the study of Koç (2002), it was found that adolescents in the 
15-16 age group worship more regularly and continuously than the adolescents in the 17-
18 age group. In the research of Kula (2006), the period in which the most religious search 
was experienced is the 9th grade level and it is seen that religious search is lower in the 
10th grades than the 9th grades. Adolescence is a period of religious awakening; the rapid 
development of adolescents' thinking ability and mental activity in the development 
process; adolescents start to think deeply about the meaning of religious teachings, try to 
reconcile non-proven issues with mind can lead to the emergence of religious uncertainties, 
suspicions and contradictions in adolescents and ups and downs in religious development. 



 Religious Development of Adolescents in Turkey: A Quantitative Research to Determine the 

İmpact Levels of Various Variables 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 51-69 
 

62 

In the study of Çayır (2014), it was found that the religious suspicion rates of adolescents 
aged 16-17 were significantly higher than those under the age of 15. Secular ontological 
understanding and positivist epistemology, which claim that individuals can find universal 
truths through reason, worldlyize success; it ignores religious moral ground, focusing 
individuals on worldly success. According to adolescents, studying a quality university and 
acquiring a good profession is seen as a success. In this context, increasing the intensity of 
the lesson as the students approaches the final grades, preparing the adolescents in the 11th 
and 12th grades for the university exam with an intense affects their religious development 
negatively. Adolescents at the same grade level are not of the same age group, and there is 
a 1-2 age difference between them, may be effective in the absence of differences in 
adolescents reaching the level of significance between grade level and religious 
development. 
 Findings obtained from the research on the relationship between school type 
variable and religious development levels in adolescents support the 3th Hypothesis of the 
research. According to the findings, more intensive religious education at school creates a 
significant increase in the religious development levels of adolescents. Researches of Gürsu 
(2011), Koç (2002), Kula (2001), Aslan (2014), Şengün (2006) are in line with the research 
findings. In the study of Çayır (2014), it is seen that the rate of religious suspicion and 
hesitation is higher among adolescents who receive insufficient religious education at 
school. In the study of Onay (2004), it is seen that the religious development levels of 
university students from Imam Hatip High Schools are significantly higher than students 
from other high schools. In the researches of Skerret (2014) and Jacquet - D’Amico (2016), 
it was found that secular schools had negative effects on adolescent religious socialization. 
In the research of Uecker (2009), protestant schoolers are more religious than secular 
schoolers. Religious socialization is an educational process; religious knowledge and 
teachings are conveyed through education and guide the religious development of 
adolescents. In the research of Şallı (2014), there is a change from the family to official 
Qur'an Courses and imam hatip high schools in the sources that contribute to acquiring 
religious knowledge. In the study of Yaman (2008), it is seen that there is a significant 
difference between in adolescents school type and the false knowledge factor about 
religion; ıt was determined that adolescents studying at Anatolian High School and 
Vocational High School had the highest level of false knowledge about religion. Religious 
education in Imam Hatip High Schools is more intense compared to other high schools and 
religious education is aimed at developing adolescents with both knowledge and behavior 
dimension; the fact that religious education given in other high school types is at the 
cognitive level and religion is more oriented towards information dimension, and the fact 
that religious lessons are not sufficient in terms of content and hours lead to differences in 
religious development by school type. However, religious development is not a exact result 
of religious education acquired at the school. The educational level of the family, the socio-
economic level, the level of religiosity and the social-cultural environment play a role 
together in the development of adolescent religion. In the study of Özüdoğru (2003), the 
finding confirms that 85.8% of adolescents who attend religious school have a high level of 
family religiosity and 51.9% received religious education from their family before coming 
to Imam Hatip High Schools. 
 Findings obtained from the research on the relationship between the parental 
education status variable and religious development levels in adolescents support the 4th 
Hypothesis of the research. As the education level of the parents increases, a significant 
decrease is observed in the religious development levels of adolescents. Today, education 
systems are positivist-secular in accordance with the non-religious nature of the modern 
structure. With positivist-secular education, transcendental dimensions of religion are 
made less plausible and religion is rationalized. Individuals face a redefined religiosity on 
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rational ground; the social visibility of religion and its position in the world of individuals 
are eroded. In the research of Polat (2002), it was found that there was a significant 
relationship between the education level and religious attitudes of adults in favor of the 
participants with low education level. In the study of Çoştu (2009), there is a negative 
correlation between the education level and the normative and popular religious 
orientation of individuals and as the education level rises, a decrease in the religious 
orientation levels of the individuals has been detected. The researches conducted shows 
that the relationship between education level and religious attitudes is inversely 
proportional in general, except in the faculties where high levels of religious education. A 
higher level of religious education or more secular education plays an important role in the 
individual's religious development. As the level of education rises, individuals who 
investigate, criticize and evaluate deeply think about religious beliefs, behaviors and values; 
asks more detailed questions about religious issues. This situation may bring a more 
conscious religious belief in individuals. Lack of questioning and lack of deep theological 
issues may cause religion to turn into a dogmatic appearance by bringing a formalist and 
imitating perception of religion. In some studies, the findings that the religious development 
in the individual has increased with the increase of education level confirms this situation 
(example study Kala, 2006). However, the fact that individuals with high educational level 
cannot match some religious teachings that contain mysticism with reason can lead to 
individuals' disengagement from religion and various religious breakdowns in their lives. 
İndividuals with low level of education experience religion with more emotional 
dimensions, whereas individuals with high level of education experience religion with a 
lower impact dimension and more rational basis, may reveal significant differences 
between education level and religious development. Individuals who have received higher 
education in line with secular-positivist understanding of education and who develop their 
thoughts in this direction may have negative effects on the religious development of their 
adolescents. In the study of Pehlivan (2002), it was found that as the education level of the 
mother decreased, the level of religious attitude of adolescents increased significantly. At 
the same time, in the study, the religious attitude levels of adolescents whose fathers are 
university graduates are significantly lower than those whose fathers are literate, primary 
and middle-secondary school graduates. In the research of Yaman (2008), the level of belief 
in adolescents decreased significantly with the increase in the education level of the mother 
and father; ıt has been determined that adolescents whose mothers are graduates of college 
or faculty have lower religiousness preferences than other adolescents. In the study of 
Taşdemir (2017), it was determined that the religious attitudes of adolescents whose 
father's education level is middle-secondary school graduates are significantly higher than 
those whose father is a college and university graduate. In the study of Çayır (2014), it found 
that religion is seen as a factor limiting independence as the educational level of the family 
rises in adolescents. Dinç (2007)’s research showed that there was a significant difference 
between fathers who graduated from primary school or secondary-middle school and 
fathers who graduated from high school or university in favor of the first group, as a result 
of the analysis of whether religious orientation in adolescents differs according to father's 
education level. In the study of Gürsu (2011), adolescents whose mother is illiterate have 
the highest level of religious development; adolescents whose mother is graduates have the 
lowest level of religious development.  
 Findings obtained from the research on the relationship between the socio-
economic level variable and religious development levels in adolescents support the 5th 
Hypothesis of the research. As the income level rises, a significant decrease is observed in 
the religious development levels of adolescents. In the study of Kula (2001) and Atalay 
(2002), it was determined that the religious development points of adolescents decrease as 
the income level increases. In the study of Çayır (2014), it was determined that adolescents 
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with high socio-economic level have higher averages in terms of approaching belief in fate 
and hereafter with suspicion and experiencing conflict in religious belief. In the study of 
Kafalı (2005) and Koç (2008), an increasing average was seen in the religious development 
level of adolescents from low income group to high income group, but no significant 
difference was found. In the study of Koç (2002), it was determined that the rate of 
continuous worship was higher in adolescents with moderate socio-economic level is 
higher than in adolescents with higher socio-economic level. However, ın the study of Çetin 
(2010), the adolescents with very low socio-economic level had the lowest religious 
development; ıt was determined that as the income level of families increased, the religious 
development points of adolescents increased. Research by Topuz (2003) found that as 
income levels rise, the level of disbelief in adults also increases. The common life and 
awareness of the various social groups, classes, units etc. that make up the society affect the 
production and internalization of knowledge. Bourdieu addresses this situation with the 
concept of habitus, which is a mechanism that manages individuals from the inside with the 
basic stock of information in mind as a result of living within certain cultures or subculture. 
Habitus, a system of long-term acquired trends, enables social actors to adapt to their 
environment; it constructs group/class homogenization, imposes a set of identities on the 
individual. Thus, the individual acquires some tendencies of thought and action as a 
member of a social group or class; with the social and cultural capital acquired, the 
individual develops different strategies in areas such as religion and economy (Bourdıeu, 
2015). In this context, the membership of individuals to various economic income groups 
significantly influences their religious development. In Bourdieu's words, with 
consumption habits becoming their habitus, individuals begin to define themselves on the 
basis of their consumption; thus, significant differences occur between the perception and 
interpretation of religion of a community with a high economic income level and the 
perception and interpretation of religion of a community with a low economic income level. 
Along with this, the concept of socio-economic status is a comprehensive concept that 
includes many social factors that interact with the economic level such as the individual's 
income level, occupation area, residential area, educational level, and cultural differences 
between individuals. This situation reveals different results in the relationship between 
socio-economic level and religious development. The interaction of high socio-economic 
level groups with a more secular social environment and the education that they receive on 
a positivist-secular basis may lead to a distant or reluctant approach to religion. This 
situation is reflected in the religious development of adolescents. Adolescents with high 
economic income to lead a more modern-secular life and turn to modern socio-cultural 
areas, to obtain more opportunities in socio-economic life; adolescents with low income 
level cannot benefit from individual, social and economic opportunities may cause 
differences in the religious development levels of adolescents. In the study of Tuna (2008), 
it was found that as the income level of families increased, the adolescents became more 
exposed to the influence of popular culture, and the number of televisions and computers 
at home and the rate of mobile phones increased significantly. Adolescents with many of 
these opportunities, turn to tools such as television, ınternet, and mobile phones instead of 
religion may affect their religious development levels negatively. The fact that adolescents 
with low income levels see religion as a source of hope, strength and trust against the many 
deprivation they experience individually, socially and economically can be effective in their 
religious development. 
 According to the findings obtained from the research on the relationship between 
family unity status variable and religious development levels in adolescents, the protected 
family structure has positive effects on adolescent religious development. Divorce of 
parents or death of one of the parents adversely affects the religious development of 
adolescents. According to some research in the West, it seems that growth with a single 



 Religious Development of Adolescents in Turkey: A Quantitative Research to Determine the 

İmpact Levels of Various Variables 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 51-69 
 

65 

parent is associated with a number of adolescent behavior problems and adolescents who 
grew up in single-parent families were found to have higher-risk behaviors than 
adolescents who grew up with two parents (Hoskins, 2014; APA, 2002). In Fisher and 
others' research, the level of monitoring the children of single-parent families was examined 
and it was found that single-parent families monitor their children less than families with 
two biological parents (Fisher P.A., Leve L.D., O’leary C.C., Leve C., 2003). Another research 
findings show that adolescents from single-parent families have the highest rate 
problematic behaviors (Griffin, Botvin, Scheier, Diaz, Miller, 2000). Research by Simons and 
others found that adolescents in single-parent families have less family affiliation and 
stepfathers are not considered legitimate parental figures by adolescents (Simons R.L, Chen, 
Simons L.G., Brody, Cutrona, 2006). According to the findings obtained from the studies, the 
existence of both parents in adolescent life was associated with less problematic behavior 
in adolescents; It is observed that adolescents of divorced or single-parent families are more 
likely to exhibit problematic behaviors than the adolescents of two-parent families. It is seen 
in the studies that cohabitation of parents is associated with a sociological and psychological 
advantage over adolescents living compared to an uninterested step parent or single parent 
families. The experiences of religious socialization differ from each other according to the 
family structure and togetherness. In the research of Çetin (2010), the level of religious 
development of adolescents whose parents live together is higher than those whose parents 
live separately. Both of the parents are alive and living together, and emotional 
communication between the adolescent and their parents facilitates the transfer of the 
parents' religious beliefs and lives to the adolescent. In the study, it is remarkable that 
adolescents whose mothers and fathers live separately have significantly higher religious 
development levels than adolescents whose fathers died and mothers alive. The survival of 
their parents, even if they are separated, positively affects the religious development of the 
adolescent. Losing one or both of the parents causes profound psychological and 
sociological destructions in adolescents and may negatively affect the adolescent's religious 
development. In the study, it is very remarkable that the religious development levels of 
adolescents whose mothers died but those whose fathers alive were significantly higher 
than adolescents whose mothers alive but those whose fathers died; the religious 
development levels of adolescents whose mothers and fathers were alive but living 
separately were significantly higher than the adolescents whose fathers died but those 
whose mothers alive. The finding that this significant difference does not occur in the group 
of adolescents whose mothers died but those whose fathers alive is very striking. These 
findings from the research show that the role of father in adolescent religious development 
is significantly more determinant than mother. It is generally believed -relatively- that the 
contact between the mother and the adolescent is stronger. In the study of Arslan (2006), it 
was determined that maternal support was stronger in adolescents than father support. In 
the study of Kaleci (2016), it was determined that 14.3% of adolescents wanted to look like 
their mother and 9.5% of them were look like their father. In the study of Çoştu (2009), 
parallel to the research findings, there is a positive relationship between the religious 
tendency of the father and the level of religious socialization of the children and it was 
determined that children adopted their father's religious attitudes and behaviors as role 
models. According to research by Booth and others, adolescents were found to be on 
average better biologically in two-parent families; it was found that this situation was due 
to the close relationship of adolescents with their fathers (Booth, Scott, King, 2010). 
However, according to some studies, although fathers who do not reside are less associated 
with parenting than fathers who live at home (Williams - Kelly, 2005); adolescents who are 
close to their non-resident fathers have higher self-esteem and less depressive symptoms 
than adolescents living with a father who is not close to them (Flouri - Buchanan, 2002). In 
another study, the active participation of a nonresident father was found to be associated 
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with generally positive results among adolescents (Hawkins, Amato, King, 2007). These 
findings show that fathers may have important psycho-social effects when they participate 
in the adolescent's life. Adolescents need to identify with a strong person during this period. 
One of the most important factors affecting adolescents' identification with the individual 
is the power and superiority of the model. Father represents financial and spiritual strength 
and trust in the family, this situation greatly affects the religious attitudes of the adolescent. 
The fact that adolescents whose father has dead lose their biggest financial and spiritual 
support and take responsibility for filling the gap left by the father may adversely affect the 
religious development of adolescents. 
 Findings obtained from the research on the relationship between the level of family 
religiosity level variable and religious development levels in adolescents support the 7th 
Hypothesis of the research. As the level of family religiosity increases, a significant increase 
is observed in the religious development levels of adolescents. In the research of Şahin 
(2005), Arslan (2006), Çetin (2010), Koç (2011), Atalay (2002), Gürsu (2011), ıt has been 
determined that there is a positive relationship between the religious development level of 
adolescents and their level of family religiosity. In the study of Hökelekli - Çayır (2006), it is 
determined that approximately 80% of the young people who change religion have no 
visible presence in the family life. The researches of Risch, Jodl, Eccles (2004), Regnerus - 
Burdette (2006), Armet (2009), Denton (2012), Barton, Snider, Vazsonyi, Cox (2012), 
Roskam - Bebiroğlu (2014) shows that family-adolescent relationships and family religious 
beliefs lead to adolescent religious socialization. The family as the collective subject, which 
conveys religious values and reference codes; determines the action and meaning codes of 
its members, is the source of social capital (Aydemir - Tecim, 2012). The adolescent learns 
the attitude that he/she will take with his/her religious identity in social relations through 
religious socialization from his/her family who has social capital. For instance, the research 
of Ciroka (2006) shows that the most affecting factor in religion among adolescents is the 
family factor (47.8%). In the research of Kaleci (2016), it was determined that 20.3% of 
adolescents with high religious identity level went to identify with their parents. In the 
study of Şahin (2007), it is seen that 81.1% of adolescents show their families as the most 
important factor in shaping their religious lives. In the study of Yaman (2008), a parallel and 
meaningful relationship was found between adolescents' beliefs, disbelief, and false 
information about religion according to the religious life of the family. Although adolescents 
have an autonomous tendency to create their own system of values  during this period, it is 
inevitable that they interact with their parents in their choices (MacArthur, 2008). 
Therefore, the religious tendency of the family members that the adolescent takes as an 
example is an important factor in the adolescent's religious development process. Religious 
beliefs and feelings of family members settle in adolescent consciousness; these religious 
beliefs and emotions become adolescents' own beliefs and feelings over time. The more 
compatible and consistent the religious attitudes and behaviors in the family with religious 
teachings, the stronger the religious development of the adolescent. Religious families try 
to raise their adolescents in a religious atmosphere, in the same time encourage them to 
participate in other religious groups or organizations. A family environment where 
religious beliefs and teachings are not adopted, practiced, not observed, and inconsistencies 
between religious teachings and behaviors adversely affect the religious development of the 
adolescent. 
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LA RELATION ENTRE LA LECTURE ET L’ECRITURE DANS 
L’ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE DU FLE 

 
 

Résumé 

L’association de la lecture et l’écriture favorise l’acquisition et élargit le champ 
de la culture comme le démontrent certaines études. Ecrire est une activité 
efficace lorsqu’on la combine avec la lecture, cela peut nous permettre la 
construction de connaissances plus riches et plus précises. Cet article met 
l’accent sur la relation entre les deux actes linguistiques « lecture – écriture » et 
concerne plus précisément l’impact de la lecture dans la production écrite chez 
les jeunes apprenants de FLE au cycle moyen dans l’enseignement en Algérie. 
Nous avons étudié de près les activités de lecture et d’écriture proposées dans 
les documents relatifs au programme de 2ème année, puis donné un constat 
suite à une observation de classe et une consultation de copies d’apprenants. 
Dans cette recherche, nous avons constaté que les élèves ont diverses 
difficultés concernant d’une part la cohérence et la cohésion dans la 
structuration discursive et l’organisation du texte, mais aussi certains 
problèmes relatifs aux connaissances grammaticales et linguistiques du 
français langue étrangère. Ces problèmes et difficultés langagiers des 
apprenants adolescents peuvent être regroupés sous deux axes fondamentaux 
étant « grammaire » et « argumentation » dans le cadre de la relation « langue – 
pensée ». 

Mots-clés : Cycle moyen, écrit, écriture, lecture, relation. 

 
YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA EĞİTİM - ÖĞRETİMİNDE 

OKUMA VE YAZMA ARASINDAKİ BAĞLANTI 
            

Özet 

Çeşitli çalışmalardan elde edilen bulgular, okuma ve yazmanın 
birleştirilmesinin bilginin edinilmesini ve zenginleştirilmesini kolaylaştırdığını 
göstermektedir. Yazma, okuma ile birleştirildiğinde etkili bir eylem, bir faaliyet 
olup daha zengin ve daha kesin bilgi oluşturmamıza izin verebilir. Bu makale 
"okuma - yazma" denilen iki dilsel olgu ve eylem arasındaki ilişkiyi vurgularken 
daha spesifik olarak Cezayir ortaöğretiminde genç YDF (Yabancı dil olarak 
Fransızca) öğrencileri arasında yazılı üretimde okuma eyleminin etkisi ile 
ilgilidir. Cezayir’de lise 2. sınıf ders programlarına uygun dokümanlarda 
öğrencilerden istenen okuma ve yazma faaliyetleri kapsamlı bir biçimde 
mercek altına alınmıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin bir yandan metnin 
söylemsel yapılanmasında ve düzenlenmesinde tutarlılık ve uyum, diğer 
yandan da Yabancı Dil olarak Fransızcanın dilsel yapısı ve dilbilgisi ile ilgili 
çeşitli zorluklar yaşadıkları görülmüştür. Öğrencilerin bu dil sorunları ve 
zorlukları, "dil-düşünce" ilişkişi bağlamında "dilbilgisi" ve "düşünceyi dile 
getirme" olmak üzere iki temel eksen altında toplanarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bağlantı, okuma, ortaöğretim, yazı, yazım. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN READING AND WRITING IN 
FLE LEARNING – TEACHING 

 
 

 
Abstract 

The combination of reading and writing promotes acquisition and widens the 
field of culture as shown by some studies. Writing is an efficient activity when 
combined it with reading. It can allow us to construct precise and rich 
knowledge. This article put the accent on the relation between two linguistic 
acts “reading and writing” precisely which concerns the effect of reading in the 
written expression on the young learners of FFL (French as a Foreign 
Language) at the middle school in Algeria. We studied closely the reading and 
writing activities proposed in the documents relating to the 2nd year program 
in Algeria, and then gave a statement following a class observation and a 
consultation of learners' copies. In this research, we found that students have 
various difficulties concerning, on the one hand, consistency and cohesion in 
the discursive structuring and organization of the text, but also certain 
problems relating to grammatical and linguistic knowledge of FFL. These 
language problems and difficulties of teenage learners can be grouped and 
analyzed under two fundamental axes being “grammar” and “argumentation” 
within the framework of the “language - thought” relationship. 

Keywords: Middle school, reading, relationship, writing, written. 

 
 

1. INTRODUCTION  
La situation dans laquelle se trouve aujourd’hui l’enseignement 

de la langue française en Algérie et en particulier celui de l’écriture est 
devenue difficile à gérer.1 Pourtant un certain nombre de moyens est 
mis à la disposition de l’enseignant. Les programmes de français 
accordent aujourd’hui une grande autonomie à l’élève. Toutefois, les 
résultats enregistrés demeurent au-delà des attentes. Notre expérience 
dans une classe de 2ème  ACM (année du cycle moyen) nous a permis de 
soulever des difficultés en écriture.2 La majorité des élèves ne sont pas 

 

1 Nous tenons ici à remercier vivement pour son soutien scientifique et personnel 

Madame Mokaddem Khedidja, Professeure à l’Université Djillali Liabés Sidi Bel 

Abbès (Algérie), et Directrice de thèse de Madame Hind Mami qui prépare une 

thèse de doctorat sur « Le développement de la compétence scripturale dans 

l’enseignement – apprentissage de la lecture et de l’écriture en classe de FLE : 

Exemple des apprenants de la 3e année secondaire en contexte algérien. » Mme Hind 

Mami, Maître Assistante (A) à l’Ecole Supérieure en Informatique (ESI), Sidi Bel 

Abbès (Algérie), est inscrite en doctorat à la Faculté des langues étrangères de 

l’Université d’Oran 2 Mohammed Ben Ahmed (Algérie). Cette thèse de doctorat est 

en cours de préparation. 

2 Cette étude rentre dans le cadre thématique du mémoire de magistère de Mme 

Hind Mami. Ce mémoire intitulé “Le réinvestissement des connaissances de lecture 

dans le développement de la compétence scripturale : Exemple des apprenants de la 

deuxième année du cycle moyen” a été soutenu en 2015 à Sidi Bel Abbès en Algérie. 
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de bons scripteurs. Ils n’arrivent pas à bien agencer leurs idées, alors 
que c’est principalement sur des épreuves écrites que l’école évalue la 
réussite des apprenants.  

Plusieurs recherches optent pour le fait de lier l’apprentissage 
de la lecture avec celui de l’écriture. Selon certains didacticiens cela 
pourrait donner un meilleur résultat en qualité d’écriture. Charmeux 
(1992, 102) prétend le propos suivant : « Ecriture et lecture sont 
intimement liées dans l’apprentissage : plus l’enfant produit de textes, 
en situations effectives, plus il devient capable d’approfondir les 
significations de ce qu’il lit, notamment en découvrant l’importance 
essentielle du “non-dit’’, dans tout message produit et plus il lit, plus il 
peut repérer et s’approprier des stratégies diverses d’écriture »3. Chiss 
(2012, 116) également affirme que : « Du point de vue de la didactique 
de la langue et des discours, la lecture ne saurait être séparée 
artificiellement de l’écriture »4. 

Dans la Revue Repères N°14, Reuteur5 présente les propos sur les 
interactions lecture - écriture rassemblés lors du Colloque Théodile-Crel 
organisé en 1993. L’auteur prétend que les recherches réalisées 
certifient qu’il y a un certain progrès dans la lecture des apprenants 
ainsi que dans leur production écrite à condition que les liens soient 
continuellement fonctionnalisés et explicités. De multiples recherches 
similaires à notre thématique en contexte algérien sont également 
effectuées dans le cycle moyen et secondaire abordant l’impact de la 
lecture sur les productions écrites et les erreurs rencontrées par la 
majorité des élèves.   

Parmi ces recherches, celles-ci se rapprochent davantage à la 
nôtre : « L’apport de la lecture dans le développement des compétences 
scripturales en FLE : cas des apprenants de 4ème année moyenne » un 
mémoire de master en didactique du FLE réalisé par Kheddar Asma 
(2017) à l’Université d'Oum El Bouaghi et une thèse de doctorat 
intitulée « De la lecture à la production d’écrits : Obstacles rencontrés 
chez les élèves de 1ère  année secondaire »  de Meguenni Amel (2018) à 
l’Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. 

D’après ces recherches ultérieures et selon notre conviction, il 
semblerait donc y avoir une relation certaine entre la lecture et 
l’écriture qu’il faudrait exploiter, mais tout ceci est loin d’être naturel. 
L’enseignant a un grand rôle à jouer dans cet apprentissage si complexe. 
Deux hypothèses sont proposées dans ce présent travail : 

- Les documents pédagogiques actuels faciliteraient le lien entre 
la lecture et l’écriture. 

- Les pratiques réalisées en classe ne développeraient pas assez 
de compétences afin d’aider les élèves à bien écrire. 

 
 

3 Charmeux, E. Apprendre à Lire Et à écrire. 2 Cycles Pour Commencer. Toulouse : Sedrap, 
1992, p. 10. 
4 Chiss, J.-L. 2012. L’écrit, la lecture et l’écriture, théories et didactiques. Paris : Harmattan. 
p. 116. 
5 Reuter, Y. (dir). 1993. Les interactions lecture-écriture. Actes du colloque organisé par 
l’équipe Theodile - Crel, Université Charles-de-Gaulle, Lille, Novembre 1993. Berne : 
Peter Lang. 
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2. PLAN DE RECHERCHE 
            Selon le programme proposé, le texte narratif est étudié tout au 
long du deuxième palier du moyen. L’étude de ce genre de texte est une 
nécessité pour donner le goût et le plaisir de lire pour mieux écrire. Il est 
souligné qu’à travers ce récit l’élève aura accès à un cheminement 
intellectuel qui l’aidera dans son cursus scolaire et professionnel plus 
tard. Ceci dit, y a-t-il un réel réinvestissement des connaissances de 
lecture en compétences scripturales de nos apprenants ? Nos élèves 
font-ils le lien entre ces deux pratiques langagières ? Nous nous 
proposons ici de mettre en lumière ces deux questionnements. Pour 
mener à bien notre recherche, nous nous baserons sur les types de 
lecture et écriture proposés dans le manuel scolaire de la deuxième 
année du cycle moyen, ainsi que le nombre de séances de lecture et 
d’écriture programmé dans le projet didactique.  

Notre étude reposera également sur une observation de classe à 
laquelle nous assisterons (une séquence entière dans chaque projet)  
effectuée en 2018 dans un collège nommé « Houar Bel Abbès » à Sidi Bel 
Abbès pendant 12 semaines et ce, afin de faire un constat et voir de près 
l’effet qu’a la lecture sur la compétence scripturale de nos jeunes 
apprenants. Il s’agit donc d’une recherche-action dans laquelle nous 
avons collecté des informations sur le terrain à travers des observations, 
conversations avec enseignants et en analysant  le manuel, les  
séquences observées et les écrits des élèves. Pour être plus précis, notre 
objectif est de constater et classifier les erreurs d’écriture provenant de 
la prononciation de certains mots et la structuration des phrases sur le 
plan de l’orthographe et de la grammaire du français.  

En ce qui concerne la méthode d’analyse, elle consiste à repérer 
et catégoriser les erreurs afin de comprendre les problèmes que 
confrontent les apprenants dans le cadre de la relation entre la lecture 
et l’écriture. Cette méthode appliquée en didactique de langue étrangère 
se base sur l’évaluation analytique des erreurs en établissant un lien 
étroit entre les deux que sont la lecture et l’écriture. Elle nécessite trois 
phases fondamentales : Le repérage, la catégorisation et l’observation 
analytique des erreurs d’écriture. La prise en considération de la 
relation entre ces deux principaux actes linguistiques (l’un oral, l’autre 
écrit) est le point commun de Charmeux (1992), Reuter (1993) et Chiss 
(2012) que nous venons de citer précédemment dans l’introduction. 
Nous nous baserons donc sur cette perspective didactique, analytique et 
évaluative quant aux difficultés d’écriture des apprenants. Pour ce qui 
est du corpus de notre étude, afin de déterminer les types d’erreur, nous 
récupérerons des copies de productions écrites que nous analyserons et 
évaluerons par la suite dans un tableau récapitulant les mots et phrases 
problématiques pour les élèves. 

 

3. LE MANUEL DE LA 2ème ACM 
Le manuel scolaire de la deuxième année du cycle moyen 

comprend trois projets conçus sous forme de séquences permettant 
d’installer une ou plusieurs compétences définies dans le programme. Il 
commence par un rappel de ce qui a été étudié en 1ère  ACM : Informer, 



La Relation Entre La Lecture Et L’Ecriture Dans L’Enseignement - 

Apprentissage Du FLE 

 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 70-85 
 

74 

expliquer, prescrire dans des situations diverses de communication et 
de ce que l’apprenant fera en 2ème ACM : Exploitation du conte, fable et 
légende.  

Chaque séquence comporte des éléments et activités qui sont les 
suivants :  

a) Une situation d’oral avec un texte à écouter.  
b) Une situation d’écrit avec un seul texte à analyser.  
c) Des notions de vocabulaire, grammaire,  
conjugaison et orthographe.  
d) Un atelier d’écriture.  
e) Une lecture-plaisir. 
f) Réalisation d’un projet.     
              

3.1. Les Types d’Activités de Lecture Proposés dans Le 
Manuel de FLE          

Le manuel de FLE étant un outil de travail pédagogique n’est pas 
obligatoirement appliqué en classe. Ce manuel est conçu par le 
Ministère de l’Education Nationale en Algérie pour les élèves algériens 
apprenant le FLE.6 Publié en 2018, ce livre de méthode de FLE est le plus 
récent en Algérie. L’enseignant est libre de changer les supports 
didactiques tout en respectant la progression ainsi que les genres de 
textes proposés.  

Le tableau suivant décrit le type d’activités proposées dans le 
manuel. 

 

Tableau 1 : Les Activités de Lecture Proposées dans le Manuel 
Scolaire de 2ème ACM 

 

Types d’Activités Objectifs Visés 

 
 
Compréhension de l’écrit 

Après une lecture silencieuse, l’élève 
est invité à répondre aux questions 
pour comprendre la construction et 
distinguer la visée du texte 

 
 
Lecture-entraînement 

L’élève s’entraîne à lire de manière 
expressive. Il doit savoir discuter et 
débattre le lien entre l’imaginaire et 
le réel.  

 
Lecture-plaisir 

L’élève doit profiter de cet instant de 
détente, de découverte de surprise 
et d’échange. 

 

 
6Bouzelboudjen, H. & Meraga, Ch. (et alii). Manuel de Français 2ème AM. 2e Année Moyenne. 

Ministère de l’Education Nationale. Oran : ONPS – Office National des Publications 
Scolaires, 2018 – 2019, 152 pages. 
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Nous pouvons voir à travers ce tableau que le manuel contient 
trois types d’activités de lecture : 

Compréhension de l’écrit : Une première lecture est proposée aux 
apprenants suivie d’une série de questions afin de vérifier leur 
compréhension. L’objectif premier de cette compétence n’est pas la 
compréhension immédiate d’un texte, mais l’apprentissage progressif de 
stratégies de lecture dont la maîtrise doit à long terme, permettre à 
l’apprenant l’envie de lire un livre français, feuilleter un journal, etc. 

L’apprenant doit donc être capable de comprendre 
progressivement de qui ou de quoi on parle, tirer les informations, de 
retrouver les enchaînements de l’écrit (causalité, conséquence, 
enchaînement chronologique), de maîtriser les règles du code de l’écrit 
et enfin de dégager le présupposé de l’énoncé. L’objectif de cette tâche 
est d’avoir une vision globale du texte.  

Lecture-entraînement : Cette activité a pour but une 
compréhension plus approfondie du texte lu en séance de 
« compréhension de l’écrit » et d’aider l’apprenant à lire sans complexe, 
à surmonter toutes les difficultés : l’articulation, l’intonation, les groupes 
de souffles et les différents rythmes.   

Lecture-plaisir : La lecture plaisir, comme son nom l’indique 
clairement, doit faire découvrir aux apprenants le goût et le plaisir de 
lire en dehors du cadre scolaire. Cette activité propose un nouveau texte 
avec une longue série de questions. L’élève apprend à avoir un esprit 
critique, à s’épanouir tout en étant ouvert sur un monde pluriel plein de 
contradictions.  

En ce qui concerne les activités d’écriture le manuel en propose 
un type appelé : « Atelier d’écriture » ainsi qu’une écriture collective 
appelée : « Projet d’écriture ».  

 Nous constatons donc que ce manuel consacre un nombre 
relativement réduit de pratique d’écriture par rapport aux activités de 
lecture dans l’organisation des séquences. Cependant, le genre de 
productions écrites est varié : 

     - Rédaction d’une situation initiale, d’une suite d’événements, 
d’une situation finale d’un conte  

     - Description d’un portrait moral et physique  
     - Réécriture d’une fable 
     - Insertion d’un dialogue  
     - Présentation d’une morale. 
     Les séquences ont généralement pour entrée une 

problématique d’écoute et de lecture. L’écriture n’intervient donc que 
comme prolongement des activités de lecture. Cette dernière n’est 
jamais première dans l’organisation des séquences.  

     Le lien « lecture – écriture » semble être mis en évidence dans 
le manuel. Toutefois, une observation de la pratique en classe et des 
productions écrites des apprenants s’est imposée afin de voir de près 
l’impact de la lecture sur la compétence scripturale de ces jeunes 
apprenants.      
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4. L’OBSERVATION DE CLASSE 
     L’enquête a été menée dans une classe de 2ème ACM composée 

de 29 élèves issus d’un milieu socio-culturel hétérogène. Certains élèves 

sont déjà de bons lecteurs tandis que d’autres ont encore quelques difficultés. 

D’autres apprenant lisent bien mais ont du mal à comprendre le contenu.  

Nous avons effectué une observation de 3 séquences : 
-  La séquence 1 du projet I intitulé « Je découvre la situation initiale du 

conte »  

-  La séquence 2 du projet II intitulé «J’insère un dialogue dans la fable. »  

-  La séquence 1 du projet III intitulée  « Animaux et légendes. »  

En utilisant le manuel de la deuxième année du cycle moyen, 

l’enseignant  propose un équilibre entre :  

• La lecture et la compréhension des textes supports 

• L’Acquisition du vocabulaire.  

• L’Etude des points de langue. 

• L’interaction constante entre lecture et compréhension. 

• Les productions écrites. 

                     Nous avons assisté aux séances suivantes : expression orale, 
compréhension de l’écrit, lecture entraînement,  vocabulaire, grammaire, 
orthographe et atelier d’écriture et  nous avons pu grâce à cette recherche 
confirmer que toutes les activités des séquences avaient en effet une 
relation avec l’activité d’écriture, notamment celle de la « compréhension 
de l’écrit » ainsi que les activités relatives aux points de langue. Vu le 
jeune âge des apprenants, ces derniers ne peuvent pas se contenter 
uniquement des activités de lecture pour produire un écrit. L’enseignant 
prépare ses apprenants à la production écrite pendant toute la séquence. 
Le vocabulaire, l’orthographe, la grammaire ainsi que tous les outils mis à 
leur disposition devraient les initier à la production écrite.  

     L’expression écrite serait donc le bilan d’une séquence. 
L’écriture dans cette approche n’est donc pas conçue seulement comme 
un acte de production. Les actes linguistiques de lire et d’écrire sont 
étroitement liés car les apprenants sont conscients qu’ils vont devoir 
puiser dans leurs lectures et se servir de leurs bagages linguistiques 
pour la concrétisation de leur projet.  

     Sur le plan pratique d’écriture, nous avons observé qu’ils ont 
impérativement besoin de l’aide de leur professeur, certains sont même 
incapables de finaliser leur activité. En effet, nous avons constaté lors de 
la consultation des copies d’apprenants récupérés lors de l’atelier 
d’écriture  que les productions sont loin d’être un résultat satisfaisant.  

 
            L’Atelier d’écriture est composé de deux séances : 

• La préparation de l’écrit : Une série d’exercices est proposée pour 
entraîner les élèves à la rédaction. 

• La production écrite : après un rappel de ce qui a été fait en 
préparation de l’écrit, les élèves sont invités à lire des textes et de 
commencer la rédaction.  
 

Beaucoup d’élèves se trouvent face à des difficultés à écrire 
correctement. La longueur de leurs textes varie entre  7 et 25 lignes avec 
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des phrases courtes et simples.  Les erreurs provenant des problèmes 
et/ou difficultés d’écriture des élèves les plus fréquentes sont les 
suivantes :  

- Erreurs d’usage des signes de ponctuation : La « ponctuation » 
n’est pas toujours bien maîtrisée, elle est même inexistante dans 
certaines copies. Quelques apprenants ne savent pas comment placer, ni 
comment écrire correctement la majuscule. 

- Erreurs d’accord sujet-verbe : Les élèves ont parfois de la peine 
à accorder le verbe avec son sujet, l’écrivent à l’infinitif au lieu de le 
conjuguer ou emploient le mauvais auxiliaire. 

-  Erreurs d’accord en genre et en nombre : Quelquefois le 
singulier devient pluriel, masculin et féminin ne sont pas distincts. 

- Erreurs de distinction des catégories grammaticales : Il y a aussi 
une véritable confusion entre verbe et proposition (est/et) ou parfois 
préposition et pronom indéfini (en/on). 

- Erreurs relevant des mots ayant une prononciation identique : Il 
est question de confusion entre les termes se prononçant de la même 
manière appelés « homonymes ». 

- Erreurs/difficultés de cohérence et cohésion textuel : Nous avons 
trouvé dans la plupart des copies l’absence ou le manque 
d’enchaînement d’idées et plutôt des contradictions au niveau de la 
signification des phrases. Il s’agit de difficultés dans l’organisation 
syntaxique et sémantique du texte. Certains ont du mal à établir la 
relation entre les mots et les phrases. 

- Dysgraphie et problèmes de transcription : Beaucoup d’élèves 
ont une écriture illisible. Ils ne respectent ni le tracé des lettres ni les 
espaces entre les mots, même la tenue de la copie laisse à désirer. Quant 
à l’alinéa, il est quasi inexistant.    

En réalité, les apprenants ne sont pas entraînés à réfléchir, à 
construire, et à synthétiser leurs connaissances. La majorité a du mal à 
produire la réflexion et le texte. Il est question de problèmes et 
difficultés majeures au niveau de la relation « langue – pensée ».   

Jean Pierre Cuq dans son dictionnaire de didactique du français 
langue étrangère et seconde (2003,86) définit l’erreur comme «  écart 
par rapport à la représentation d’un fonctionnement normé, l’erreur 
linguistique a longtemps été liée en didactique des langues aux 
inférences de la langue maternelle et de la langue étrangère ». 

 Il est souligné dans le dictionnaire de Didactique de FLE (2008, 
82) qu’ : « on peut classer les erreurs en deux grandes catégories :  
- Les erreurs de compétence, récurrentes, que l’apprenant peut rectifier 

parce qu’il ne possède pas les savoirs nécessaires. 
- Les erreurs de performance, occasionnelles, assimilables à la faute, que 

l’apprenant peut rectifier parce qu’il dispose des savoirs adéquats 
et que ces erreurs sont dues à une distraction passagère. »   
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Voici le tableau démontrant quelques exemples d’erreurs 
fréquentes  inspiré à partir de la grille de Ducrot, J-M7  coordinateur de 
programmes pédagogiques à Alep-syrie et responsable du Centre de 
Documentation Pédagogique d’Alep. 

 

Tableau 2 : Grille de Critères d’Evaluation en Ecriture8  
 

Catégories 
d'erreurs 

Sous-catégories 
Exemples d'erreurs 
Conte Fable Légende 

Cohérence et 
cohésion 
textuelle 

Respect du type 
de texte 

   

Ponctuation  
→ 
 

●...elle frappa 
la petite fille, 
avec le baton 
… 
●Il était une 
fois. dans un 
village… 

R:Bonjour, 
monsieur le 
renard. 
C: tu peux 
chanter? 

Oubli des 
guillemets 
 

●...soudain 
un   dragon 
apparait il 
était géant et 
horrible à 
voir les deux 
hommes sont 
effrayés 

(aucun point 
de 
ponctuation) 

 
 
Majuscule  
→ 

●un 
jour…elle a 
cassé le 
thermos et Je 
ne peux pas 
vivre… 

●Bonjour 
corbeau  
Les animaux 
m'ont dit… 
●dans une 
foret Il y a deux 
animaux 

●…Il y avait 
un Grand 
dragon il 
arrive un 
grand Lion 

 
Respect de 
règles de 
cohérence 
/cohésion 

 
-La règle de         
progression 
(non répétition)/ 
Pertinence des      
idées. 
 
 
 

●…son  père  
se remaria, 
mais il choisit 
une 
méchante 
femme, elle 
était très 
mauvaise 
la méchante 
femme…  
---------------- 
(progression  
non 
respectée) 

●Le morceau 
du fromage 
tomba… 
le renard a pris 
le fromage et 
le mangea 
…alors 
mangea le    
morceau de 
fromage … 

●…le dragon 
était 
effrayant et 
colossal 
et immense 
que les deux 
hommes 
effrayés et 
paniqués et 
admiratifs et 
que le dragon 
veut cracher 
le feu… 

-La règle   
d'isotopie : 
Enchaînement 
des idées avec 
des articulateurs 
logiques et 

●Un jour son 
mari   s'était 
rendu au 
marché pour 
vendre du blé 
dans un 

●…des 
animaux un 
corbeau sur un 
arbre et dans 
sa bouche un 
morceau de 

●Il y avait un 
grand dragon 
qui crachait 
le feu qui 
attaquait des 
hommes… et 

 
7 Ducrot, J.-M. Pédagogie de l’erreur : corriger et remédier. Disponible sur  
https://studylibfr.com/doc/6001788/la-p%C3%A9dagogie-de-l-erreur---corriger-et-
rem%C3%A9dier   
8 Les écrits des élèves sont copiés dans le tableau sans aucune modification; les textes 
comprennent donc les erreurs faites par les apprenants. Pour les corrections, voir le 
tableau 3 suivant dans lequel les erreurs sont corrigées. 

 

https://studylibfr.com/doc/6001788/la-p%C3%A9dagogie-de-l-erreur---corriger-et-rem%C3%A9dier
https://studylibfr.com/doc/6001788/la-p%C3%A9dagogie-de-l-erreur---corriger-et-rem%C3%A9dier
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chronologiques 
 
 

village la 
méchante 
femme a fait 
tomber le 
thermos 
----------------- 
(absence 
d'articulateurs 
manque 
d'enchaînements) 

fromage 
-------------- 
 (l'élève met 
tout sur un seul 
plan sans 
passer à un 
autre 
paragraphe et 
sans utiliser 
d'articulateurs) 

il arrive un 
grand lion et 
attaquait et 
tuait… 
-------------- 
(absence 
d'articulateurs) 

-La règle de  
cohérence 
sémantique: 
absence de 
contradiction au 
niveau du sens. 

●...elle 
rencontra un 
villageois 
pour lui 
indiquer la 
route, après 
elle est partie 
en chantant… 
le villageois 
lui demanda 
son nom…la 
petite fille 
réponda…  
et elle est 
partie.    
---------------- 
(contradiction)    

●Le renard dit: 
«salut 
monsieur le 
corbeau … est il 
possible pour 
moi de chanter 
parce que 
votre voix est 
douce…» 
-------------------- 
(contradiction 
au niveau du 
sens) 

(Pas 
d'exemples 
trouvés) 

 
Morpho- 
syntaxe 

Accord en genre 
et en nombre 

●la petit fille 
/ la 
dangereuse 
est arrété / 
Baba yaga est 
sorti… 

●le corbeau est 
tristes / belle 
arbre 

●deux 
homme / 
une peur 
bleus 

Morphologie du 
verbe 
(choix du verbe) 

●un jour 
baba yaga 
aider la 
petite fille / 
baba yaga 
prendre la 
fille / la 
marâtre 
appellé un 
vieux /…pour 
acheté 

●le renard 
ajouter .../ le 
corbeau 
répondre… 

●le dragon 
effrayant les 
deux 
hommes / il 
venus 
rapidement 
 

Choix de mots 
outils 

●la femme 
demande de 
la petite fille 

●le   corbeau 
commence de 
chanter  / le 
bec de corbeau 

●il est sorti 
de village 

Lexicales Choix du lexique 

●…il dirige 
vite à la 
maison / elle 
se répand / 
il conteste 
que sa fille 
est en bas… 

●le corbeau 
déplore parce 
que le renard 
lui a trompé / 
tu peux donner 
une chanson 
pour  moi ? 

●…il sore les 
deux 
hommes / 
quand il aime 
la suite 
----------------- 
(les élèves 
traduisent 
leurs idées en  
réfléchissant 
en arabe) 
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Relation 
Phonémes– 
graphémes 

Les élèves savent 
prononcer mais 
ne connaissent 
pas la 
transcription de 
ces sons 

●la vit / 
soudin / 
coufain / 
enfent… 

●corbo / 
jontiesse / ui / 
jouayeux / 
bronche  

●soudin/ 
comoncer 

Phonétique 

Fautes d'élision 

●l'accompag
ne / lenfant / 
daccord / 
deau… 

●un narbre / 
larbre …  

●dune / cest 
/ dun  

Fautes dues à 
une fausse 
prononciation 

●elle trova / 
essyie/ 
déjuné / des 
parut  

●formage / le 
corbeau a 
chanti 

●veni/  
bauche 

Orthographe 
d'usage 

Mot mal 
orthographié par 
méconnaissance 

●trés / trệs/ 
la jois / 
famme /  
dengeureuse 

●Sil teuplé / 
par ce que / l'or 
ce que / bon 
jour 

●Deragen / 
sotte 

Oubli ou rajout 
d'une lettre 

●Finalment/h
istoir/ cont / 
toujour / alor 

●Trist / salu / 
il lui demand 

●Fair / 
acroché / 
revenne  

 
 
 
 

Tableau 3 : Tableau d’Evaluation (Erreurs Corrigées) 
 
Catégories 
d'erreurs 

Sous-catégories 
Exemples d'erreurs 

Conte Fable Légende 

Cohérence et 
cohésion 
textuelle 

Ponctuation  
→ 

 

●...elle frappa 
la petite fille 
avec le bâton 
… 
●Il était une 
fois, dans un 
village… 

R:« Bonjour, 
monsieur le 
renard. » 
C: « tu peux 
chanter? » 

●...soudain un   
dragon 
apparait, il 
était géant et 
horrible à voir. 
Les deux 
hommes sont 
effrayés.  

Majuscule  
→ 

●Un 
jour…elle a 
cassé le 
thermos et je 
ne peux pas 
vivre… 

●Bonjour 
corbeau,  
les animaux 
m'ont dit… 
●Dans une 
forêt, il y a 
deux 
animaux 

●…Il y avait un 
grand dragon, 
un grand lion 
arrive 
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Respect de 
règles de 
cohérence/ 
cohésion 

 
- La règle de         
progression 
(non 
répétition): 
Pertinence  
des idées 

●…son  père  
se remaria, 
mais il choisit 
une 
méchante 
femme, elle 
était très 
mauvaise 
 

●Le morceau 
de fromage 
tomba, le 
renard le prit 
et le mangea  

●…le dragon 
était effrayant, 
colossal et 
immense. Les 
deux hommes 
sont effrayés, 
paniqués et 
admiratifs 
quand le 
dragon  crache 
le feu 

- La règle   
d'isotopie : 
enchaînement 
des idées avec 
des articulateurs 
logiques et 
chronologiques 

●Un jour, son 
mari   s'était 
rendu au 
marché du 
village pour 
vendre du 
blé. En ce 
moment, la 
méchante 
femme a fait 
tomber le 
thermos 

●…des 
animaux un 
corbeau sur 
un arbre avec 
un morceau 
de fromage 
dans son bec. 
 

●Il y avait un 
grand dragon 
qui crachait le 
feu et attaquait 
des hommes. 
Soudain, arrive 
un grand lion 
voulant 
attaquer et 
tuer 

- La règle de  
cohérence 
sémantique: 
absence de 
contradiction au 
niveau du sens 

●...elle 
rencontra un 
villageois, lui 
demanda de 
lui indiquer 
la route. Le 
villageois lui 
demanda 
son nom, la 
petite fille 
répondit. 
Après cela, 
elle est 
partie en 
chantant…  

●Le renard 
dit: «salut, 
monsieur le 
corbeau. Est-
il possible 
pour vous de 
chanter pour 
moi parce 
que votre 
voix est 
douce.»    
 

(Pas 
d'exemples 
trouvés) 

 
Morpho- 
syntaxe 

Accord en genre 
et en nombre 

●la petite 
fille / la 
dangereuse 
est arrêtée / 
Baba yaga est 
sortie… 

●le corbeau 
est triste   / 
bel arbre 

●deux 
hommes/ une 
peur bleue 

Morphologie du 
verbe  
(choix du verbe)  

●un jour 
baba yaga 
aide la petite 
fille / baba 
yaga prend la 
fille / la 
marâtre 
appelle un 
vieux /…pour 
acheter 

●le renard 
ajoute / le 
corbeau 
répond 

●le dragon 
effraye les 
deux hommes 
/ il vient 
rapidement 

 

Choix de mots 
outils 

●la femme 
demande à la 
petite fille 

●le   corbeau 
commence à 
chanter  / le 
bec du 
corbeau 

●il est sorti du 
village 
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5. POURQUOI TANT DE DIFFICULTES A ECRIRE ? 

Ne faut-il pas souligner que le manuel est l’unique source 
d’inspiration, d’informations et de données pour les apprenants ? 

Avec les technologies nouvelles, les élèves sont attirés par 
d’autres distractions plus accessibles, plus faciles, moins contraignantes 
qu’offrent les nouveaux moyens de communication. Pour la majorité le 
livre n’est ouvert qu’en classe alors qu’il est le tremplin pour l’écriture. 
Ils n’ont aucun autre outil pour améliorer leurs textes en tant que 
productions écrites. La famille, l’enseignant devront encourager et 
même obliger les enfants à lire. Donner l’envie de lire aux élèves est un 
enjeu primordial.  

Pour Oriol-Boyer (1986, 45) : « Le plaisir de lire rend l’esprit agile 
et donne de l’acuité aux sens. Il donne le goût de l’ailleurs de l’avenir et du 
passé, il arrache le lecteur à l’instant pour le convier à méditer. En peu de 
mots : la lecture vaut tous les passeports. »9 

Nos élèves doivent être conscients que l’écriture n’est pas 
seulement le réinvestissement des connaissances acquises uniquement 

 
9 Oriol - Boyer, C. « L’art de l’autre: Didactique du texte et communication ». Revue 
Langue Française 70 (1986), 45 (cf. bibliographie). 

Lexicales Choix du lexique 

●…il se 
dirige vite 
vers la 
maison / elle 
répond / il 
constate que 
sa fille est en 
bas… 

●le corbeau 
pleure parce 
que le 
renard l’a 
trompé / tu 
peux chanter 
pour  moi ? 

●…Les deux 
hommes 
sortent / 
quand ils 
veulent la 
suite 

Relation 
Phonèmes – 
Graphèmes 

Les élèves 
savent 
prononcer mais 
ne connaissent 
pas la 
transcription de 
ces sons 

●la vie / 
soudain / 
couffin / 
enfant … 

●corbeau/ 
gentillesse 
/ oui / 
joyeux 
/branche 

●soudain/ 
commencer 

Phonétique 

Fautes d'élision 

●la 
campagne / 
l’enfant / 
d’accord / un 
peu d’eau  

●un arbre 
/ l’arbre  

d'un / c’est / 
d’un  

Fautes dues à 
une fausse 
prononciation 

●elle trouva 
/ essayer/ 
déjeuner/ 
disparu 

●formage 
/le 
corbeau a 
chanté 

●venu/ 
bouche 

Orthographe 
d'usage 

Mot mal 
orthographié 
par 
méconnaissance 

●très / la 
joie / 
femme/  
dangereuse 

●S’ il te 
plait/ parce 
que / 
lorsque / 
bonjour 

●dragon 
/saute 

Oubli ou rajout 
d'une lettre 

●Finalement
/histoire/ 
conte / 
toujours / 
alors 

●Triste / 
salut /il lui 
demande 

●Faire / 
accroché / 
reviennent 
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en classe mais une concrétisation du savoir. Ils doivent apprendre à 
explorer d’autres horizons. 

 D’après Garzani (2014), dans son article intitulé  « Fondements 
théoriques et empiriques de l’articulation lecture - écriture en langue 
maternelle et en langue seconde », le fait de croire qu’il suffit de lire pour 
devenir un bon scripteur est une fausse idée en ce qui concerne le 
transfert des connaissances. L’auteur s’appuie sur l’idée de Delforce 
(1994),10 mettant les lecteurs en garde et soulignant que les transferts 
s’avèrent efficaces mais ne sont pas réalisés automatiquement, qu’il y a 
beaucoup d’enseignants qui croient à tort que la transition de la lecture 
à l’écriture s’effectue d’une manière spontanée sans besoin d’appui 
didactique.11   

Il évoque  également, les cinq piliers de l’enseignement et 
l’articulation de la lecture et l’écriture définis par  Allington (2005)12 : 

- Le premier concerne l’organisation de la classe en donnant la 
priorité à l’écoute de la lecture individuelle quel que soit le nombre 
d’apprenants.  

- Le deuxième se rapporte aux choix des livres adaptés aux 
apprenants. 

- Le troisième porte sur l’accessibilité des ouvrages par rapport 
aux élèves. 

- Le quatrième s’appuie sur les liens et la réciprocité des effets 
entre la lecture et l’écriture. 

- Le dernier concerne le tutorat spécialisé et un enseignement 
idéal pour tirer le plus de bénéfice possible de l’articulation lecture- 
écriture. 

 

EN GUISE DE CONCLUSION 
 Au terme de cette étude, ces quelques points importants dans 

l’enquête nous semblent essentiels à retenir : 
 -Les documents et pratiques de classe lient strictement lecture 

et écriture. L’enseignant a à sa disposition de nombreux moyens pour 
lier l’apprentissage de la lecture à celui de l’écriture. Toutefois, la mise 
en place de ces éléments prend du temps et nécessite certaines 
conditions.  

-La qualité de la langue écrite tend à se dégrader à mesure qu’on 
prend goût à l’instantanéité des communications. La maîtrise de 
l’orthographe, de la grammaire et de la conjugaison qui autrefois était le 
lot des élèves n’est plus au rendez-vous. 

 
10 Delforce, B. « De l’expérience de lecteur à la compétence de scripteur d’écrits 
professionnels: obstacles et exigences » in Les interactions lecture – écriture. 1994, 319 – 
349 (cf. bibliographie). 
11 Delforce, B. (cité par Gazrani Farzin). « Fondements théoriques et empiriques de 
l’articulation lecture - écriture en langue maternelle et en langue seconde ». European 
Scientific Journal 35/10 (1994), 23 – 28. 
12 Allington, L. R. (2005). Five Missing Pillars of Scientific Reading Instruction.Reading 
Today. Dans Gazerani, F. « Fondements théoriques et empiriques de l’articulation lecture - 
écriture en langue maternelle et en langue seconde », European Scientific Journal 35/10 
(2014), 23-38. 
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-Le nombre important d’élèves dans la classe ne donne pas la 
possibilité à l’enseignant  de travailler aisément et d’une manière 
ordonnée. Cela rend l’accompagnement et l’interaction 
enseignant/apprenants, apprenants/apprenants compliqués. Par 
conséquent, la lecture faite en classe reste insuffisante pour la 
construction de connaissances spécifiques de l’écrit par rapport au 
niveau des élèves. Jean-Pierre Robert (2008, 38) dans son Dictionnaire 
de Didactique de FLE stipule que « Chacun sait qu’on peut connaitre le 
lexique, la conjugaison, la grammaire d’une langue ou savoir construire 
tel ou tel énoncé, sans pour autant être capable de parler ou d’écrire 
correctement cette langue »13.  
              Nous pouvons donc avancer que les deux hypothèses émises 
précédemment peuvent être totalement certifiées.  

Pour quelques chercheurs l’accompagnement revient tout 
d’abord aux parents. D’après Giordan (2015) : « Les potentialités 
intellectuelles des jeunes enfants sont immenses. Les premières années de 
la vie sont cruciales pour l’acquisition des habilités corporelles et 
mentales…l’enfant apprend à lire comme à parler et à marcher. »14 
Pourquoi ne pas intégrer la culture de l’écrit dans nos familles ? 

Nous devrions apprendre à nos enfants à lire, à leur offrir des 
livres en cadeau et pourquoi pas les habituer au rite du coucher autour 
d’une histoire. Certes, nous ne pouvons pas dire que le problème du 
domaine de l’écriture serait complètement résolu grâce à la lecture, 
mais amener nos apprenants à aimer la lecture constituerait 
probablement un grand pas pour l’avenir de l’école algérienne.  

Il est nécessaire d’attribuer plus de moyens à l’enseignant 
(temps et effectif réduit). De cette manière, il pourrait inventer des 
situations permettant aux apprenants de prendre conscience de leurs 
capacités. La valorisation des élèves et de leurs progrès est 
indispensable même si les résultats sont en dessous de ce qui est 
attendu. Et c’est ainsi qu’ils  arriveront à évoluer et progresser dans 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
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ZİYA GÖKALP’İN MİLLİYETÇİLİK VE DİN ANLAYIŞI ÜZERİNE 
SOSYOLOJİK BİR TARTIŞMA 

 
Öz: Bir toplumun, sosyo-kültürel yapısını anlayabilmek için o toplumun 

dününe ve bugününe bakmak sosyolojik bir çalışmayı daha anlamlı hale getirir. Bu 
süreci doğru analiz edebilmek ancak o toplumun değişim/dönüşümünde etkin rol 
oynayan aydınları anlayabilmekle mümkündür. Bu çalışma da Osmanlının son 
dönemi ile erken Cumhuriyet dönemi Türk Milliyetçiliğinin en önemli 
düşünürlerinden birisi olan Ziya Gökalp’in, din ve milliyetçilik anlayışından yola 
çıkarak sosyolojik bir değerlendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.  Türk 
kültürü ve toplum bilimi üzerine önemli çalışmalara imza atan Gökalp’in düşünce 
ve yöntemleri günümüze kadar ulaşmış, Türk toplumu ve bilim insanları için 
kılavuz olmuştur. Türk düşünce tarihinde adını sıkılıkla duyuran Gökalp’in fikirleri, 
sadece kendi yaşadığı döneme değil, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin oluşumuna da kaynaklık etmiştir. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
“Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin 
babası Ziya Gökalp’tir” sözü bu düşünceyi doğrular niteliktedir. Bu nedenle 
Türkiye Cumhuriyet’inin kurulmasında fikren öncülük etmiş bir insanının 
geçmişine etki eden olayların incelenmesi bu çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. Ayrıca, onun yaşamının yine onun fikir dünyası üzerindeki 
tesirinden yola çıkarak, Fransız sosyologlardan etkilenmesi ile başlayan süreçte 
toplum analizlerinin anlaşılması açısından da bu çalışma önemli görünmektedir. 
Tarihe fikirleri ile öncülük eden şahsiyetlerin dönemin şartlarından etkilenmemesi 
oldukça imkansızdır. Bu nedenle Türk toplumunun zihin dünyasını hem 
milliyetçilik hem de din fikirleri ile şekillendiren Gökalp’in döneminin Osmanlı 
Devlet’inin düştüğü buhranlı durumdan etkilenmemesi de zordur. Dönemin 
şartlarını dikkate almadan yapılan çalışmalar yaşanılan tarihi anlamada da 
sorunlara yol açmaktadır. Bu anakronist anlayış hem dönemin şartlarını analiz 
etmede hem de günümüze etkilerini anlamada sakıncalar doğurmaktadır. Bu 
nedenle çalışma tarihsel sosyolojik analizi yine o dönemin şartlarıyla objektif bir 
şekilde analiz etmeyi hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ziya Gökalp, Milliyetçilik, Din, Tarih, Sosyoloji 
 

A SOCIOLOGICAL DISCUSSION ON ZIYA GÖKALP'S 
UNDERSTANDING OF NATIONALISM AND RELIGION 
 
Abstract: In order to understand the socio-cultural structure of a society, 

researching its past and present clarifies the aim of a sociological study. It is only 
possible to analyze correctly this process by understanding the intellectuals who 
play an active role in the change/ transformation of that society. This study was 
conducted in order to make a sociological evaluation based on Ziya Gökalp’s 
understanding of religion and nationalism, one of the most important scholars of 
Turkish nationalism in the late Ottoman period and the early Republic. Gökalp's 
thoughts and methods are still influential today and act as a guide for Turkish 
scientists and society. Gökalp's ideas, who has frequently made a name for himself 
in the history of Turkish thought, have not only been a source of knowledge for his 
own period, but also for the formation of the new Republic of Turkey. As a matter 
of fact, the words of Mustafa Kemal Atatürk, "The father of my body is Ali Rıza 
Efendi, the father of my feelings Namık Kemal, the father of my ideas is Ziya 
Gökalp" confirms this idea. For this reason, the main purpose of this study is to 
examine the events which molded the key figure who pioneered the establishment 
of the Republic of Turkey. In addition, this study proves to be quite important in 
terms of understanding the social analysis in the process that started with the 
influence of French sociologists on his life and ideas. It is quite impossible for the 
personalities who pioneered history with their ideas not to be affected by 
contemporary circumstances. For this reason, it is difficult for Gökalp, who shaped 
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the mentality of Turkish society with both nationalistic and religious ideas, not to 
be affected by the depressed situation of the Ottoman Empire. Studies carried out 
that do not consider the political climate of the period also hinder a clear 
understanding of history. This anachronistic approach possesses drawbacks in 
both analyzing the conditions of the period and understanding their effects on 
modern society. For this reason, the study aims to objectively investigate the 
historical and sociological analysis while taking into account the social atmosphere 
of that period. 

Keywords: Ziya Gökalp, Nationalism, Religion, History, Sociology 

 

Giriş 
 
XIX. yüzyıl farklı etnik grupları içinde barındıran Osmanlı İmparatorluğunun 

yıkılma sürecine girmesi ve milliyetçilik fikir akımlarının hız kazanmasıyla ön plana çıkan 
bir dönem olmuştur. Bu yüzyıl, Osmanlı devleti için özellikle askeri ve teknik alanda, Batı 
karşısında geri kalmışlığın daha da ön plana çıktığı buhranlı bir dönemdir. İşte bu süreçte 
dönemin Osmanlı aydınları, devleti geri kalmışlıktan kurtarmak ve muasır medeniyetler 
seviyesine ulaştırmak için bir takım arayış içerisine girmişlerdir (Keskin, 2003: 102) 
Dönemin aydınlarının devleti parçalanmaktan kurtarma çabaları; Batıcılık, İslamcılık, 
Osmanlıcılık, Türkçülük gibi bir takım fikir akımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Öne sürülen fikir akımlarının ortak özelliği, çöküş aşamasında olan devleti, Batı’nın 
tekniğinden yaralanarak yeniden ayağa kaldırmak ve çağdaş devlet yapısına 
büründürmektir. Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve yeni Türk Devleti’nin kuruluş 
aşamasında fikirleriyle ön plana çıkan ve oldukça etkili olan düşünürlerden birisi de hiç 
şüphesiz Ziya Gökalp’tir. İlk önceleri Osmanlıcı-İslamcı bir anlayış benimseyen Gökalp, 
daha sonraki süreçte milliyetçi bir çizgide ilerlemeye başlamıştır. Özellikle İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nden Diyarbakır delegesi seçilmesi ve akabinde Selanik’e gitmesi, onun 
fikir hayatında büyük değişimlerin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle milliyetçilik 
ve Türkçülük fikirlerinin alevlenmesi, burada geçirdiği yıllara denk düşmektedir. Ancak o, 
milliyetçilik fikrini hayatının merkezine koyarken, dini tamamen kenara atmamış, aksine 
dil, kültür, din birliğini sentezlemeye çalışarak, bu alanda yeni bir fikre öncülük etmiştir. 
Onun milliyetçilik anlayışı, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne de kaynaklık 
etmiştir.  

Milliyetçilik ve Türkçülük konuları ile çok ilgilenen Gökalp’e göre, din de Türk 
yaşamının en önemli unsurlarından birisidir. Dolayısıyla Gökalp, devleti çağdaş 
medeniyetler seviyesine çıkarmak isterken, kendi öz kültürümüzden ve dini 
yaşayışımızdan ödün vermeden bunu yapmaya çalışmaktadır. Nitekim din, kültür, 
medeniyet birbiri ile çatışan ve aynı potada yer alması çok da mümkün olmayan farklı 
toplumsal gerçekliklerdir. Ancak Gökalp’e göre asıl olan, onları modern toplum yapısı 
içerisinde sentezleyebilmektir (Keskin, 2003, 111).  Zira o, özellikle Türkleşmek, 
İslamlaşmak ve Muasırlaşmak adlı eserinde, bu fikri savunmaktadır. Gökalp’in düşünceleri 
hem toplum bilime hem de farklı alanlardaki çalışmalara öncülük etmiştir. Nitekim onun 
eserlerinde; modern milliyetçi düşüncenin, Doğu toplumuna yansımaları görülmektedir. 
Bu nedenle onun milliyetçilik ve din hakkındaki fikirlerini anlamak için hayatını kısaca 
analiz etmek gerekir. 

 

1. Ziya Gökalp’in Hayatı ve Fikir Dünyasının Gelişimi 
 
23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğan Ziya Gökalp’in asıl adı, Mehmet Ziya’dır. 

(Tütengil, 1964, 101). Babası Vilayet Evrak Memuru Mehmet Efendi, annesi Zeliha 
Hanım’dır. İçinde bulunduğu dönemin şartlarına rağmen eğitime oldukça önem veren 
Gökalp’in hürriyet ile ilgili fikirlerinin oluşmasında 1886 yılında girdiği Mektebi Rüştiye-i 
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Askeriyye’ si ve orada karşılaştığı hocası İsmail Hakkı Bey’in etkisi büyüktür. (Gürsoy-
Çapcıoğlu, 2006, 89-90).  "Fikir ve hissimin ilk mehd-i terbiyesi Mekteb-i Rüşti-i Askeri 
olduğundan sulh-ü müebbedin yegâne vasıta-i temini olan askerliğe büyük bir hürmet, 
samimi bir meftuniyetle mütehassısım” ifadesi, Gökalp’in fikirlerinin oluşmasında etkili 
olan unsurları anlama açısından değerli görünmektedir (Gökalp, akt. Tütengil, 1956, 102). 

Gökalp’in düşüncelerin şekillenmesinde, içinde bulunduğu dönemin koşulları da 
etkilidir. Çocukluk ve gençlik yıllarında büyüdüğü çevrenin, ailesinin ve özellikle babası 
Mehmet Tevfik Bey’in etkisinde kalan Gökalp’in, dini duyguları güçlüdür (Heyd, 2010, 
114). Ancak 1888 yılında babasını kaybetmesi sonucu Diyarbakır Askeri Rüştiyesi’nden 
ayrılarak, Diyarbakır İdadisi’nde eğitimine devam eden Gökalp, burada fen bilgisi hocası 
Doktor Yorgi ile tanışır. Hocası Yorgi’den Fransız Edebiyatı ve Avrupa Felsefesi üzerine 
eğitim almaya başlayan Ziya Gökalp, aynı zamanda amcası Hasip Efendi’den de İslam İlmi 
öğrenmektedir (Vakkasoğlu, 1984, 19). Ancak bir taraftan İslam ilmi, diğer taraftan felsefi 
öğretiler, Gökalp’in düşünce dünyasında karmaşalar yaşamasına neden olur. Bu dönemde 
yaşadığı ruhi bunalımlar Gökalp’i intihara sürükler. Onun bu davranışı (intihar) ile ilgili 
çeşitli görüşler olsa da araştırmalardan yola çıkarak yapılan değerlendirmeler, onun 
intihar nedenini, hocası Yorgi’den aldığı felsefe dersleri ile amcası Hasip Efendiden aldığı 
İslam İlmi arasında sıkışıp kalmış olmasına bağlar. (Ülken, 2001, 304). Gökalp yaşadığı 
buhranlı dönemi, dini ve felsefi duyguların arasında sıkışıp kalmışlığı; 

“İdadide bir taraftan tabii ilimler okumaya, diğer yönden kelam dersleri almaya başladık. 
Biri müspet, diğeri menfi elektriğe sahip bu iki ters cereyan, ruhun boşluğunda her 
çarpışma oldukça hakikat şimşekleri yerine, şüphecilik yıldırımları fırlamaya başladı. 
Ruhun içinde müspet hakikatler ile sevgili ideallerim her gün daha büyük bir şiddetle 
çarpışıyorlardı… Yaşadığım dehşetli buhranı uzun uzadıya yazacak değilim. Yalnız, bu 
buhranın beni fiilen intihara sevk ettiğini, birçok seneler sihire düşkün hale getirdiği, 
vücutça zayıflatarak bir deri bir kemik haline koyduğunu söylemek buhranın şiddetini 
göstermeye yeterlidir… Bütün ıstıraplarımın kaynağı felsefi düşüncelerimdi. O zaman 
“Hakikat-ı Kübra” adını verdiğim büyük hakikati bulabilsem hiçbir sıkıntım kalmayacağına 
eminim…” sözleriyle ifade eder (Gökalp, 1922, akt. Kardaş, 1992: 11-15). 

Dini ve felsefi buhranın ardından, arayış içerisine giren Gökalp, bu süreçte 
Durkheim’ı keşfeder (Vakkasoğlu, 1984, 22). İntihar üzerine çalışmalar yapan Durkheim, 
intihar meselesinin tesiri altında kalan Gökalp için bir rehber olacaktır. Hocası 
Durkheim’ın düşüncelerinden esinlenerek yeni bir yol çizmeye çalışan Gökalp, intiharın 
asıl nedeninin mefkûresizlik olduğunu dile getirir. Bu süreç, Gökalp’in din hakkındaki 
düşüncelerinin yeniden inşasını sağlar. Dinin, toplumları birleştirici ve bütünleştirici rolü 
üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışan Gökalp, Durkheim’ın sosyolojisinden 
hareketle; Toplumsal yaşamı yönlendiren değer ve idealler nelerdir? Sorusunun cevabını 
bulmaya çalışır (Heyd, 1980, 19). Gökalp, Hıristiyan olan ve devrimci yanı ağır basan 
hocası Yorgi Efendi’nin, Batı demokrasisini bire bir taklit etmeyen, Türk milli ruhuna ve 
memleketin sosyal yapısına uygun bir rejim ortaya çıkarma fikrinden çok etkilenir. 
Nitekim bu düşünce, onun ileriki yaşamında fikirlerinin merkezine koyduğu Türkçülük 
tezahürünün de temelini oluşturacaktır (Heyd, 1980, 20).  Oldukça sıkıntılı yıllar geçiren 
ve ardından ceza evine düşen Gökalp, bu süreci ruhi bunalımlardan ebedi surette 
kurtulmak için bir fırsat olarak nitelendirir. Bu dönemde inkılâpçı Naim Bey ile yolu 
kesişen Gökalp’in, meşrutiyet ve milliyetçilik fikirleri daha da belirginleşmeye başlar. 
Meşrutiyetin bir gün mutlaka geleceğini, ancak şu an milletin uykuda olduğunu dile 
getiren hocası (Naim Bey), ona ve onun gibi aydınlara büyük sorumluluk düştüğünü telkin 
eder (Gökalp, 1922, Akt. Kardaş, 1992, 16). Hocasının fikirlerini de dikkate alan Gökalp, bu 
süreci içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan kurtulmak ve yeni ülkü ve idealleri 
yaşatmak için bir fırsat olarak görür. 

Gökalp, 1908’de İttihat ve Terakki Partisinin Van, Diyarbakır ve Bitlis heyetinin 
müfettişliğine atanır ve 1909’da İstanbul’a gelerek Darülfünun’da hocalık yapmaya başlar. 
Çeşitli dergi ve mecmualarda yazılar yazarak sesini duyurmaya çalışan Gökalp, İttihat ve 
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Terakki Kongresi nedeniyle gittiği Selanik’i ve “Genç Kalemler” dergisini yazılarını kaleme 
almak için bir fırsat olarak görür. Nitekim Selanik, Gökalp’ in düşünce dünyasında önemli 
değişikliklerin yaşandığı ve İttihat ve Terakki’nin içinde ivme kazanmaya başladığı yerdir.  
(Acet, 2014, 67-68). Burada kaldığı süreçte bir takım milliyetçi eğilimlerle karşılaşan ve 
fikri manada değişiklikler yaşayan Gökalp, İstanbul’a döndüğünde değer verilen ve itibar 
gören bir ideolog olarak görülmeye başlar (Vakkasoğlu, 1984, 37-39). 

Osmanlının, Bakan Savaşı sonucunda Rumeli’deki toprakları kaybetmesi ile birlikte 
sıkıntıların iyice artmaya başladığı bu yıllarda Gökalp, devleti içinde bulunduğu 
bunalımlardan kurtarmanın yollarını aramaya başlar. Dolayısıyla, birçok Osmanlı aydını 
gibi Gökalp’in Osmanlıcılık anlayışı da bu süreçte zayıflamaya başlar. Çocukluk yıllarından 
itibaren şekillenmeye başlayan fikirlerinde, zaman zaman dönemin ruhuna göre bir 
dönüşüm yaşandığı görülür. Yaşamı boyunca ülkenin içinde bulunduğu durumu yakından 
takip eden Gökalp, çeşitli siyasi ve sosyal örgütlere de dahil olur. (Acet, 2014, 70). 
Dönemin şartları gereği Osmanlıcılık fikri, yerini Türk Milliyetçiliği anlayışına bırakırken, 
Gökalp’in eserlerinde de “Türkçülük” fikri belirginleşmeye başlar. O bu süreçte, dönemin 
önemli isimleri Yusuf Akçura ve Ömer Seyfettin gibi düşünürlerin fikirlerinden de etkilenir 
(Heyd, 1980, 27). 

Yaşadığı dönem itibariyle zaman zaman değişikliğe uğrayan görüşleri, Gökalp’in 
çağın gerektirdiği şekilde düşüncelerine yön verdiğini gösterir niteliktedir. Nitekim ilk 
dönemlerinde Osmanlıcılık/İslamcılık/Ümmetçilik düşüncesi ön planda iken, daha 
sonraları milliyetçilik fikir akımını çalışmalarının merkeze almıştır. Ancak onun 
düşüncelerinin temelini oluşturan din anlayışı, tamamen ideallerinden bağımsız bir hal 
almamıştır (Vakkasoğlu, 1984, 197). Aksine o, dil birliği, kültür birliği ve din birliğini 
milleti oluşturan temel unsurlar olarak görmektedir (Acet, 2014, 69). Özellikle Türkleşmek, 
İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eseri ve diğer bazı eserleri Gökalp’in bu husustaki 
düşüncelerini ispatlayıcı niteliktedir. Gökalp, Türk toplumu ve Türk kültürü üzerine 
yaptığı çalışmalarıyla günümüze ışık tutan ve sosyolojiyi Türkiye’ye tanıtan 
düşünürlerden birisidir. Onun fikirleri, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hayat 
bulmuş ve tarih sahnesinde yerini almıştır. (Bircan, 2019, 7). Gökalp’in sosyolojik 
düşüncelerinin oluşmasında; Durkheim ve Comte’un yanı sıra Fouillée, Tarde ve Bergson 
gibi batılı düşünürler etkili olmuştur (Bircan, 2019, 40). Onun, toplum ve din hakkındaki 
düşüncelerinde özellikle Durkheim’ın etkisi görülmektedir. Toplumsal varlığın temelini 
kolektif bilince dayandıran Durkheim gibi, o da dayanışma temelli bir toplumun, dini ve 
milli duygularının da daha baskın olacağını ifade etmiştir. İçinde bulunduğu toplumu düze 
çıkartacak olan şey de, yardımlaşma ve dayanışma ruhudur. 

 

2. Ziya Gökalp’te Milliyetçilik ve Osmanlı Devleti’nin Durumu 
 
Özellikle Fransız Devrimi ile birlikte ön plana çıkan milliyetçilik anlayışı, zamanla 

tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamıştır. Bu süreçte dünyada yaşanan milliyetçilik 
söylemleri, birçok ülke gibi Osmanlı Devleti’nin de değişimini kaçınılmaz kılmış ve yeni 
oluşumlar gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. İçerisinde farklı etnik grupları barındıran 
Osmanlı Devleti, yapısal olarak değişime uğramaya başlamış ve akabinde meydana gelen 
“hürriyet” ve “eşitlik” söylemleri, devlet içerisindeki azınlıkların ve bağımsızlık elde 
etmeye çalışan grupların sahneye çıkmasına zemin hazırlamıştır (Çelebi, 2010, 200). 
Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşmesindeki en temel unsurlardan biri olan milliyetçilik, 
son dönemlerini yaşayan Osmanlı Devlet yapısından, ulus devlet niteliği taşıyan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne geçişte önemli bir etken olmuştur. Bu süreçte çeşitli fikir akımları 
ortaya çıkmaya başlamış ve devleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmanın yolları 
aranmaya başlanmıştır. Dolayısıyla birçok düşünürün dahil olduğu bu akım, ideolojik 
anlamda farklı söylemlerin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Bu kavramlardan biri de o 
dönemin en tartışmalı konularından olan, “milliyetçilik” söylemleridir. Ancak, Fransız 
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devrimi sonrası, sosyal ve siyasal alanda etkinliği azalmaya başlayan dinin yerini, 
milliyetçilik fikrinin alması beklenmiştir. Ancak dinlerde var olan hoşgörü anlayışının 
yerini tam olarak tutamayan milliyetçilik, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştır. 
Nitekim tek tip milli bir yapının varlığını savunan milliyetçilik anlayışı, hoşgörüsüzlüklerin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur (Acet, 2014, 25). 

Milliyetçilik tam olarak tanımlanması mümkün olmayan ve net bir sınır 
çizilemeyen kavramlardan biridir. Toplumlar arasındaki yaşamsal farklılıklara göre 
şekillenen milliyetçilik; bazen bir ideoloji, bazen doktrin bazen bir paradigma olarak 
algılanmakta ve genellikle de etnisite ile birlikte değerlendirilmektedir. Nitekim kimi 
düşünürler milliyetçiliği biyolojik ve etnik kökenlere dayandırırken, birçoğu ortak bir 
tarih, dil, din vs. birliği gerektiren kolektif bir bilinç, bir ideoloji olarak nitelendirmektedir 
(Zorlu, 2018, 12). Sübjektif unsurlar açısından bakıldığında milliyetçilik, kişinin içinde 
bulunduğu toplumla aktif iş birliği içerisinde olması ve ortak hislerle bir arada yaşaması, 
aynı şuuru taşımasıyla mümkündür. Kısaca milliyetçilik, “millet olduğunu hisseden insanlar 
topluluğu” olarak ifade edilebilir (Türköne, 2012, 19). 

Milliyetçilik ile ilgili; tarihçiler, sosyologlar, hukukçular vs. farklı bir tanımlamaya 
gitse de her birini aynı zeminde buluşturan ortak noktalar vardır. Önemli düşünürlerden 
birisi olan Ali Fuad Başgil; 

“Milliyet, hukuki açıdan bireyi ve devleti bağlayan vatandaşlık bağıdır. Sosyolojik olarak 
bakılacak olursa, aynı türe mensup olmayı temsil eder. Nitekim doğada arı arıyla, güvercin 
güvercinle, karınca karıncayla beraber yaşar. Hayvanlardaki bu kendi türüne doğru 
yönelmenin temelinde içgüdü önemli bir etkendir. İnsanda bu güdü, milli duygunun şekline 
bürünmektedir” diyerek millet bilincine örnek verir (Başgil, 1943, 144, Akt. Keskin, 2003, 
361). 

Türk sosyologlarından Mehmet İzzet göre milliyet, milli olmayı yani aynı millete 
mensup olmayı gerektirir (İzzet, 1969, 15). Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 
imparatorluktan ulus devlete geçişin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ise milleti: “Zengin 
hatıra mirasına sahip olan, beraber yaşamak hususunda ortak arzu ve olurda samimi olan, 
sahip olunan mirasın korunmasında ve beraber devam hususunda iradesi ortak olan 
insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete “millet” adı verilir” şeklinde tanımlar 
(İnan, 1969, 23-24). Yani, Atatürk’e göre millet; dil, siyaset, ırk ve vatan birliği ile tarihi ve 
ahlaki yakınlığı temsil eder. Atatürk’ün milliyetçilik düşüncelerinin temelinde Ziya 
Gökalp’in fikirlerinin etkisi olduğu bilinmektedir. Nitekim onun, “Bedenimin babası Ali 
Rıza Bey, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tir” sözünde 
bu etkinin tezahürünü görmekteyiz (Duymaz, 1923, 7). 

 

3. Ziya Gökalp’te Din ve Milliyetçilik Fikirlerinin Harmanlanması 
 
Gündelik yaşamın hemen her alanında etkin rol oynayan din olgusu, ilk 

toplumlardan günümüze dek varlığını sürdürmektedir. Toplum yaşamının 
şekillenmesinde; kültür, gelenek, adetler, sosyal ve siyasi normlar kadar etkili olan din, 
sosyal hayatın kurallar çerçevesinde şekillenmesinde de en büyük rolü üstlenmektedir. 
Toplumsal yapı içerisinde birtakım kuralar çerçevesinde kendisini gösteren din olgusu, 
toplumların birlik, beraberlik, bütünlük sağlaması açısından bir “harç” vazifesi 
görmektedir (Baron, 2007, 18). Yalnızca toplumların değil, bireylerin yaşamının 
şekillenmesinde de önemli bir rol üstlenen din, bireyin karşılaştığı olumsuzluklarla başa 
çıkmasında da olumlu bir etkiye sahiptir. Ancak, dinin olumlu yanlarının yanı sıra zaman 
zaman baskıcı bir yapıya büründüğü ve çıkar gruplarının aracı haline geldiği de 
görülmektedir. XIX. yüzyılda da hız kazanan toplumsal değişim süreci ile birlikte, sosyal 
hareketlerde yaşanan yoğunluk, sosyolojinin de daha görünür olmasına olanak 
sağlamıştır. Değişen toplum yapısı ile birlikte din algısının değişimi de kaçınılmaz 
olmuştur. Nitekim bu süreçte, dinin toplumsal düzenin sağlanması açısından önemli 
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olduğu ancak daha pozitivist ve daha seküler bir boyut kazandığı söylenebilir. Sosyolojiyi 
sistematik bir hale getiren ve toplum bilimin kurucusu olarak görülen Auguste Comte da 
dinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği aşamaları belirtirken, en son evreye pozitif din 
anlayışını oturtmuştur. Bu anlayış Gökalp’in zihin dünyasını derinden etkilemiştir. 
Sosyolojinin, Türkiye’ye tanıtılmasında etkin rol oynayan Gökalp; dini, sosyolojik 
bağlamda ele almış ve pozitif din anlayışı üzerinden bir değerlendirme yapmaya 
çalışmıştır. Gökalp, dinin sosyal işlevleri üzerinde sıklıkla durmuş ve düşüncelerinin 
temelini oluşturan milliyetçilik fikri ile dini birbiri ile harmanlamaya çalışmıştır (Acet, 
2014, 6). İçinde bulunduğu dönemin koşulları gereği, dinde yenileşme hareketine 
gidilmesi gerektiğini öne süren Gökalp, bazı düşünürler tarafından din hakkında çelişkili 
fikirlere sahip olduğu gerekçesiyle eleştirilse de onun bu çabalarının ürününü, toplum 
bilim ve Türk tarihi gibi çeşitli alanda görmek mümkündür. 

 

3.1. Milliyetçilik Anlayışı: Ziya Gökalp, milliyetçilik ve Türkçülük akımının 
Türkiye’deki en önemli temsilcilerindendir. Millet ve milliyetçilik, onun düşüncelerinin 
temelini oluşturur. Öncelikle millet kavramı üzerinde duran Gökalp, topluluklar üzerinden 
bir tanımlama yapar ve aşiret gibi küçük topluluklara “cemia” ismini verir. “Cemia”ların 
bir araya gelmesi sonucunda devlet oluşur. Devlet içerisindeki farklı etnik yapıya sahip 
olan topluluklara ise “camia” adını verir ve bu yapıya Osmanlı İmparatorluğunu örnek 
gösterir. Cemiaların bir araya gelmesi ile birlikte “cemiyet”ler ortaya çıkar. İşte bu milli 
şuur bilincine sahip cemiyetler millet dediğimiz şeyi oluşturur (Gökalp, 2014, 96-97). 

“Millet; asırlarca beraber yaşamış, zulüm ve felaketlere beraber göğüs germiş, şan 
ve şerefi beraber istihsal etmiş, beraber ağlayarak beraber sevinmiş, gelecekte de ortak 
gayeye ulaşmak için beraber muzaffer olmaya azmetmiş, dayanışma halindeki fertler 
topluluğudur” (Gökalp, 2014, 69). Ona göre Osmanlı da böyle bir millettir (Köseoğlu, 2009, 
163).  Sosyolojik açıdan daha çok Durkheim’den etkilendiği bilinen Gökalp’in 
millet/milliyetçilik fikri bakımından ayrı bir yol izlediği görülür. Durkheim’in cemiyeti ön 
plana çıkaran görüşlerini benimseyen Gökalp, onun “Millet Tanrıdır” fikrine karşı çıkar. 
Zira Gökalp’e göre millet en mükemmel cemiyettir. Nitekim Fransız toplumu için millet, 
modern insanın ait olduğu çeşitli içtimai zümrelerden sadece birini temsil ederken, Gökalp 
milleti, en üst manevi otorite olarak konumlandırır (Heyd, 1980, 39-40). 

Milleti ve millet olabilme bilincini çeşitli unsurlarla açıklayan Gökalp’e göre millet, 
coğrafi bir cemaat değildir. Nasıl ki İran ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok etnik yapıyı 
içerisinde barındıran devletleri tanımlarken, sadece aynı milleti muhteva eden bir yapıdan 
söz edilemezse, hiç kimseye mensup olduğu toprak/ülke üzerinden bir millet tayini de 
yapılamaz (Gökalp, 1982, 226). Ayrıca millet, bireyin keyfine göre seçebileceği bir unsur 
olmadığı gibi, ırki ve kavmi olarak da görülemez. Zira tarihte meydana gelen göçler ve 
savaşlar, kavimlerin saflıklarını ortadan kaldırmıştır. Nasıl ki toplumsal kazanımlar, 
biyolojik kalıtımla değil de sosyal niteliklerle nesilden nesile aktarılıyorsa, biyolojik 
belirlenim olan ırk da milleti belirlemez. İşte bu sebepten dolayı, saf bir Türkçülükten söz 
etmek mümkün değildir. (Gökalp, 1982, 226-227). Gökalp’e göre millet; ırkta, kavimde, 
coğrafi ve siyasi bir toplulukta birlik değil; eğitimde, milli kültürde, duyguda birlik ve 
beraberliktir. Yani millet; dil, din, ahlak ve aynı terbiyeyi almış bireylerden oluşan bir 
zümredir.  Milleti oluşturan temel unsurların başında lisan (dil) ve hars (duygu) birliği 
gelir (Gökalp, 1982, 227). Kısacası millet; “aynı harsta müşterek olan fertlerin bütünüdür” 
(Gökalp, 2014, 117). 

 Millet fikrinin özellikle en zor zamanlarda ortaya çıktığını belirten Gökalp, 
Kurtuluş Savaşı’nda bazı devletlerin başarılı olmasındaki en büyük etkeni, milli bilinç 
ruhuna sahip olmak ile ilişkilendirir. “Milliyet fikri esir bir kavmin ancak esirlik ve 
bağımlılıktan kurtulması için kullanılan silahtır… Milliyet fikri güçlendikçe, ‘İslam 
Ümmetçiliği’ fikri de o ölçüde kültürleneceğinden, var olan kültürü besleyip 
güçlendirecektir” (Gökalp, 2009, 85). 
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Gökalp’e göre milli bilinç, vatani, medeni ve mesleki ahlakların 
kuvvetlendirilmesiyle oluşturulabilir. Toplum düzeninin sağlanması, hürriyet ve istiklalin 
yaşatılması, milli bilincin kuvvetlendirilmesi ile mümkündür (Gökalp, 2014, 106-108). Ona 
göre, milli bilincin ortaya çıktığı yerde ne imparatorluk ne de sömürge kalır. Nitekim 
Rusya, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğunun parçalanma sebebi I. Dünya Savaşı 
değildi, bu sadece sonuçtu. Zira imparatorluklar içinde yaşayan kavimler arasında, milli 
vicdan şuuru ve mahkûm olarak yaşaması mümkün olmayan mefkûre sahibi milletler 
olmasaydı, bu imparatorluklar yıkılmazdı. (Gökalp, 2014, 100). İşte bu yüzden, “…Milli bir 
bilince, milli bir mefkûreye sahip olamayan bir toplulukta, ahlak, milli birlik, fedakârlık 
beklemek boşunadır…” (Gökalp, 2009, 50). Buradan hareketle Gökalp, I. Dünya Savaşı 
sonrasında çöken çoğu imparatorlukların bir devlet kurması ya da bağımsızlık elde 
etmesine karşın, Arap ülkelerinin bağımsızlık elde edememelerini de millet şuurunun 
oluşmamış olmasına bağlar. 

Türkçülüğü düşünce dünyasının merkezine koyan Gökalp’in sosyolojisinin 
temelinde, ümmetten millete geçme arzusu görülür. Ona göre Osmanlı İmparatorluğunun 
ayakta kalabilmesinin yolu milliyetçilik fikrinden geçer. Dolayısıyla milliyetçilik fikrinden 
mahrum kalmış bir millet, bencil, menfaatperest, korkak ve ümitsizdir. Öyleyse kurtuluş 
için gerekli olan temel unsur milliyetçilik ülküsüne tutunmaktır (Acet, 2014, 98). O bu 
düşüncelerini; “Tarih genel bir kural olarak gösteriyor ki, her nereye milliyet ruhu girdiyse 
orada büyük bir gelişme ve ilerleme akımı doğdu…” sözleriyle ifade eder. Milliyetçilik 
mefkûresini ideal haline getiren Gökalp, niçin yaşamalı? Sorusuna da “ülkü için” cevabını 
verir (Gökalp, 2009, 26). 

Gökalp’in milliyetçilik ve Türkçülük anlayışının temelinde, aynı terbiyeyi almış bir 
millet bilinci vardır. Ona göre millet, yalnızca siyasi birliktelik içinde olan insanları teşkil 
etmez. Millet bir kimsenin keyfiyetine ve menfaatine göre belirlediği bir topluluk da 
değildir. Bir kimse kendisini bir topluma ait hissederek hür olduğunu zanneder. Oysaki 
bireyin böyle bir hürriyeti yoktur.  Ferdin bir millete bağlılığı hislerle mümkündür. Millet 
demek, aynı terbiyeyi almış fertlerin oluşturduğu dil ve kültür birliği demektir. Dolayısıyla 
bir kimsenin milliyetinin belirlenmesinde, terbiyesini aldığı milletin etkisini görmek 
kaçınılmazdır (Gökalp, 1982, 228-229). Bir milletin fertlerinin yalnızca dilleri ile değil, 
dinleri ile de ortaya çıktığını ifade eden Gökalp’e göre, dil ile din arasında göz ardı 
edilemez bir ilişki söz konusudur. O, aynı dili konuşan toplumların, aynı dini kabul 
ettiklerine dikkat çeker ve nasıl ki, bir dine girmede dilin etkisi yadsınamazsa, bir milliyete 
girmede de dilin etkisi yadsınamaz. Türkiye’ye göç eden ve Türk olmayan Müslüman 
azınlıkların, dini birliğin etkisi ile Türkleştiklerini örnek göstererek, dil ile din arasındaki 
samimi ilişkiye dikkat çeker (Gökalp, 2009, 73-79). 

Gökalp’e göre insan, dilde ve dinde birlik sağladığı bir toplumda yaşamak ister. O, 
“Maddi üstünlüklerimiz, ırklarımızdan geliyorsa, manevi meziyetlerimiz de terbiyesini 
aldığımız cemiyetten gelir” diyerek, dil, din ve ahlak birliğinin altını çizer. Bu düşüncesini, 
Büyük İskender’in “Benim hakiki babam Filip değil Aristo’dur. Çünkü birincisi maddi 
varlığımın, ikincisi manevi varlığımın meydana gelmesine sebep oldu” sözleriyle pekiştirir 
(Gökalp, 2014, 38.) Zira Büyük İskender’in maneviyatı maddiyattan üstün gören anlayışı, 
Gökalp’te de görülür. Çünkü ona göre, millet olabilmenin temel unsuru soy ağacı değil, 
terbiye ve idealin milli olmasıdır. Nitekim bir insan hangi milletten terbiye almışsa ona 
göre tavır sergiler. Dolayısıyla insan, terbiyesini aldığı cemiyetin uğruna hayatını feda 
edebilir (Gökalp, 2014, 38).  Millet olabilmek için milli tarih bilinci şarttır. Bu yüzden 
çocuklara kendi vatanlarını sevdirmek ve onlara atalarının faziletlerini en iyi şekilde 
aktarmak gerekir. Çocukların istikbali için onlara verilebilecek mefkûre, atalarının 
kahramanlıklarını ve milletin şanlı şerefli sergüzeştlerini tarih aracılığıyla aktarmak 
olacaktır. Gökalp, “Mefkûre ağacının kökleri, mazinin ne kadar derin noktalarına 
inilebilirse, istikbal çiçekleri ve yemişleri de o derece taravetli ve feyizli olur” sözleriyle 
tarih bilincinin önemine vurgu yapmaktadır (Gökalp, 1982, 196). 
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Gökalp’e göre milliyetçilik şuurunun oluşmasındaki en önemli unsurlardan biri de 
dildir. O, etnik kökene bağlı milliyetçilik anlayışının aksine, dili aynı olan insanlardan 
meydana gelen bir toplumun daha milliyetçi olduğunu savunur. Millet olabilmek için 
gerekli olan şey soy bağı değil, ortak bir tarih, ortak bir dil bilincinin oluşabilmesidir. 
Nitekim dil, duygu ve düşüncelerin anlatılması, gelenek ve göreneklerin aktarılması 
açısından önemli bir unsurdur (Gökalp, 2009, 78-79). Dilin önemine sıklıkla vurgu yapan 
Gökalp’e göre; din, ahlak, hukuk, ekonomi gibi sosyal faaliyetlerin temelinde “dil” vardır.  
Bu sosyal faaliyetlerin değer kazanması, dilin değer kazanmasıyla mümkündür. “Dil sosyal 
hayatın tabanı, maneviyatın dokusu, kültür ve medeniyetin temelidir.” Dolayısıyla milliyet 
mefkûresi, aynı dilin konuşulması ile daha güçlü hale gelecektir (Gökalp, 2009, 81). Son 
yüzyılda devletlerin tek bir dile dayandırılmasının imkânsız gibi görülebilir. Ancak bugün 
Avrupa’da aynı dili konuşan toplumların gelecek vaat ettiği bir gerçektir. Dil birliği 
yaşayan toplumlar, hiç değilse milli vatanın manevi sınırlarını belirleyebilmekte ve 
geleceğe daha güvenle bakabilmektedir. Gökalp’e göre ortak bir bilince dayanmayan bir 
toplum, insanların karınlarını doyurdukları bir imaretten öteye gidemez. Devlet ve vatan 
ancak milli bir birlik ve milli bir mefkûreye dayanırsa sonsuza ulaşır. Yalnızca kişiye mal 
edilmiş bir toplum, yıkılmaya/yok olmaya mahkûmdur. Nitekim dil dediğimiz şey, yalnızca 
bir iletişim aracı değil, devlet ve vatan kavramlarının da sembolüdür. Dil, milliyet 
duygusunun aktarılmasında olmazsa olmaz bir ülküdür (Gökalp, 2009, 80-81). 

Gökalp’e göre aynı dili konuşanlar genellikle aynı milliyetten gelmektedir, yani 
aynı kavmin fertleridir. Duygu ve düşüncelerin aktarım aracı olarak nitelendirilen dil, aynı 
zamanda kültürlerin, gelenek ve göreneklerin de taşıyıcısıdır. Dolayısıyla aynı duygu ve 
düşünceye sahip toplumların, aynı dini benimsemesi de tabiidir (Gökalp, 2009, 77-78). 
Milliyetçilik ve dil arasındaki ilişkiye, “ümmet”, “millet” ve “devlet” arasında bir bağ 
kurarak anlatmaya çalışan Gökalp’e göre, bu kavramlar sosyal gerçeklikten beslenmedikçe 
ve sosyal varlıkların simgeleri haline gelmedikçe hiçbir anlam ifade etmezler. Sosyal 
gerçekler dediğimiz unsurlara, İslam Ümmeti, Osmanlı Devleti, Türk Milleti ve Arap 
Milletini örnek gösterebiliriz. O halde ümmet; aynı dini benimsemiş toplumları ifade 
ederken, devlet; aynı siyasi birlik/hükümet tarafından idare edilen insanlar bütününü, 
millet ise; aynı dili konuşan insanlar topluluğunu simgeler. Ayrıca millet, yalnızca bugünün 
dilini değil, yarının dilini de konuşacak olan toplulukları ifade eder. Sosyal gerçeklik 
bağlamında değerlendirildiğinde her ne kadar kısmi farklılıklar söz konusu olsa da 
“ümmet”, “millet” ve “devlet” kavramları birbirinden tamamen bağımsız olması 
düşünülemez (Gökalp, 2009, 72-73). Gökalp’in da belirttiği gibi dil ile milliyetçilik ayrılmaz 
bir bütündür. Nitekim onun gibi düşünen, milliyetçiliği merkeze koyan birçok düşünür 
vardır. Şüphesiz Hürriyet ve Terakki uğruna savaşan ve Gökalp’i bu hususta etkileyen en 
önemli isimlerden birisi de Cemaleddin Efgani’dir (Heyd, 1980, 20). Milliyetçilik ve dil 
arasındaki ilişkiye dikkat çeken Efgani, “Toplumun saadeti milliyetsiz, milliyeti lisansız 
olmaz” der (Köseoğlu, 2009, 52). “Lisan birliği şaşılacak bir birleştiricidir. Dil birliği, 
maksatları çeşitli aşiretleri, maksatları faklı kabileleri cinsiyet (milliyet) sancağı altında 
toplayarak maksada yönelten yegâne birliktir” (Köseoğlu, 2009, 53).  Gökalp’in 
milliyetçilik, dil ve din birliği hakkındaki görüşlerine ışık tutan Efgani, milleti birbirine 
bağlayan iki temel unsurun dil ve din olduğunu ifade eder, ancak dil, dinden daha kalıcı bir 
milliyet bağını temsil eder. Ayrıca dil; yardımlaşma, dayanışma, milli birlik ve bütünlüğün 
sağlanmasında da önemli bir etkendir (Köseoğlu, 2009, 53). Bundan dolayıdır ki ana 
dilimiz çok önemlidir. Nitekim ruhumuza hayat veren dini, ahlaki, bedii (estetik) 
duygularımızı ana dilimiz sayesinde almışızdır (Gökalp, 2014, 37-38). Dil, bir milletin 
mihenk taşıdır. Dilde bağımsızlık siyasi bağımsızlığın vazgeçilmez unsurudur (Heyd, 1980, 
85-86). 

 

3.2. Din Anlayışı: Türk milliyetçiliğinin fikir babası olarak bilinen Ziya Gökalp’in 
hem çocukluk hem de gençlik yılları dikkate alındığında, dine olan yakınlığı göze 
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çarpmaktadır. Çocukluk yıllarında ailesi ve hocalarından aldığı dini eğitim ile daha sonra 
almış olduğu eğitimin niteliği, onun ileride oluşturacağı sentezinin karakterine ve zihin 
haritasına yön vermektedir. Özellikle Cumhuriyet dönemi öncesi yazılarında, onun dine 
olan yaklaşımını ve dini düşüncelerinin tezahürünü görmek mümkündür. Genel sosyoloji 
anlayışında Durkheimcı bir yaklaşım sergileyen Gökalp’in, dini düşüncelerinde de yer yer 
Durkheim’in etkisi görülür. Ancak Gökalp, Durkheim’ın din hakkındaki düşüncelerini 
olduğu gibi almamış, onun görüşleri ışığında milli bir din sentezlemeye çalışmıştır. 
Nitekim Durkheim’a göre, toplum hayatı ve toplumun bütün müesseseleri dine 
dayanmaktadır. Ancak Comte’un üç hal yasasından hareketle, toplumun pozitivist evreye 
ulaştığını dile getiren Durkheim için dini birlik bozulmaya ve zedelenmeye başlamıştır. 
Dolayısıyla toplumu, dini değerlerle ayakta tutmak artık çokta mümkün görülmemektedir. 
(Bolay, 1996, 128-129). Durkheim’ın bu düşüncesine kısmen katılan Gökalp’e göre din, 
ferdin yüksek şahsiyet sahibi olması için en önemli unsurdur. Din, yalnız fertlere şahsiyet 
kazandırmakla kalmaz, cemiyetlere de şahsiyet kazandırır (Gökalp, 1982, 24). 

Dinin birey ve toplum üzerindeki işlevsel yönüne dikkat çeken ve Gökalp’in din 
hakkındaki düşüncelerine rehberlik eden Durkheim’a göre din, özellikle ayinler ve 
toplantılar yoluyla bireyin ve toplumun ruhunu yeniden oluşturarak, kuşaklar arasında 
duygu ve düşünce aktarımı sağlamaktadır. Durkheim, toplumsal olayların en ilkeli olarak 
nitelendirdiği dini, kolektif hayatın tüm tezatlıklarına (hukuk, ahlak, siyaset, sanat vs.) 
kaynaklık eden, insanlar arasındaki olumlu ve karşılıklı ilişkileri düzenleyen bir olgu 
olarak nitelendirir. Dinsel ritüeller (bayram, ibadet, ayin vs.) toplumsal mekanizmaların 
işleyişinde önemli bir etkendir (Gözaydın-Gülsoy, 2010, 8-9). Gökalp’e göre dini değerler, 
“bütün manevi kıymetlerin camii”dir. (Gökalp, 1982, 27-28). Durkheim’dan hareketle 
dinin, toplumsal yaşam üzerindeki olumlu etkilerine değinen Gökalp için din, toplumsal 
düzenin sağlanmasında en önemli faktörlerden birsidir. Özellikle dinin birleştirici, 
bütünleştirici gücü, ferdin milliyetçilik bağını da kuvvetlendirmektedir. Gökalp de 
Durkheim gibi, Comte’un üç hal yasası üzerinden bir insanlık dini tanımı yapar. Ona göre, 
birinci evre (teolojik), peygamberler ve evliyalara inanmayı ifade ederken, akli ve nakli 
ilmin çatıştığı ikinci evrede (metafizik) fakihlerin rehberliğine yer verilir. O, pozitif evre 
olarak adlandırılan üçüncü evrede, akli ve nakli ilimler arasında bir bağ kurmaya çalışır ve 
pozitif ilimleri; dini an’anelerin katı bir nassı olarak değil, tarihin canlı ifadesi olarak 
nitelendirir. Ruh ile Tanrı’nın kaynaştığı bu evrede, din ile felsefe aynı hedefe yönelmiştir 
(Heyd, 1980, 60-61). 

Durkheim’dan etkilenerek İslam’ı akli bir izaha dayandırmak isteyen Gökalp’e göre 
dinler, hayatın sembolik ifadesidir. Ayrıca dinin yasaları, bireyi cismani arzulardan ve 
hayvani yaradılıştan kurtarmak için gereklidir (Vakkasoğlu, 1984, 165). Din, bireyin 
şahsiyet kazanmasında ve ruhunun şekillenmesinde en önemli unsurlardan birisidir. Dinin 
mahiyeti; ahlak, estetik ve mantığın mahiyetinden daha üstündür. Zira din insanı evliyalık 
makamına eriştirirken, ahlak insanı ancak fazilete eriştirebilir (Gökalp, 1982, 22). 
Gökalp’in din hakkındaki düşüncelerinde zaman zaman çelişkiler yaşandığı dile getirilse 
de onun ruhunda din ve bilhassa İslamiyet, önemli bir yer teşkil eder (Güngör, 1976, 269). 
O, İslamiyet’i “bütün hukuki ve içtimai kanunların dışında, tamamen ahlaki bir din” olarak 
tanımlar. Bu görüşünü de İslamiyet’in hem nass (Kur’an yoluyla tebliğ) ile hem de vahiy ve 
sünnet yoluyla tebliğ edilmesine dayandırarak, İslam ahlakının örfü yönüne dikkat çeker 
(Heyd, 1980, 61). 

Gökalp’e göre İslamiyet, ahlaki anlamda bir yol göstericidir. Bu yüzden fertler, en 
derin duygularını edindiği çocukluk döneminde, İslam ahlakı ile terbiye edilmelidir 
(Gökalp, 2014, 37). Zira her çeşit dini yaşayış, bireyin çocukluğundan itibaren 
şekillenmeye başlar. Bireyin ahlaki ve estetik duygularının oluşmasında namaz, oruç, 
bayram törenleri, kandiller vs. gibi ritüeller önemli bir yer teşkil eder. (Bolay, 1996, 129).  
Ona göre, “Çocukluğunda dini terbiye almayanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya, 
iradesiz ve seciyesiz yaşamaya mahkûmdurlar” (Gökalp, 1982, 24). Dolayısıyla gençliğin 
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dini terbiye alması elzemdir. O, bu husustaki düşüncesini “Hayatlarının her devresinde 
kuvvetli bir seciye gösteren kavimler, dini terbiye gören kavimlerdir” şeklinde ifade eder 
(Heyd, 1980, 61). 

Gökalp, bir toplumun devamlılığını din ve milliyetçilik ruhu ile bağdaştırır. Ona 
göre, bir milletin mefkuresi canlılığını kaybederse, ondan meydana gelen değerler de 
gücünü yitirmeye başlar. Zira asıl değişme şeklin değişmesi değil, değerlerin değişmesidir. 
Dini ve milli değerlerle birlikte ahlaki değerlerin de önemine vurgu yapan Gökalp, ahlaki 
değerleri her şeyin üstünde görür ve onu en tepeye yerleştirir (Köseoğlu, 2009, 158).  
Gökalp, “Bir milletin fertleri arasında çimento, bedii (estetik) duygulardaki ortaklık 
demiştik. Bu çimento ne kadar kıymetli olursa olsun, bir milletin fertlerini birbirine 
bağlayamaz. Bu ölçüde sağlam bir ilişkiyi meydana getirebilecek olan manevi bağ, yalnızca 
ahlaktır” der (Gökalp, 1982, 18). Onun bu sözleri; dil, din, kültür ve ahlakın ayrılmaz bir 
bütün olduğunu gösterir niteliktedir. 

Gökalp’e göre birey ve toplumu mutlu kılan yegâne unsur ahlaktır. Nasıl ki ilmin 
yol göstericisi yöntemse, ahlakın yol göstericisi de vicdandır. Vatan dediğimiz şey de dini, 
ahlaki, bedii güzelliklerin sergilendiği yerdir. Milli kültürü ve milli dayanışmayı 
kuvvetlendirmenin yolu, ahlakı güçlendirmeden geçer (Köseoğlu, 2009, 158-159). 
Özellikle Tanzimat Dönemi öncesi çocuklara verilen ahlaki değerlerin ve İslam 
terbiyesinin, daha sonraki süreçte değişime uğradığını dile getiren Gökalp’e göre terbiyede 
İslami yöntem ve kaideleri esas alınmalı ve terbiye verilirken; Çağdaşlık, İslamlık ve 
Türklük sentezlenmelidir. Gökalp bu husustaki düşüncesini şu şekilde ifade eder: 

“Bir Türk babası, çocuğunun Türkçe konuşmamasını, Türkçe okuyup yazmamasını, Türk 
tarihini bilmemesini, İslam tarihi konusunda bilgisiz kalmasını asla kabul edemez. Her baba 
çocuğunun Türk ve Müslüman olarak büyümesini istediği gibi, çağdaş bir insan olarak 
yetişmesini de arzu eder. Demek ki, bizim için eksiksiz bir eğitim üçlü olmalıdır. Türk 
eğitimi, İslam eğitimi, Çağdaş eğitim” (Gökalp, 2009, 56-57). 

Türk ve İslam âleminin yaşadığı sıkıntıların ve toplumsal geri kalmışlığın nedenini, 
dinin gerektiği şekilde anlaşılıp, yaşanmamasına bağlayan Gökalp’e göre, dinin birleştirici 
gücünden yaralanılmalıdır. Ancak o, dinin geleneksel yapıdan ayrılması gerektiğini ifade 
ederek, dinde reforma gidilmesi gerektiğinin altını çizer. İki farklı toplum yapısı arasında 
kalan ve geçiş dönemine tekabül eden yaşamıyla birlikte değişen İslamcılık ve Osmanlıcılık 
fikri gibi yaşamının merkezine oturttuğu din anlayışı da zamanla yerini farklı ideallere 
bırakmaya başlasa da onun dinde yeniliğe gidilmesi gerektiğini ifade eden sözleri, ıslahatçı 
kimliğini de görünür kılmaktadır (Keskin, 2003, 105). Gökalp’in yaşadığı dönem ve bu 
dönemin dini düşünceleri üzerine etkisi değerlendirilecek olursa; onun hayatını iki 
döneme ayırarak ele almak doğru bir yaklaşım olacaktır. İlk olarak, çocukluk ve gençlik 
yıllarında dini ve fikri hayatı şekillenmeye başlayan Gökalp’in hayatında, ailesi ve 
hocalarının etkilerini görmek mümkündür. Bilhassa babasının yönlendirmeleri sonucunda 
Namık Kemal’in tesirinde kalan Gökalp, o dönemde Osmanlıcılık fikrini benimsemiştir. 
Yine aynı dönemde, kelam ve tasavvuf ilmine de merak sarmıştır (Keskin, 2003, 103). Bu 
dönemde dini eğilimleri güçlü olan Gökalp’in düşüncelerinin, zamanla değişmeye başladığı 
görülür. Özellikle Malta sürgünü, onun tevekküle ağırlık verdiği bir sürecin başlangıcı 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Heyd, 1980, 61). Gökalp’in, Osmanlıcılık ve İslamcılık 
fikirlerinin ön planda olduğu bu dönemde; Diyarbekir ve Volkan isimli gazetede yazdığı 
yazılar, onun dine olan yaklaşımını ve dine düşkünlüğünü gözler önüne sermektedir.  
İttihat ve Terakki’nin etkin olmaya başladığı bu yıllar, özellikle Peyman isimli gazetede 
yazdığı makaleler, Gökalp’in dini düşüncelerinin yansıması olarak görülebilir (Keskin, 
2003, 104). Bu süreçte yazdığı yazılarda, din konusuna sıklıkla değinen Gökalp, “Garp’ta 
her kemalin masdarı (kaynağı) fen ise de Şark’ta her feyzin menba’ı dindir… Dini İslam, 
Devlet-i İslamiyye’den muahhar değil, mukaddemdir. Başka diyarlarda dinin membaı 
devlet olduğu halde, Ceziret-ül Arap’ta devletin masdarı din olmuştur” (Gökalp, 1976, 79). 
Dinin devletten önce geldiğini ifade eden Gökalp, burada İslam dinin önemine değinir. 
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Ayrıca yayınladığı yazılarda ve makalelerde hürriyeti; “Allah’tan başkasına kul olmamak” 
şeklinde tanımlayan Gökalp, İslam dinini, hürriyet dini olarak görür (Gökalp, 1976, 58-59). 

Yeniliklere açık görüşleri ve ıslahatçı fikirleri, Gökalp’i sürekli bir arayış içerisine 
sürükler. Çalkantılarla dolu yaşamının ikinci dönemi olarak nitelendirilebilecek dönemde, 
yolu Doktor Abdullah Cevdet ile kesişir. Abdullah Cevdet, onun hayatında iz bırakan 
birisidir ve nitekim İttihat ve Terakki Cemiyetine olan ilgisi de onun tesiri ile başlar. 
Gökalp’in hayatını keskin bir şekilde iki döneme ayırmak pek mümkün olmasa da 
hayatının bazı dönemlerinde belirgin şekilde değişimlerin yaşandığını görülmektedir 
(Keskin, 2003, 103-104). Özellikle 1909’da Diyarbakır delegesi seçilmesinin ardından 
katıldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresi ve akabinde kurultay için Selanik’e gitmesi, 
onun hayatındaki dönüm noktalarından birisi olarak değerlendirilebilir. 

Osmanlı İmparatorluğunun dağılmaya başladığı döneme denk düşen bu yıllar, 
onun fikirlerini sorgulamaya başlamasına neden olur. Onun için Osmanlıcılık fikri önemini 
yitirmeye başlarken, milliyetçilik fikri ön plana çıkmaya başlar. Selanik yılları Gökalp’in 
toplum sorunlarını daha yakından görmesi için bir fırsat olur. Gökalp burada, toplumun 
kurtuluşu için çözüm yolları aramaya başlar. Nitekim düşüncelerinin temelini oluşturan 
Durkheim ve Comte gibi batılı düşünürlerden yoğun olarak etkilenmesi de bu döneme 
denk düşer (Keskin, 2003, 105-106). Osmanlının sonu ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’ nin 
kuruluşu olarak kabul edilen bu dönem, Gökalp’in Türkçülük ve milliyetçilik ruhunun, dini 
duygularının önüne geçmeye başladığı yıllar olarak değerlendirilebilir. Zira gençlik 
yıllarından bu yana dini, düşüncelerinin merkezine koyan Gökalp için artık 
millet/milliyetçilik mefkûresi ön plana çıkmaya başlamıştır. Onun din hakkındaki 
düşüncelerinde yaşanan değişimin temelinde, I. Dünya savaşı sırasında yaşanan bazı 
olayların etkisini görmek mümkündür. Nitekim bazı Müslüman toplumların ve Hintlilerin, 
Osmanlı karşıtı tavır sergilemesi, Arnavutlukta yaşanan ayaklanmalar ve tüm bunlarla 
birlikte Osmanlı İmparatorluğunun “kutsal” savaşta başarısız olması, Gökalp’in 
milliyetçilik fikrini daha da perçinlemiş, dolayısıyla İslamcılık düşüncesi de zedelenmeye 
başlamıştır. Ancak bu durum, onun tamamen İslam’dan ve dini düşüncelerden 
uzaklaştığını göstermez (Heyd, 1980, 114). Nitekim Gökalp’in hayatında ona tesir eden 
değerli hocalarının ve babasının rehberliği, onun dini duygu ve düşüncelerinin tamamen 
ortadan kalkmasına müsamaha göstermemiştir. Gökalp’in dini değişimini anlayabilmek 
için yaşadığı dönemin meşruiyetlerini bilmek gerekir. O, iki farklı toplum yapısı içerisinde 
Türkçülüğü, milliyetçiliği ve dini bir arada tutmaya ve sentezlemeye çalışan bir 
düşünürdür.  Nitekim hem Osmanlı İmparatorluğu gibi çokuluslu bir toplumda yaşamış 
hem de yeni kurulan Cumhuriyet rejimine şahit olmuş bir fikir insanın düşüncelerinde 
değişim olması kaçınılmaz bir durumdur. Ayrıca dağılmakta olan bir devletin siyasi ve 
sosyal yapısını yeniden düzenlenmeye çalışılmasıyla birlikte dini bir reformun 
gerekliliğini yansıtan bir dönem olarak nitelendirebileceğimiz bu zaman zarfında, fikri 
karmaşalar ve çelişkiler yaşayan sadece Gökalp değildir (Akyul, 2007, 89). Zira dönemin 
aydınları da benzer çelişkiler yaşamış, bir taraftan kendi kültürel ve fikri miraslarına sahip 
çıkmaya çalışırken, diğer taraftan da Batının yeniliklerinden yararlanmaya –muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşmaya- çalışmışlardır. Dolayısıyla bu faydacı yaklaşımlar, 
doğal olarak çelişkileri de kaçınılmaz kılmıştır. Ayrıca siyasi ve fikri anlayışın yeni yeni 
tecrübe ediliyor olması da düşüncelerde tezatlıkların yaşanmasına neden olmuştur 
(Türköne, 2011, 104-105). İslamcılık-Osmanlıcılık fikrinin yerini Türkçülük düşüncesine 
bırakmaya başladığı bu dönemde Gökalp, dinde yeniliklere gidilmesi gerektiğini öne sürer. 
Ona göre, din ile devlet işleri birbirinden ayrılmalı, İslamiyet’in siyasi ve içtimai hayat 
üzerindeki hâkimiyetine son verilmelidir. Onun bu düşüncesi, bir taraftan sultanlık ve 
halifelik makamını bünyesinden barındıran Osmanlı’yı derinden etkilerken, diğer taraftan 
Cumhuriyet dönemi laiklik anlayışının da temelini oluşturur. Bu süreçte Gökalp, din ve 
devlet işlerinin ayrılmasının yanı sıra, şeyhülislamlık makamının da kaldırılması 
gerektiğini dile getirir. O, şeyhülislamların da diğer müftüler gibi ulemalardan olması 
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gerektiğini dile getirir ve siyasi makamlardan bağımsız bir şekilde icraatta bulunmalarının 
doğru olacağını savunur (Heyd, 1980, 63).  

Gökalp’in düşüncelerine önem verdiğini dile getiren Mustafa Kemal Atatürk, 
ülkenin içinde bulunduğu şartları da göz önüne alarak, şeyhülislamlık makamını kaldırır 
ve bu görevi daha kurumsal bir yapı olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na devreder. Gökalp’in 
din ve devlet ile ilgili görüşleri bununla da sınırlı kalmaz ve akabinde, tekke ve zaviyelerde 
de ıslahatın gerekli olduğunu öne sürer. Ona göre, İslam medeniyetinin yayılmasında 
önemli bir yeri olan ve başlangıçta oldukça faydalı hizmetler veren, ancak zamanla 
amacından çıkarak fonksiyonunu yitirmeye başlayan ve delalete düşen tekkelerde de dini 
yenilikler yapılmalı ve çağın ihtiyacı dikkate alınmalıdır (Gökalp, 1976, 85-87). Gökalp’in 
din ile ilgili fikir beyan ettiği bir başka kurum, Evkaf Vekâleti (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü)’dir. Ona göre vakıflar “devlet için devlet” olarak görülmekte, belediye 
teşkilatının kurulmasında engel teşkil etmektedir. Vakıflar, Türk halkının girişimcilik 
ruhunu felce uğrattığı için insanlığı tembelliğe sürüklemektedir. İslamiyet kaderciliğe 
karşı iken, vakıflar; dervişane fikirler telkin etmektedir ve bundan dolayı da Evkaf Vekâleti 
kaldırılmalıdır. Gökalp’in bu isteği ölümünden kısa bir süre sonra (1924) 
gerçekleştirilmiştir (Heyd, 1980, 65-66). 

Fıkhi konuların dönemin içtimai şekillerine göre değerlendirilmesi ve 
yorumlanması gerektiğini savunan Gökalp’e göre, içtimaiyatın ilmi mefkûresi, fıkhın 
mutlak emirlerine tercih edilebilir (Gökalp, 1981, 16-20). Çağın ihtiyaçları doğrultusunda 
yeni Fıkhi prensiplere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Gökalp, toplumsal olgu ve olaylara 
göre değişiklik gösteren Fıkhi konularda yeni içtihatlara gidilmesi gerektiğini dile getirir. 
Gökalp’in bu düşüncesi, onun fıkıh ve içtihat yorumuna sosyolojik bir boyut kazandırdığını 
gösterir. Bu bağlamda, toplumsal hukukun temelini oluşturan örfi değerler esas alınarak 
bir içtihat hazırlanmalıdır. Zira ona göre örf, toplumsal pratiklerle ortaya çıkmış bir 
toplum vicdanını yansıtır. (Keskin, 2003, 112). Gökalp’in din ile ilgili bir diğer düşüncesi 
de din ile doğu medeniyetini ayırmak ve böylece İslam’ın temel değerleriyle, Avrupa 
medeniyetini ve Türk milli harsını birlikte yaşatmaktır. Ona göre din, herhangi bir 
medeniyetle doğrudan ilişkilendirilmemelidir. Zira Doğu Medeniyetinin ürünü gibi 
görünen İslamiyet, Batı medeniyeti ile harmanlanmalıdır (Heyd, 1980, 68-69).  Eserlerinde 
dinin önemine dikkat çeken Gökalp için ilim de zaruri bir ihtiyaçtır. Nitekim o, dinde 
yeniliğe gidilmesi gerektiğini savunurken, çağın ihtiyacına uygun bir din anlayışını 
savunur. Dolayısıyla ilim ile din arasında sıkı bir bağ kurmaya çalışır. O, “Din, ilmin bir 
netice-i zaruriyyesidir… Dünyada hiçbir varlık yoktur ki ilimden büsbütün ari olsun… Din, 
insaniyetin bir hasse-i mümtazesidir” diyerek, dinin ve ilmin önemine değinir (Gökalp, 
1976: 98). Ona göre ilmin görevi, “zihinlere tedbir öğretmek”, dinin görevi ise “kalplere 
tevekkül ilham etmektir”. Yani din tevekkül ise bilim de tedbirdir (Gökalp, 1976, 100). 
Öyleyse ikisinin çatışması mümkün değildir. Aksine din ve ilim birbirinin tamamlayıcısıdır.  

Genel görüşün aksine, Gökalp ilim ve dinin hiçbir zaman çatışma içerisinde 
olmadığını ifade eder. Bilakis, ilmi hakikatleri kendi emellerine alet eden ve kendi 
tahayyüllerine göre şekillendiren, din dışı yenilikler telakki eden “hocalar” çatışma algısı 
oluşturmaktadırlar (Heyd, 1980, 70-71). Nitekim ilim, dinden istifade etmeye mecburdur. 
“İlim ile din; Birincisi tedbir, ikincisi tevekküldür. İlim ile din: Birincisi ihtiyat, ikincisi 
cür’ettir… Birbirine gerekli olan bu iki kuvvet, beşeriyetin iki muazzez rehberi 
selamet’idir. Kemal-i akl ve metanet-i kalbe malik olmak için bu iki kuvveti daima 
nefsimizde tenmiye edelim” (Gökalp, 1976, 102). İnsan neslinin seçkin ve üstün olmasını 
ilmi değerlerle ilişkilendiren Gökalp’e göre, 

“ilim ne kadar gelişirse gelişsin, insan vicdanında müşterek giderek tatmin meydana 
getiremeyecektir. İlmin bu eksikliğini giderecek tek bir mukaddes kuvvet vardır ki, o da 
dindir. İlmin nuru, iman gücüyle birleşirse büyük bir kuvvet-i pür nimet doğar. Bu iki 
kuvvet, insanlığın muazzez kurtuluş rehberleridirler” (1976, 100). 



 Ziya Gökalp’in Milliyetçilik ve Din Anlayışı Üzerine Sosyolojik Bir Tartışma 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 86-100 
 

98 

Bazı düşünürler ilim ile din arasında olumlu bir bağ kurmanın çokta mümkün 
olmadığını dile getirseler de Gökalp iki kavram arasındaki etkileşime dikkat çekmektedir. 

Gökalp’in din hakkındaki düşünceleri zamanla değişime uğrasa da onun tamamen 
dinden soyutlandığını ya da din ile bir çatışma içerisinde olduğunu söylemek doğru bir 
yaklaşım değildir. Zira onun din hakkında asıl vurgulamak istediği şey; tümelde dinin, 
tikelde ise modern toplumlardaki İslamiyet algısının nasıl olduğu ve buna mukabil, 
İslam’ın Türkiye’de nasıl konumlandırılması gerektiğidir (Akyul, 2007, 50). Nitekim o, 
hakkında yapılan tüm eleştirilere rağmen, İslamiyet karşıtı tutumlara karşı dini ön planda 
tutmaya çalışmıştır. Batının yeniliklerinden yaralanılması gerektiğini savunurken, bunun 
dini inkâr yoluna gitmeden de mümkün olabileceğini vurgulamış ve dinin toplumsal işlevi 
üzerinde durarak, dini, dönemin içtimai şartlarına göre yeniden düzenleme yoluna 
gitmiştir (Vakkasoğlu, 1984, 164). Ona göre din, farklılıklara ve yeniliklere açık bir olgudur 
ve bundan dolayıdır ki, diğer dinlerde olduğu gibi İslamiyet için de değişim kaçınılmazdır 
(Heyd, 1980, 59). Çeşitli tartışmalara konu olan Gökalp’in din hakkındaki görüşünü Duru, 
şu şekilde ifade eder; “O, cemiyetin canlı inanışlarını, yapışlarını gerçek din olarak tanırdı. 
Ne medreselerin nakliyat’ını ne de koca karıların ‘eski mitoloji artığı’ inanışlarını din 
sayardı. Batıla inanmazdı, gerçek realiteyi görürdü. O’nun için aşkın, kutsal duygular 
dindi” (Duru, 1975, 39). 

 

Sonuç 
 
Din ve milliyetçilik üzerinde sıklıkla duran Gökalp’e göre, milli değerler de dini 

değerler gibi inanca dayanır, tıpkı bayrak ve hilalin, kutsiyeti sembolize etmesi gibi 
(Köseoğlu, 2009, 155). Milliyet din gibidir, kalbin tasdiki ve dilin ikrarı gereklidir. Ona 
göre, Türk olmak için yalnızca Türk doğmak yetmez, Türk gibi duyup, Türk gibi düşünmek 
hatta kalbinde bu kanaati taşımak gerekir (Köseoğlu, 2009, 166).  Nitekim o, Diyarbakır 
doğumlu olması münasebetiyle, “Kürtlüğü” ve milliyetçiliği üzerinden yapılan yorumlara; 
“Cedlerim Türk olmayan bir bölgeden gelmiş olsa bile kendimi Türk sayarım. Çünkü bir 
adamın milliyetini tayin eden ırki menşei değil, terbiye ve duygulardır” şeklinde cevap 
verir (Gökalp, 1922, 1-6). 

İslam’ı ve Türk milliyetçiliğini sentezlemeye çalışan Gökalp’e göre, Türk milletini 
Türkçe konuşan Müslümanların bütünü oluşturmaktadır. Türklerin milli uyanışıyla 
birlikte, İslam’ın son kalesi olan Türkiye’de İslam dini yeniden canlanacaktır. (Heyd, 1980, 
72). Dolayısıyla çağdaş İslamiyet ile Türk milli harsı kaynaştırılarak birbirini 
tamamlayabilir. Türk medeniyetinden ve milli harstan ödün vermeden bir İslam anlayışı 
geliştirilebilir. İslamiyet’le milliyet mefkûrelerinin taban tabana zıt olduğunu iddia eden 
Sünniler, Gökalp’in bu görüşüne karşı çıkar. O da bu düşüncesini Kuran’ı Kerim’ de geçen; 
“Sizi kavimler ve kabileler olarak yarattık ki birbirinizi tanıyasınız” ayetiyle destekler 
(Hucurat, 13). Gökalp, ayet-i kerimede geçen “birbirini tanımayı” dil birliği -aynı dili 
konuşmak- olarak yorumlar.  Fikirlerini, Kur’an ve hadislere dayandırarak açıklamaya 
çalışan Gökalp, “Her millete bir rehber (peygamber) yolladık” (Nahl, 16/36) ayetini, 
çağdaş İslam ve milliyetçiliğe bir gönderme olarak yorumlar.  Çünkü ona göre milliyetçilik, 
aynı cins milletlerden meydana gelen devletlerin bir araya gelmesiyle oluşur (Heyd, 1980, 
71-72). Din ve milliyetçiliğin, bir toplumu birleştirmede/bütünleştirmede çimento 
görevini üstlendiğini dile getiren Gökalp, “…fertleri mukaddes gayeler için ölmeye sevk 
eden duygular din ve milliyet hislerinden ibarettir” der (Gökalp, 2009, 62).  Fertlerin 
iradelerini ortaya çıkaran, onları iyiye ve kötüye sevk eden mefkûredir. Dolayısıyla fertler, 
ülküleri uğruna menfaatlerini, mutluklarını ve hatta hayatlarını feda ederler. Bu uğurda 
karşılarına çıkan her şeyi yıkamak ve parçalamak isteyebilirler (Gökalp, 2009, 63). Dini, 
milliyetçilik bağını güçlendirmede önemli bir unsur olarak gören Gökalp’in zamanla 
milliyetçilik yönünün daha ağır bastığı görülür. Artık ona göre, milliyetçilik İslamiyet’ten 
çok daha önemlidir (Heyd, 1980, 74). Ancak o, milliyetçiliğe büyük bir değer atfederken, 
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dini de tamamen yok saymaz. Nitekim o, İslamiyet’e milli Türk niteliği kazandırmaya 
çalışır. Dolayısıyla Türk milliyetçilik ruhuyla uyuşmayan yeniliklerin, yabancı katkılar 
sayılarak, İslamiyet’ten çıkarılması gerektiğini savunur. İslam esasına uygun olmayan Arap 
gelenekleri çıkarılarak, İslam dini tasfiye edilmelidir. İslam’ın yabancı unsurlardan 
temizlenmesi gerektiğini ileri süren Gökalp, ibadetlerin de halk diliyle –Türkçe- yapılması 
gerektiğini savunur. Onun bu husustaki fikirleri üzerinde Herder’ in etkisi görülür. Nitekim 
Herder, atalarının dinine sahip çıkmayan ilkel kavimlerin kişiliklerinden ve tarihlerinden 
mahrum olduklarını dile getirmektedir. Herder’e göre de ibadetler halk diliyle yapılmalıdır 
(Heyd, 1980, 74). Buradan hareketle, ibadetlerin Türkçe yapılması gerektiğini savunan 
Gökalp’e göre, din kitapları Türkçe olmalıdır. Nitekim bir toplum okuduğunu anlayamazsa, 
dinin gerçek mahiyetini de anlayamaz. Dolayısıyla hutbelerdeki vaazlar da Türkçe 
okunmalıdır. Vaizlerin, hatiplerin ne söylediğini anlamayan bir fert, yaptığı ibadetten de 
keyif alamaz. İmam-ı A’zam’ın bazı görüşlerinden yola çıkarak, namazdaki surelerin de 
milli dil ile okunması gerektiğini savunan Gökalp’e göre, ibadetten alınacak zevk ne 
okuduğunu bilmekle daha mümkündür. İşte bu yüzden, daha müreffeh bir dini yaşam için, 
Kur’an tilavetleri, ibadetler, ayinler, dualar vs. ana dilimizde okunmalıdır (Gökalp, 2014, 
195-196). 
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Günümüz Adıyaman Evlerinde Bulunan Yastık Halılarının 

Dokuma Sanatı İçerisinde ki Yeri ve Önemi 

ÖZET 

Yastık halılar, günümüzde Anadolu insanının hayatında varlığını sürdüren, görsel 

bakımdan zengin ifadeleri ile kişilerin duygularını dile getirme özelliğine sahip el 

sanatlarımızdandır. Araştırmaya konu olan Adıyaman’da günümüzde dokunan ve 

kullanılan yastık halılar malzeme, renk ve motif özellikleri ile kaybolmaya başlamış 

dokuma örnekleridir. Yörede merkezde yapılan araştırmalarda 40 ev ziyaret 

edilerek 19 örnek ele alınarak kataloglanmıştır. İncelenen yastık halıların Türk 

düğümü kullanılarak çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplikle dokunduğu 

görülmüştür. İhtiyaçları karşılama amaçlı,  halı dokumalarda kullanılan, ipliklerin 

hazırlanması ve boya maddelerinin doğal olması açısından incelenmeye değer 

görülmüştür. Bu çalışmanın amacı Adıyaman evlerinde bulunan halı yastıkların 

çeşitli yönleri ile renk, desen ve kompozisyon özelliklerini belgelemek ve tanıtmak, 

kültürünü ve zevklerini el sanatlarına yansıtan ecdatlarımız ile günümüzde 

oluşturulan kültür arasında benzer ve farklı yönleri karşılaştırarak ortaya  

koymaktır. Malzeme, motif ve kompozisyonların meydana getirilmesinde ki ortak 

özellikler, Anadolu ve dolayısı ile yörenin geleneksel kültürünü yansıtması nedeni 

ile dikkat çekmektedir. Bölgede bu benzerlikleri gösteren yastık halılar dokumayı 

yapan ev sahiplerinin vermiş olduğu bilgiler ışığında incelenerek araştırılmıştır. 

Adıyaman yastık halıları günlük kullanım amacına yönelik olarak oturma, yemek 

yeme, misafir ağırlama kültürü ile birlikte yöredeki ev dekorasyonlarının meydana 

gelmesinde etkinliğini sürdürmektedir.  

 Anahtar Kelime 
Adıyaman, Dokuma, Halı, Yastık halı, Türk Düğümü,  

 
The Place and Importance of Pillow Carpets in Contemporary 

Adıyaman Houses in the Art of Weaving 

Abstract 

Pillow carpets ;which continue to exist in the lives of Anatolian people today; are 

one of our handicrafts made for use that have the ability to express the emotions of 

people with their rich expressions in visual. The pillow carpets which is the subject 

of the research woven and used today in Adıyaman, are examples of weaving that 

have begun to disappear with their material, color and motif features. 40 houses 

were visited and 21 samples were handled and cataloged during the researches 

conducted in the center in the region. It was observed that the examined pillow 

carpets were woven using Turkish knot with cotton warp, weft and knot with wool 

yarn. The studies made to prepare the yarns used in carpet weaving and to make 

the dyestuffs natural were examined. The aim of this study is to document and 

introduce the various aspects and color, pattern and composition features of the 

carpet pillows found in Adıyaman houses, and Comparing similar and different 

aspects between Our ancestors reflecting their culture and tastes to handicrafts 

and today's culture. The common features in the creation of materials, motifs and 

compositions attract attention because they reflect the traditional culture of 
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Anatolia and thus the region. Pillow carpets showing these similarities in the 

region were examined and researched in the light of the information provided by 

the home owners. Adıyaman pillow carpets continue to be effective in the creation 

of home decorations in the region, together with the culture of sitting, eating and 

hosting guests for daily use. 

Key Word 

Adıyaman, Weaving, Carpet, pillow Carpet, Turkish  

GİRİŞ 
Bir milletin yaşayışını, kültür ve sanatını, değerlerini canlı örneklerle önümüze 

koyan el sanatları diğer sanat dalları arasında önemli bir alanı kapsamaktadır. Bu açıdan 
halı ve halı yastıkları da el sanatları içerisinde geniş bir yer almaktadır. İlk olarak keçe 
daha sonra düz dokuma yaygılar ve sonrasında halı dokumalar geliştirilmiştir (Barışta 
1982). Türk halı sanatı ile ilgili kaynaklara göre, düğümlü halı Orta Asya’da Ötüken 
bölgesinde ortaya çıkmış ve dünyaya yayılmıştır. Düğümlü halıların gelişimi Türklerin 
tarihine bağlıdır. 3. yy öncesinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki ilk düğümlü halılar 
Orta Asya’da Türkler tarafından dokunmuştur. Altay dağlarının eteklerinde 1947-1949 
tarihleri arasında Pazırık kurganlarında Sergei Rudenko başkanlığında yapılan kazılar 
sonucunda ortaya çıkarılan halı(fotoğraf 1), sanat tarihinde bilinen ilk Türk halısı olarak 
kabul edilmiştir. 1,89X2m boyutunda olan halıda, bir desimetre karede 3600 Türk 
düğümü(Gördes düğümü)1 bulunmaktadır(fotoğraf 2). Zemini koyu kırmızı renkli olan 
halıda açık mavi ve sarı renklerde bulunmaktadır (Yılmaz 2017:100)2.  

 

                                     

Fotoğraf 1: Pazırık Halısı,                                           Fotoğraf 2:Türk düğümü(Gördes düğümü)     

https://galeri13.uludagsozluk.com                                   edebiyatvesanatakademisi.com                                 

 
1 Türk Düğümü, Gördes ya da Çift düğüm adı da verilen iki çözgünün etrafına sarılan ve uçları çözgülerin 
arasından sıkıca geçirilen bir düğüm şeklidir. 
2 Geniş bilgi için bakınız: Tekçe, E.F., Pazırık Altaylardan Bir Halının Öyküsü, Ankara,1993 ; Diyarbekirli, N., 
"İslamiyet'ten önce Türk Sanatı", Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı ,İstanbul,1993, 15-27 ;a.mlf., "Türklerde 
Halıcılık", Türk Edebiyatı, İstanbul, 1984,132/ 44-49 ; a.mlf.,Pazırık Halısı", TDA: Türk Halıları Özel 
Sayısı,1984, 32/1-8; Sümer, F., "Anadolu'da ki Türk Halıcılık Tarihine Dair En Eski Tarihi Kayıtlar",  Türk 
Dünyası Araştırmaları,1984, 32/ 44-51;  Demiriz, Y.,“Türk Halı Sanatı”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, 
İstanbul, ,1982,  5/ 908-912 ; Aslanapa, O.- Durul, Y., Selçuklu Halıları, İstanbul, 1974; Aslanapa, O., Türk 
Sanatı, İstanbul, 1984; a.mlf.(1978),Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul; a.mlf.(1997), “Türk Halı Sanatının 
Tarihi Gelişmesi”, Arış, Üç Aylık Halı, Dokuma ve İşleme Sanatlar Dergisi, Ankara,1/3/18-24, 
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Türkistan, Anadolu, Buhara, Uygurlar ve Hazarlar’da ki tüm Türk dünyasında 

dokunmuş olduğu görülen halılar, dokuma sanatının gelişmesinde önem arz etmektedir 

(Kırzıoğlu 1995:39).  

Türk halı sanatında Pazırık halısından sonra 13. yüzyıla kadar uzun bir boşluk 

görülmekte, düzenli ve sürekli gelişimi ise Selçuklu halılarının dokunmasıyla başladığı 

kabul edilmektedir. Anadolu Selçuklularının merkezi, Konya’da bulunan Selçuklu halıları 

13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan zincirin ilk büyük halkasını oluşturmaktadır 

(Yetkin 1991: 7). 14-15. yüzyılda yün kullanılarak kök boyalarla renklendirilmiş, 

çoğunluğu seccade boyutunda, hayvan figürlerinin üsluplaştırılması ile kullanıldığı 

görülen halıların çeşitleri ve tarihlendirmeleri için kaynak olarak Avrupalı ressamların 

tabloları önemlidir. Anadolu, Mısır, Ortadoğu kaynaklı olan bu dokunmuş halılar; 14. 

yüzyıldan itibaren Avrupa resim sanatında, zenginlik ve soyluluk göstergesi kabul edilen 

önemli bir dekoratif eleman olarak, Rönesans sanatçılarının resimlerinde yer almıştır. 

Hans Holbein’in tablolarında görülen halılar Holbein halıları, Lorenzo Lotto’nun 

tablolarında resimlendirdiği halılar ise Lotto halıları olarak tanınmaktadır(Perdahçı 

2011:280). Sekizgen motifler, örgülü kufi yazılar, bitki ve yıldız motifleri dikkat çekici 

kompozisyonlarda yer almıştır. Yün kullanılarak, Türk düğümü ile dokunmuş halılar 

genellikle mavi ve kırmızı zeminli olup, kırmızı, mavi, kahverengi ve sarı renkler ile 

süslenmiştir. “Holbein Halıları” ve “ Lotto Halıları ”, 16-17. yüzyıl Klasik Devir Uşak 

Halılarının gelişmesine de büyük katkı sağlamıştır. 16.yy da saray halıları ve Uşak halıları 

olarak isimlendirilen halılar döneme damgasını vurmuştur(Ersoy  1990:3-7). Saray 

çevresinde dokunan saray halıları çözgü ve atkı iplikler ipek, yün ve pamuk, düğümlerde 

yün ve pamuk kullanılarak İran düğümü ile dokunmuştur. Düğüm iplerinin kalitesi ve sık 

dokunması nedeniyle kadife yumuşaklığında bir etkisi vardır. Kırmızı, sarı, koyu mavi ve 

çimen rengi yeşilin tonları, bahar dalları, rumi, hatai, penç, gonca gül, lale, karanfil ve 

sümbül gibi çiçek motifleri, iri hançer yaprakları, bulut motifleri yoğun olarak 

kompozisyonlarda yer almıştır. Uşak halıları ise Uşak çevresinde dokunduğu için bu isim 

ile tanınmıştır(Gülensoy 1975 ). Türk düğümü kullanılarak dokunmuş olan Uşak halıları 

kırmızı, mavi ve kahverengi kullanılarak çoğunlukla dokunmuştur. Madalyonlu ve Yıldızlı 

Uşak halıları olarak iki gruba ayrılır. Madalyonlu halılarda göbek-madalyon kullanılmıştır. 

Madalyon içleri kıvrık dalları, bahar çiçekleri, birbirine dolanmış bitkiler ve bulut 

motifleriyle süslenmiştir. Yıldızlı Uşak halılarında yıldızlar zaman içinde bozulmaya 

başlamış ve eşkenar dörtgen şekilli motifler halini almıştır. 17.yy’da Geç Osmanlı Dönemi 

halıları genellikle beyaz zemin üzerine kırmızı ve mor renkler kullanılarak, çintemani ve 

kuş figürlü motifler ile dikkat çekmektedir. Halılar kullanılan desenlere göre isim almış ve 

tanınmıştır. Yüzyılın sonlarına doğru Uşak halıları ününü kaybetmeye başlamıştır. Ancak 

Batı Anadolu Bölgesinde Gördes, Kula, Bergama ve Milas İç Anadolu Bölgesinde Ladik, 

Kırşehir ve Mucur halıları ün kazanmaya başlamıştır (Deniz 2000:28)3.  

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan, Adıyaman el sanatları açısından çok 

zengin bir yapıya sahiptir. Özellikle halı, kilim, heybe, cicim ve benzeri dokuma 

 
3 Geniş bilgi için bakınız: Deniz, B., " Gördes Halıları" , Bilim Birlik Başarı, İstanbul,1986, 45/ 13-19;a.mlf., 
"Ladik Halıları", Bilim Birlik Başarı,İstanbul,1986,  46/ 13-18; a.mlf.,"Milas Halıları", Bilim Birlik 
Başarı,İstanbul,49/13-20 
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örneklerinin zenginliği eskisi kadar olmasa da dikkat çekmektedir. Adıyaman evlerinde 

bulunan halı yastıkları ise renk, desen ve kompozisyon açısından günümüzde de kullanılan 

geçmişten gelen değerlerimizi ve kültürümüzü yansıtan önemli eserlerdir. Yastıklar gün 

geçtikçe kullanım alanının azalması, teknolojinin ve köyden kente göçün artmasıyla 

kaybolmaya başlamış dokuma ürünlerindendir.  Adıyaman evlerinde bulunan halılar diğer 

bölge ve şehirlerde olduğu gibi kullanıldıkları yere göre isim almışlardır. Bunlar; taban, 

sedir, yastık, minder, merdiven, ara ve seccade halıları olarak isimlendirilir.4 Dokunan her 

yastığın yüzünün kalitesi ve parlaklığı doğu halkının doğuştan ince bir sanat anlayışına 

sahip olmaları ve özellikle yaşantılarını basit tarzda sürdürmelerinden kaynaklanmaktadır 

(Haack 1975:17). Adıyaman’da evin asilliğini ve ince zevkini yansıtan halı yastıkları ev 

süslemesinde önemli unsurlardan biridir. Genç kızların küçük yaştan itibaren dokumaya 

başladıkları bu sanat ürünleri, hem duyguları anlatmak için bir araç, hem de ev halkının 

bütçesine katkıda bulunmak amaçlı kullanılmıştır. Renk renk, ilmek ilmek duygu ve 

düşüncelerin yansıtıldığı halı yastıklar, unutulan değerlerimizin gün ışığına çıkarılmasını 

ve hak ettiği yeri almasını sağlamak için önemlidir. Yöre halkının kendi elleriyle 

dokudukları halı yastıklar ise, her şeyin makineleştiği günümüzde, her türlü zorluğa 

rağmen bazı evlerde dokunmaya devam etmektedir. Adıyaman evlerinde halı yastıklar ev 

dekorasyonunda önemli rol oynamaktadır. Oturma kültürünün bir parçası olan halı 

yastıklar, yerde kullanıldığı gibi, sedirlerin duvar kısmına sıralanarak kullanılmaktadır. 

Duvara yaslı bir şekilde yerleştirilmiş uzun ince boyutlara sahip olan yastıkların içleri 

hasırotu ile doldurulmuştur. Başta yün olmak üzere pamuk iplik kullanılarak günümüzde 

yapılan yastık halılarda yün çözgüler kullanılmıştır. Adıyaman’da yılda iki kere koyunların 

kırkılmasıyla elde edilen yünler yer  tezgahlarında dokunarak kullanılmaktadır. Yünler 

kullanılmadan önce bazı işlemlerden geçirilmektedir.5  

Türk el sanatlarında yer alan halı yastıkların incelendiği bu araştırma, yalnız 

Adıyaman il merkezinde evlerde bulunan örnekler ele alınarak hazırlanmıştır. Adıyaman 

müzesinde bulunan halı yastıklar daha önce araştırmacılar tarafından ele alındığı için 

çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Merkezde yer alan 40 ev gezilerek yastık halılar 

incelenmiş, ev sahipleri tarafından dokunmuş halı yastıkları üzerinde değerlendirmeler 

yapılmıştır.  

 

 
4 Taban halıları; yere serilen bütün halılar bu grup içerisinde değerlendirilir. Şekil itibariyle genelde 
dikdörtgendir. Ortaya serilen taban halılarına orta ya da göbek halısı, kenarlara serilenlere ise kenar halıları 
denir. Sedir halıları; odalarda zeminden 20-30 cm yükseklikte, 30-70 cm genişliğinde yapılan sedirlerin 
üzerine serilen uzun dikdörtgen halılara denir. Minderlik; Kare şeklinde bir kişinin oturması için yapılmış 
halılardır. Bir tarafı havlı, yere gelen kısmı düz dokumalıdır. Merdiven Halıları; ensiz, merdiven uzunluğunda 
merdivenin ilk basamağından sonuna kadar serilen halılardır. Ara halılar; mangal altları, ocak önleri, paspas ve 
yolluk şeklinde olanlardır. Seccade halılar; Namaz kılmak için dokunmuş, çoğunlukla mihrap süslemeli, 
dikdörtgen biçiminde yapılmış halılardır. 
5 Ev sahiplerinin açıklamalarına göre kırkılmış yünler önce yıkanır, kurutulur, taranır ve el ile fitil haline 
getirilerek kirman ile eğrilir çile haline getirilir. Boya işlemine geçilmeden önce yeniden yıkanır. Hafif ateşte 
kazanlarda kaynatılarak ve karıştırılarak boyama işlemine geçilir. İstenilen renkler elde edildikten sonra küllü 
su doldurulmuş kazanlarda bekletilen yünler renkler tam olarak çıktıktan sonra bol su ile yıkanarak 
kurutulmaya bırakılır. Bazı yastık halılarda doğal şartlarda basit koşullarda yapılan boyama işlemlerinde, aynı 
rengin farklı tonlamalara sahip olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak yünlerin renklendirme 
işlemlerinde meydana gelen sıkıntılardan kaynaklandığı belirtilmiştir. 
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ADIYAMAN YASTIK HALILARINDAN ÖRNEKLER 

Yastıklar içerisinde benzer olanları ayrı tutularak 19 tanesi üzerinde çalışılmıştır. 

Her bir örnek renk, desen ve motif  bakımından detaylandırılarak anlatılmaya çalışılmıştır. 

Anlatımlar çizim ve fotoğraflarla desteklenmiştir. 

Örnek 1 

60X105 cm boyutlarında çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplikle Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında yapılmıştır(fotoğraf 3). Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil, krem, 

kahverengi ve gri renkler kullanılmıştır. Kompozisyona bakıldığında siyah zemin üzerine 

etrafı çengel motifi ile bezenmiş kırmızı kartuş içerisinde merkezde dörtgen madalyon 

bulunan bir kompozisyona sahiptir. Madalyon içi yatay olarak yerleştirilen çokgen formlar 

ile doldurulmuş, iç içe basamaklı iki baklava motifinden oluşan düzenlemede ortası 

benekli üçgenlere yer verilmiştir. Dikdörtgen formun sağ ve sol kısımlarında pıtrak motifi 

görülmektedir. Zeminde ise simetrik akrep motiflerinden oluşan üçlü bir düzenleme yer 

almıştır. Yastığın köşelerinde ikişer beyaz ve kırmızı renkte akrep motifleri bulunur. Beyaz 

zeminli bordürde ise siyah renkli çakmak motiflerinin ardarda sıralandığı bir düzenleme 

dikkat çekmektedir(Çizim 1) 

.           

Fotoğraf 3                                                                                Çizim 1 

Örnek 2 

60X110 cm boyutlarında çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün ipliğinden, Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur(Fotoğraf 4). Lacivert, kırmızı, beyaz, kahverengi 

ve açık eflatun renkler kullanılmıştır. Kompozisyona bakıldığında lacivert zemin üzerine 

kareye yakın dikdörtgen panolar içerisine kartuş biçiminde düzenleme dikkat 

çekmektedir. Beyaz zeminli kare madalyon koç boynuzu motifleriyle çevrilmiş, ortasına 

göz motifi yerleştirilmiştir. Madalyonun iki kenar ortasından çıkan uzantılar muska 

motifiyle sonlanmıştır. Bu düzenleme lacivert zeminli, beyaz kontörlü basamaklı kartuş 

içerisinde yer almaktadır. Kartuşun dört köşesinde açık eflatun ve kırmızı renkli eli 

belinde motifleri bulunmaktadır. Bordürde beyaz zemin üzerine lacivert ve kırmızı renkte 

çakmak motiflerinden oluşan bir düzenleme görülür(Çizim 2). 
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Fotoğraf 4                                                                                           Çizim 2 

 

Örnek 3 

55X90cm boyutunda çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün ipliği ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur(Fotoğraf 5). Siyah, mor, kırmızı, sarı, pembe, 

beyaz, bej ve turuncu renk olarak kullanılmıştır. Kenarlarda kırmızı, ortada mor renk ile 

zemin üç bölüme ayrılmıştır. Zeminlerde sekiz kollu yıldız yan yana yerleştirilmiştir. 

Yıldızların orta kısımlarında kare içlerinde madalyonlara yer verilmiştir. Madalyon içleri 

turuncu renkte akrep ve göz motifleri ile süslenmiştir. Yıldız kolları arasında sarı ve 

pembe renkli göz motifleri bulunur. Bordürde ise pembe, sarı, siyah, beyaz ve turuncu 

renkli testere dişi motiflerine yer verilmiştir (Çizim 3). 

           

Fotoğraf 5            Çizim 3 

 

Örnek 4 

52X108cm boyutlarında çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün ipliğinden Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur(Fotoğraf 6). Lacivert, krem, kırmızı, sarı ve gri 

renkler kullanılarak kompozisyon oluşturulmuştur. Kompozisyonda ortada merkezde 
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kırmızı zemin üzerine etrafı zikzaklardan oluşan lacivert kartuş içerisine krem rengi 

altıgen madalyon yerleştirilmiştir. Madalyon içinde gri, kırmızı göz ve çiçek motifi 

bulunmaktadır. Madalyonun sağ ve sol kısımlarında vazodan çıkan çiçek motifleri 

görülmektedir. Yastık iki bordürlüdür. İç bordürde krem rengi zemin üzerine kırmızı, 

lacivert yaprak ve bardak motifleri, dış bordür de ise lacivert zemin üzerine beyaz, sarı, 

kırmızı ve gri renkli gül motifleri yerleştirilmiştir(Çizim 4). 

                    

         Fotoğraf 6                        Çizim 4 

Örnek 5 

50X105 cm boyutunda çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü  

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur(Fotoğraf 7). Kahverengi, siyah, beyaz, turuncu, 

pembe ve gri renkler yastıkta yer almaktadır. Kahve zemin üzerine siyah, beyaz, gri ve 

turuncu renkli salbekli şemse motifi merkezde görülmektedir. Yastığın dört köşesinde 

pembe, siyah, gri ve krem renkli pençe motifleri bulunur. Bordürde gri zemin üzerine 

turuncu testere dişi motiflerine yer verilmiştir(Çizim 5). 

                

Fotoğraf 7                                     Çizim 5 
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Örnek 6 

60X110cm boyutunda çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün ipliği kullanılarak Türk düğüm 

tekniği uygulanarak dokunmuştur( Fotoğraf 8). Lacivert, sarı, pembe, beyaz ve siyah 

renkler yastık yüzeyinde görülmektedir. Yastık halının merkezinde pembe zeminli kare 

madalyon bulunmaktadır. Madalyon içi lacivert ve beyaz çarkı felek motifiyle süslenmiştir. 

İki yanında ise akrep ve göz motifi yer almıştır. Merkezde yer alan düzenlemenin arasında 

simetrik olarak yerleştirilmiş akrep motiflerinden oluşan ikili bir düzenleme bulunur. 

Merkez kompozisyonun sağ ve sol kısmında lacivert, beyaz renkli akrep ve göz motifleri 

yer almaktadır. Yastığın köşelerinde  lacivert ve beyaz renkli akrep motifleriyle bir 

süsleme yapılmıştır. Sarı zeminli bordür yüzeyinde ise  lacivert ve beyaz renkli su yolu 

motifi bulunmaktadır(Çizim 6). 

                  

                              Fotoğraf 8                      Çizim 6 

Örnek 7 

52X108 cm boyutlarında çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplikle, Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur( Fotoğraf 9). Siyah, kırmızı, sarı, beyaz, pembe 

ve açık eflatun renkler kullanılmıştır. Kompozisyon siyah zemin üzerine üç sekizgen 

madalyonun yerleştirilmesiyle meydana getirilmiştir. Madalyonlardan ortada yer alanı 

pembe, iki yanda bulunan diğer madalyonlar ise kırmızı zeminli olarak dokunmuştur. 

Madalyon içleri eflatun ve kırmızı çengelli gül motifleriyle süslenmiştir. Bu motiflerin içleri 

ise dört kol üzerine yerleştirilen yıldız çiçeği motiflerinin birleşmesinden oluşan bir 

düzenleme ile doldurulmuştur. Yıldız çiçekleri madalyonlar arasında bulunan boşlukları 

doldurmak için de dokunmuştur. Yastık bordürü eflatun zemin üzerine kırmızı, sarı, 

pembe renkli göz motifleri ile süslenmiştir( Çizim 7). 
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                     Fotoğraf 9         Çizim 7 

Örnek 8 

54X108cm boyutlarında, yine çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur( Fotoğraf 10). Bordo zemin üzerine kenarları 

çengellerle bezenmiş siyah renkte kartuş içerisinde, dört tarafı koç boynuzu motifi ile 

çevrelenmiş bordo zeminli dikdörtgen madalyon yer almaktadır. Merkezde bulunan bu 

madalyon içinde, siyah renkli akrep motifi ve turuncu, kahverengi göz motifleri 

işlenmiştir. Yastığın iki kenarı turuncu zeminli kahverengi sığır sidiği motifiyle 

süslenmiştir( Çizim 8). 

                  

                       Fotoğraf 10      Çizim 8 

Örnek 9 

çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü pamuk ipliği ile Türk düğümü kullanılarak yer tezgahında 

yapılmıştır( Fotoğraf 11). 49X84cm ölçülerinde olan yastık kırmızı zemin üzerine siyah, 

beyaz, turuncu, haki renkli dört çiçek madalyon şeklinde süslenmiştir. İçleri karanfiller ile 

doldurulmuş olan madalyonların köşelerinde, yine karanfillere yer verilmiştir. Pembe 

zeminli bordür ise dal, yaprak ve çiçek motifleri kullanılarak süslenmiştir( Çizim 9). 
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                           Fotoğraf 11      Çizim 9 

Örnek 10 

48X100 cm boyutlarında çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur(Fotoğraf 12). Yastık yüzeyinin merkezinde 

siyah zemin üzerine kenarları basamaklı kahverengi kartuş içerisinde kare madalyon 

işlenerek içi kare ve göz motifleriyle doldurulmuştur. Karenin etrafı sekiz rakamı şeklinde 

çevrilmiştir. Madalyonun iki yanında hayat ağacı motifleri yer almaktadır. Basamakların 

uçları çengel motifleriyle doldurulmuştur. Yastığın köşeleri yeşil ve beyaz çiçek 

motifleriyle süslenmiştir. Bordür de yeşil, turuncu ve kahverengi yaprak motifleri 

görülmektedir(Çizim 10). 

           

                       Fotoğraf 12      Çizim 10 

Örnek 11 

50X115 cm boyutlarında çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur( Fotoğraf 13). Kiremit renkli zemin üzerine 

siyah kartuş yerleştirilmiştir. Kartuş içi siyah, bej ve kahverengi çarkıfelek motifiyle 

doldurulmuştur. Bu motifin iki yanında sekizgen madalyon içerisinde beyaz göz 

motiflerine yer verilmiştir. Kartuş bitişlerinde karşılıklı iki koç  boynuzu motifi 

bulunmaktadır. Bordür siyah zemin üzerine kiremit ve bej renkli çakmak motifleriyle 

süslenmiştir(Çizim 11). 
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                                  Fotoğraf 13      Çizim 11 

Örnek 12 

60X100 cm boyutunda çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur( Fotoğraf 14). Kompozisyon da kırmızı zemin 

üzerine, merkezde kenarları zikzaklı gri zeminli sekizgen bir madalyona yer verilmiştir. 

Madalyon ortasında bir haç motifi bulunmaktadır. Bordo renkli haçın ortasında ve 

kollarının dış kısmında mavi, yeşil ve kırmızı çiçek motifleri, sarı, pembe ve beyaz renkli 

üçgen motifleri dikkat çekmektedir. Yastığın dört köşesinde küçük dikdörtgenler 

içerisinde pençe motifleri gri, pembe, beyaz ve siyah renkler kullanılarak simetrik olarak 

düzenlenmiştir. Bordür ise eflatun zemin üzerine kedi ayağı motifi ve kareler ardarda 

sıralanarak süsleme gerçekleşmiştir( Çizim 12).  

                    

                           Fotoğraf 14      Çizim 12 

Örnek 13 

53X92 cm boyutunda çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik kullanılarak Türk düğümü 

tekniği uygulanarak yer tezgahında dokunmuştur( Fotoğraf 15). Siyah zemin üzerine 

eflatun renkli kartuş içerisinde merkezde kare madalyona yer verilmiştir. Madalyon iç 

yüzeyinde kiremit renkli zeminde bej renkli kum saati motifi dikkat çekmektedir. 

Madalyonun sağ ve sol kenarlarında stilize edilmiş insan figürlerine yer verilmiştir. Kartuş 

dışında siyah zemin üzerinde üçer yıldız çiçeği motifi beyaz ve kiremit renkli 
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dokunmuştur. Eflatun renkli bordür siyah şeritle birbirine bağlanan göz motiflerinden 

meydana getirilmiştir( Çizim 13). 

                          

                             Fotoğraf 15    Çizim 13 

 

Örnek 14 

45X98 cm boyutunda çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik kullanılarak Türk düğümü 

tekniği uygulanarak yer tezgahında dokunmuştur(Fotoğraf 16). Bordo zemin üzerine 

siyah renkli kartuş içerisine baklava motifi yerleştirilmiş, etrafı yeşil üçgen motiflerle 

çevrilmiş kare madalyon bulunmaktadır. Etrafı çakmak ve göz motifiyle simetrik olarak 

doldurulmuştur. Kartuşun sağ ve sol tarafında dörtgenler içerisinde beyaz akrep motifleri 

yer alır. Kartuş dışında ki zemin üzerinde yeşil, siyah ve turuncu renkli çakmak motifleri 

ve turuncu renkli akrep motifleri dikkat çekmektedir. Yastık iki bordürle çerçevelenmiştir. 

İçte yer alan bordür siyah zemin üzerine kiremit renkli suyolu, dışta yer alan bordür ise 

beyaz zemin üzerine siyah çakmak motifiyle dokunarak süslenmiştir( Çizim 14). 

                        

                          Fotoğraf 16      Çizim 14 
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Örnek 15 

45X85 cm boyutlarında çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur(Fotoğraf 17). Siyah zemin üzerine üç sekizgen 

madalyon yerleştirilmiştir. Madalyonların merkezinde gül motifleri dokunmuştur. 

Etrafları gri renkli çengelli gül şeklinde çerçevelenmiştir. Bordür turuncu renk üzerine 

siyah renkli suyolu ve göz motifleri dokunarak yapılmıştır( Çizim 15).  

                

                               Fotoğraf 17       Çizim 15 

 

Örnek 16 

50X100 cm boyutlarında çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur( Fotoğraf 18). Siyah zemin üzerine etrafı çengel 

motifi kullanılarak süslenmiş kırmızı renkli kartuş içerisinde merkezde göz motifi, dört 

kenarında ise kırmızı ve beyaz karanfil motiflerine yer verilmiştir. Kırmızı zeminli bordür 

de ise sarı, gri, beyaz ve siyah göz motifleri bulunmaktadır. 

                                 

  Fotoğraf 18 
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Örnek 17 

57X97cm boyutundadır. Çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur(Fotoğraf 19). Siyah zemin üzerine etrafı 

basamaklı kırmızı kartuş içerisine simetrik iki altıgen madalyon yerleştirilmiştir. 

Madalyonların içi siyah renkte pıtrak motifleri ve beyaz yıldız çiçekleri ile doldurulmuştur. 

Altıgen köşelerinde açık yeşil, gri, beyaz, turuncu ve sarı renkli yapraklar bulunmaktadır. 

Beyaz zeminli bordür ise sarı, kırmızı, siyah ve turuncu kedi ayağı motifleri ile 

süslenmiştir(Çizim 16). 

                         

                                Fotoğraf 19     Çizim 16 

Örnek 18 

47X110 cm boyutundadır. Çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında dokunmuştur( Fotoğraf 20). Kompozisyon bordo zemin 

üzerine mavi, yeşil, kahverengi gül ve koç boynuzu motifleri ile çevrilmiş iki madalyondan 

oluşmuştur. Bej renkli madalyon zeminlerinin merkezinde, kahverengi tarak motifi ile 

mavi ve kırmızı renkli gül motifleri süslemede yer almıştır. Bordür iki ayrı süslemeden 

meydana getirilmiştir. Yastığın kısa kenarlarında pembe, yeşil, kırmızı ve mavi renkli 

yapraklar, uzun kenarlarında ise kırmızı, yeşil ve siyah renkli çiçek motifleri dal üzerinde 

dokunmuştur( Çizim 17). 

                              

                        Fotoğraf 20                      Çizim 17 
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Örnek 19 

60X82 cm boyutunda, çözgüsü pamuk, atkı ve düğümü yün iplik ile Türk düğümü 

kullanılarak yer tezgahında yapılmıştır(Fotoğraf 21). Siyah zemin üzerine kenarları çengel 

motifleriyle çerçevelenmiş turuncu kartuş içinde kare madalyon bulunmaktadır. Madalyon 

içi siyah, yeşil ve turuncu renkli üçgenlerle doldurulmuş, iki yanında ise muska motiflerine 

yer verilmiştir. Zeminde yıldız çiçekleri simetrik olan kompozisyonu tamamlamaktadır. 

Kartuş köşelerinde pıtrak motifleri görülmektedir. Bordür de ise siyah renkli sığır sidiği 

motifi yer almaktadır(Çizim 18). 

          

                            Fotoğraf 21      Çizim 18 

DEĞERLENDİRME  

Adıyaman halı yastıkları boyut, renk, motif ve malzeme açısından 

değerlendirildiğinde; yastıkların boyutlarının 42-60 cm enlerinde, 82-115 cm boyunda 

olduğu görülmektedir. Yer tezgahlarında dokunan yastıklarda bölgenin özelliği, 

desenlerdeki renkler de kendini göstermektedir. Geçmişte kök boyalar kullanılmakta iken 

günümüzde daha çok sentetik  boyalar kullanılmaktadır. Yastık halılarda kullanılan, kök 

boyalardan, kırmızı:madder kökünden, sarı:erik kurusu ve safran çiçeğinden,asma yaprağı 

ve nar kabuğundan,kahverengi:kara meşe kabuğu,mazi ve nar kabuğundan,yeşil:yabani 

nanenin ve ceviz yapraklarından ,siyah:zift çamurundan ve maziden,mavi :hint bitkisi ve 

kesme tohumundan elde edildiği saptanmıştır. Yastıklarda kullanılan diğer renkler, 

sentetik üretilmiş boyalar kullanılarak dokunmuştur. Çoğunlukla zeminlerde siyah ve 

kırmızı renk dikkat çekmektedir. Yöre halkının yastık halılarda dikkat çeken bir özelliği ise 

koyu renklerin hakimiyetidir.Adıyaman halı yastıklarında zemin dışında motiflerde 

renkler beyaz, sarı, gri, turuncu, bordo, kahverengi, yeşil, mavi,bej kullanıldığı 

görülmektedir. 

Dokumalarda halkın duygularının bir anlatım aracı olarak işlenen motifler Anadolu 

halkının aile yapısı, sosyal yaşamları, dini inançları, gelenek ve göreneklerini yansıtmaları 

açısından önemlidir. Bütün Anadolu’da dokunan halılarda görüldüğü gibi Adıyaman yastık 

halılarında da motif çeşitliliği dikkat çekmektedir. Bu motifler incelendiğinde farklı 

anlamlar yüklenerek yastık yüzeylerinde işlendiği görülmektedir. Hayat ağacı, koç 

boynuzu, insan, çengel, tarak, göz, çakmak, değişik çokgen motifler, yapraklar, doğada 
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varolan çiçek motifleri, muska, pıtrak, eli belinde, çarkıfelek, kum saati,başak ,akrep 

v.b.gibi motifler dikkat çekmektedir.Bunlardan bazılarına bakıldığında; 

Eli Belinde: Analık ve doğurganlığı sembolize etmektedir. Mutluluğu simgeleyen geometrik 

karekterli bir motif olduğu görülmektedir. Bu motif sadece dokuyanın bir erkek çocuk 

dünyaya getirdiğinde kullanılır. Ellerin belde kavuşturulması ise erkek çocuk dünyaya 

getiren kadının gurur ve mutluluğunu temsil eder. Dişiliğin simgesidir. Aynı zamanda 

uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi sembolize eder.  

Akrep: Kötülük ve sıkıntılardan korunmak için kullanılmıştır. Sık kullanılan geometrik 

karekterli bir motiftir. 

Kedi Ayağı:Halk arasında pisik(kedi) olarak nitelendirilen motif nazara karşı geometrik 

karekterli olarak kllanılmıştır. 

Göz: Sık kullanılan motiflerden olan göz, nazar ve göz değmesine karşı geometrik 

karekterli olarak dokunmuştur. 

Tarak: Evliliği kötü gözlerden korumak ve doğum için dokunmuş geometrik karekterli bir 

motiftir. 

Pıtrak:Tarlada yetişen dikenli ve yapışkan olan bir bitkidir. Anadolu insanı bu bitkiyi 

nazarlık motifi olarak kullanmıştır.Dikenlerinin kötü göz ve nazarı uzaklaştırdığına 

inanılmıştır. 

Su yolu: Daha çok bordür süslemesi için kullanılmış olan bu motif geometrik bir karektere 

sahiptir. 

Çengel: Sıkça kullanılan motiflerden biri olan çengel, sivri ucu nedeniyle kötülükleri 

kovduğuna, malı, mülkü ve canı koruduğuna, nazarı uzaklaştırdığına  inanılan bir motiftir. 

Koç Boynuzu: Yiğitlik, kahramanlık, güç ve bereketi sembolize eden, sıkça kullanılan 

motiflerdendir. 

Çakmak: Nazara karşı korunmak amacıyla yapılmış geometrik karekterli bir motiftir. 

Muska: Bu motif  dilek ve beklentilerin gerçekleşmesi,kötü gözlerden korunma, canı, malı, 

mülkü korumak amacıyla yastıklarda kullanılmıştır.  

Hayat Ağacı :  Evren, yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi simgeleyen sembollerden 

biridir. 

Geometrik motifler: Dokuma kolaylığından dolayı en çok tercih edilen, motif türüdür. En 
çok görülün şekilleri, üçgen, dörtgen, dikdörtgen ve eşkenar dörtgendir. 

Küpe: Anadolu'da küpeler evlilik hediyesi olarak vazgeçilmezdir. Bu motifi kullanan bir 
kız, ailesine evlenmek isteğini dolaylı olarak belli etmeye çalışır. 

İnsan: Anadolu’da ölüm doğum döngülü törenlerin ruhun beden değiştirmesi gibi 
inançların Şaman kültürünün bir devamı olduğu bilinmektedir.  Anadolu motiflerinde sık 
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sık rastlanan insan figürü daha çok erkek ve kız çocuğu olarak betimlenmiştir. Bu figürler 

dokuyan kişinin erkek çocuk beklentisini veya gurbetteki sevgiliyi anlatır6. 

Kompozisyonlar genelde kartuş ve madalyonlar kullanılarak düzenlenmiştir. 

Yörede kartuşa göbek, madalyonlara göl ya da sofra denmektedir.Madalyonların şekilleri 

dörtgen, altıgen, sekizgen, yıldız ve çiçek şeklinde dokunmuştur.Kartuşlar ise çengel 

motifleriyle süslenmiş bazıları ise basamaklı yapılmıştır. Kartuşlu yastıkların zeminlerinde 

madalyonlar arasında en çok pıtrak, akrep, göz, eli belinde, muska, vazodan çıkan çiçekler, 

pençe, koç boynuzu, yıldız çiçeği, hayat ağacı, küpe, stilize çiçekler, insan figürü ve çakmak 

motifleri kullanılmıştır.Madalyonların zeminlerinde ise koç boynuzu, akrep, göz, stilize 

çiçekler, çarkıfelek, yıldız çiçekleri, bereket, başak, kum saati, pıtrak, tarak motifleri ve 

geometrik şekiller kullanılmıştır. Halı yastıkların hepsinde bordür bulunmaktadır. 

Bordürlerde çakmak, testere dişi, gül, yaprak, su yolu, göz, sığır sidiği, kedi ayağı kullanımı 

dikkat çekmektedir. 

Adıyaman yastık halılarında çözgüde pamuk, atkı ve düğümlerde yün ipliğin 

kullanıldığı görülmektedir.Yastıkların tümü Türk düğümü kullanılarak dokunmuştur. 

İplerin renklendirilmesinde ise genellikle sentetik boyalar kullanılmıştır. Çok nadir olarak 

kök boyalar dokumada yer almıştır.  

İncelenen yastık halılar, motif, renk ve kompozisyon açısından yurt içinde Kars, 

Malatya, Gaziantep, Hakkari, Elazığ, Van, Ağrı, Muş, Tunceli, Diyarbakır, Çanakkale, Uşak, 

Kırşehir, Erzincan, Manisa, Konya, Amasya, Kütahya, Avanos, yurt dışında ise Kırgızistan 

ve Azerbaycan halı yastıklarıyla benzerlik göstermektedir. Bu benzerlikler incelendiğinde 

çengelli gül motifinin Malatya, Avanos, Kütahya, Ezine örneklerinde , dörtgen madalyon 

uygulamasının Muş ve Hakkari örneklerinde, akrep motifinin Hatay7, Malatya, Kars, 

Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Çanakkale ve Azerbaycan örneklerinde, pıtrak ve bereket 

motifinin Gaziantep, Kars ve Ağrı örneklerinde, çakmak motifinin Elazığ, Diyarbakır, 

Erzincan ve Kırgızistan örneklerinde, kurt ağızı motifinin Amasya ve Van örneklerinde, 

çarkıfelek motifinin Konya örneklerinde, göz motifinin Gaziantep ve Kars 

örneklerinde,hayat ağacı ve çakmak motifinin Kars örneklerinde, yıldız motiflerinin Kars, 

Van ve Çanakkale örneklerinde, sekizgen madalyon ve başak motiflerinin Malatya 

örneklerinde kullanıldığı görülmektedir. Bordürlerde yer alan motifler incelendiğinde ise 

Gaziantep, Kırşehir ve Hakkari halılarında görülen su yolu motifi , Muş, , Malatya, Elazığ ve 

Ağrı yastık halılarında görülen sığır sidiği, Kütahya ve Gaziantep halılarında görülen göz 

motifi, Elazığ ve Erzincan’da dokunan çakmak motifi, Van halılarında bulunan testere dişi 

 
6 Geniş bilgi için bakınız: Erbek,G., Anadolu Motifleri Çatalhöyük’ten Günümüze, İzmir,1986 ; a.mlf., Çapana 
Dokumaları, İstanbul,1984; a.mlf., Hayat Ağacı Motifi 1", Antika, 1986,15(6)/26-41; a.mlf., "Hayat Ağacı Motifi 
II, Antika,1986, 16(7)/ 26-38; a.mlf., "Dokuma İşleme ve Örgülerdeki koç Boynuzu Örgesi”, Antika,1986, 10/ 
28-43;a.mlf., "Anadolu Motiflerinin Anlamları ve Tanımlamalarındaki Sorunlar", III. Milletlerarası Türk Folklor 
Kongresi Bildirileri, (23-28 Haziran), Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma a Dairesi Yayınları: 87, 
Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi: 24,1986, 153-154;  Durul, Y.(1982),“Kilim Motifleri Üzerinde Araştırma”, 
Sanat Dünyamız, İstanbul ,1982,  9(24)/ 26-30;a.mlf., “Türkmen, Yörük, Avşar Halı ve Kilim Motifleri Üzerine 
Araştırma”, Türk Etnografya Dergisi, Ankara,1986, 2/65-67  
7 Geniş bilgi için bakınız:Karakelle,A.-Kayabaşı,N., “Hatay-Reyhanlı Kilimlerinde Bulunan Yaşam ile İlgili 
Motifler”Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Erzurum, 2018,22/2633-2646 
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motifi Adıyaman halılarında yer alan motif ve kompozisyonların benzerliklerini ortaya 

koymaktadır. Bu benzerlikler  genel olarak milli bütünlüğümüzü kanıtlar niteliktedir. 

  

Hatay-Reyhanlı halı yastık(akrep)                           Elazığ Şavak Halısı (akrep, çarkıfelek) 

 

Elazığ El Dokuma Halı Kataloğu(TarihNotları.com) 

      
Beritan Aşireti Halı ve Kilimleri8                                                 Gaziantep Halı Çuval(akrep) 

             (www.uçan hali.com.tr) 

 
8 Geniş bilgi için bakın:Aksoy,Elif,”Beritan Aşireti Halı ve Kilimleri”,STD.,2016,27-46 

https://tutunhan.com/elaz%C4%B1%C4%9F-%C5%9Favak-hal%C4%B1s%C4%B1-orijinal-el-dokuma
https://tutunhan.com/elaz%C4%B1%C4%9F-%C5%9Favak-hal%C4%B1s%C4%B1-orijinal-el-dokuma
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Azerbaycan Halısı     Holbein halısı 

(Vikipedi(tr.wikipedia.org)                                      (Vikipedi(tr.wikipedia.org) 

 

SONUÇ 

 Kuşaktan kuşağa aktarılan motiflerimiz bugün eski gelenekselliğini kaybetmeye başlamıştır. Bu 

motiflerin kaybolması ya da bozulmasında etken olan nedenler ise geleneklerin değişmesi , 

kolaya kaçma ve modanın etkisidir. Özellikle kooperatifler ve açılan halı kurslarında motifler 

üzerinde meydana getirilen değişiklikler yastıkların da özelliklerinin değişmesine neden 

olmaktadır. Yastık halılar, yaşam alanlarındaki rahat kullanım özelliği ile üretimi devam eden 

halı gurubudur.  Büyük ebatlı halılara göre üretimi daha hızlı ve az malzeme kullanılarak kısa 

zamanda tamamlandığı için, yastık halıların üretimi ve kullanımı yaygınlaştırılmalı, bu işle 

uğraşan kişilere verilen desteklerin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Kaybolmaya yüz 

tutmuş yastık halıların halen mevcut olan örneklerinin araştırılıp, derlenip tanıtılması, 

yeni kuşaklara aktarılması, geçmiş ile gelecek nesiller arasında bir köprü kurulması için 

üzerinde durulması gereken kültürel aktarımlardır. 
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HATAY AFAD GÖNÜLLÜLERİNİN 
SOSYO DEMOGRAFİK BİLGİLERİ VE MOTİVASYON ANALİZİ 

Öz 
Bu çalışma; Hatay iline kayıtlı AFAD gönüllülerin sosyo demografik bilgilerini ortaya koymak 

ve faaliyetlerde yer almalarını sağlayan motivasyon faktörlerini belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın örneklemini, 2019 yılında Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen,  AFAD Gönüllüleri buluşuyor etkinliğine katılan 181 gönüllü oluşturmuştur.  
Çalışmada, Gönüllü Motivasyon Envanteri Ölçeği ve sosyo demografik verileri ortaya koyan kişisel bilgi 
formundan oluşan anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Hatay ili AFAD gönüllülerin büyük 
kısmının lisans düzeyinde üniversite öğrencisi, genç ve bekâr bireylerden oluştuğu ayrıca erkek 
katılımcı sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Sosyal etkileşim ve afet farkındalığı yüksek 
bireylerin AFAD gönüllüsü olmaya daha yatkın olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gönüllü, Afet gönüllüsü, Gönüllü motivasyon envanteri, Sosyo 
demografik veri 

 
 

SOCIO DEMOGRAPHIC INFORMATION AND MOTIVATION  
ANALYSIS OF HATAY AFAD VOLUNTEERS 

Abstract 
This study; was carried out to reveal the socio-demographic information of AFAD volunteers 

registered in the province of Hatay and determine the motivation factors that enable them to 
participate in the activities. 

The sample of the study consisted of 181 volunteers who participated in the AFAD Volunteers 
Meeting event organized by the Hatay Disaster and Emergency Directorate in 2019. In this study, a 
questionnaire consisting of the Volunteer Motivation Inventory Scale and a personal information form 
of 4 questions on socio-demographic data was used. As a result of the research, it was seen that most 
of the volunteers of AFAD in Hatay province consist of university students, young and single students 
at the undergraduate level, and there are more male participants. It is predicted that individuals with 
high social interaction and disaster awareness are more likely to become AFAD volunteers. 

Keywords: Volunteer, Disaster volunteer, Volunteer motivation ınventory, Socio 
demographic data 



 
 

GİRİŞ 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından afet tanımı, “İnsanlar için, fiziksel, ekonomik ve 

sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak 
toplumları etkileyen ve yerel imkânlar ile baş edilemeyen her türlü doğal, teknolojik veya 
insan kaynaklı olaylar” şeklinde tanımlanmıştır. Afetlerin büyüklüğü genelde yaralanmalar, 
ölümler, yapıların hasarları, toplumun sosyal ve ekonomik kayıpları ile ölçülmektedir. 
 Türkiye bulunduğu jeolojik konum nedeniyle tektonik depremsel hareketlerden ve 
iklim yapısı nedeniyle doğal afetlerden etkilenmektedir. Ülkemizde yaşanan afetlerin 
sonucunda ölümlerin;  %65'i deprem, % 15'i heyelan, % 12'si sel, %7'si kaya düşmesi ve 
%1'i de Çığ düşmesinden meydana gelmektedir (Şahin ve Kılınç, 2016). Ülkemizde yılda 5 
ila 6 büyüklüğünde depremler oluşmakta ve can kayıpları meydana gelmektedir. Ülkemiz, 
dünyada oluşan depremler açısından değerlendirildiğinde,  can kaybıyla sonuçlanmada 
üçüncü, etkilenen mağdur bireyler açısından ise sekizinci sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de oluşan doğal afetlerde, afetzedeler ilk anda profesyonel yardım ekipleri 
tarafından değil o an bölgede bulunan ve afetten kurtulmuş olan insanlar tarafından 
kurtarılmaktadır. Depremin ardından ilk 72 saat olarak kabul edilen Altın Saatten sonra 
afetzedenin hayatta kalma olasılığı azalmaktadır. Bu nedenle olay yerinde bulunan afete 
maruz kalmış diğer kişiler, enkaz altında olan afetzedeleri kurtarma da profesyonel afet 
kurtarma ekiplerinden daha fazla şansa sahiptir. Özellikle olay yerinde bulunan ekiplerin, 
arama kurtarma konusunda eğitimli ve örgütlüyse bu şans çok daha fazla artmaktadır 
(United Nations [UN], 2013). 

Ülkemiz 17 Ağustos 1999 günü (Marmara Depremi), 7.4 büyüklüğünde merkez üssü 
Gölcük ilçesi olan, Yalova, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Bolu ve İstanbul illerini de içine alan ve 
büyük yıkımlara neden olan bir deprem yaşamıştır. Yaşanan olayın hemen ardından, 
Arama-kurtarma, ilkyardım, afet lojistiği, barınma ve iletişim faaliyetleri gibi büyük 
problemler yaşanmıştır. Yaşanan afette halkın afetzede bölgesine sadece ayni ve maddi 
kaynakları ile yardım etmesinin yeterli olmadığı görülmüştür. Depremin yaşandığı 
bölgelerde her türlü yardım faaliyetinde gönüllülere ihtiyaç duyulmuştur. Gönüllük veya 
gönüllü olma kavramının ülkemizde yeni öğrenildiği bir dönemde uluslararası ve ulusal sivil 
toplum kuruluşları ile birlikte binlerce vatandaşımız afet gönüllüsü oldu. Türkiye’de 
gönüllülük, Marmara depremi ile önem kazanmıştır. Gönüllüler, deprem bölgesinde faaliyet 
gösteren ve ilk olay anında organize olmakta güçlük yaşayan kamu kurumlarının yerini 
alarak, arama kurtarma, insani yardım çalışmalarına uzun bir süre devam etmişlerdir. 

Gelişmiş ülkelerde gönüllüler, yaşadıkları toplumun genel veya özel 
gereksinimlerini karşılamak için çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri içerisinde yer alarak, 
içinde bulundukları organizasyonlarda farklı görevleri yerine getirirken zaman ve çaba 
harcamaktadırlar. Gönüllüler işgücü bakımından insan kaynağının önemli bölümünü 
oluşturmaktadır (Sözeri ve diğerleri,2008). Gönüllülük, hiçbir maddi bir beklenti içerisinde 
olmadan, istekli bir şekilde yapılırken örgütsel bağlılık da yaratılarak yerine getirilmesini 
gereken bir faaliyettir. Gönüllülük, faaliyete katılan bireylere deneyim kazanma başta olmak 
üzere, sosyal ve iş ilişkilerini geliştirme ve farklı iş ortamlarını/organizasyon yapılarını 
gözlemlemek gibi faydalar sağlamaktadır. 

Tüm bu bilgiler ışığında bu araştırma, Hatay ilinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 
kayıtlı Afet Gönüllülerinin Sosyo-Demografik Bilgileri ile Gönüllülük Motivasyonlarını 
ortaya koymaktır.   

 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1.Gönüllülük Kavramı ve Tanımı: Literatürde Gönüllü kavramı; kişinin ailesine 

veya işine ayırdığı zamanın dışında kalan sürelerde başkalarına yardım etmek veya yeni bir 
şeyler öğrenmek arzusuyla, herhangi bir ücret almadan farklı alanlarda faaliyet gösteren 
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işlerde çalışmayı kendi istekleri ile kabul eden kişilere denilmektedir (Ferrand ve diğerleri, 
2006). 

Türk Dil Kurumu’na göre ülkemizde gönüllü; “Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü 
yokken isteyerek üstlenen kişi” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021). Gönüllülükte üç ana 
faktör bulunmaktadır, herhangi bir ücret beklemeksizin organizasyona katkıda 
bulunulmak, zorlama olmadan yapmak,  toplumun ve gönüllülerin yararına çalışmaktır 
(Koşan ve Güneş, 2009; Fişne, 2017). Gönüllü, sorumluluk bilinci ile topluma değer katmak 
ve kendi gelişimi için zorlama olmadan bunu hayat felsefesine dönüştüren insandır. 
Gönüllülük toplumların özelliklerine göre değişiklik gösterse de evrensel açıdan 
bağdaştırıcı özellikleri bulunmaktadır. Farklı toplumların dil, din, kültür ve yaşam 
biçimlerine bakılmaksızın dayanışma içinde olmayı, paylaşmayı ve farklılıkları zenginlik 
olarak görmeyi bünyesinde barındırmaktadır (Bağcı, 2013). 

Güzel ve diğerleri (2015) Gönüllüyü, “fiziksel gücünü, zamanını, bilgisini, bir veya 
birden çok becerisini ve deneyimini organizasyonlara finansal bir karşılık beklemeden 
sunan ve özellikle çevresi için rol model olan kişi” olarak tanımlamaktadır. 

Gönüllülük, toplumların gelişimi açısından toplumların sorunlara karşı yardım etme 
isteğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda gönüllük bireylerin topluma ve devletine karşı 
aidiyet duygusunu geliştirmekte, birlik ve beraberliği ortaya koyarak, sosyal yaşam 
içerisinde insani ilişkilerini arttırmaktadır. Gönüllüler, görev aldıkları organizasyon veya 
etkinliklerde eğitim alarak, ailesine, yaşadığı topluma veya iş hayatına katkı 
sağlamaktadırlar. Gönüllüler, gönüllü olarak çalıştıkları organizasyonda yeni kişiler ile 
tanışarak sosyal yaşamlarını genişletebilir ve gelecekteki iş yaşamları için yeni arkadaşlar 
edinebilirler (Cheung ve Liu, 2017). 

Dünyada gönüllülük yoluyla kalkınma ve barışa katkı sağlamak amacıyla Birleşmiş 
Milletler Gönüllüleri (UNV) programı kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Gönüllülerinin 
(UNV)  hazırladıkları rapora göre Gönüllülük, toplum tarafından değerli hissetme 
duygusuna ihtiyacı olan kişinin toplumsal dışa vurumu ve dayanışma mekanizması ile hem 
bireyin hem de toplumun refahına doğrudan katkı sağlamaktır (United Nations [UN], 2011 
ve United Nations [UN], 2013). 

 
2.2 Türkiye’de Gönüllülük ve Sivil Toplum Kuruluşları: Türkiye’de gönüllülük, 

bireylerin kendi istekleri ile yaşadığı toplumun iyiliğini düşünen ve yaşam kalitesinin 
arttırılmasını amaçlayan bir faaliyet olarak algılanmaktadır (Güzel,2015). Türk toplumu 
tarihsel süreç içerisinde her zaman gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuştur. Tarihten bu 
yana yapılan bu gönüllülük faaliyetlerinin değeri ve topluma olan katkıları “Bir elinin 
verdiğini öbür elin görmesin” atasözünde olduğu gibi günümüze kadar ortaya 
çıkarılamamış ve bu faaliyetlerin önemi ortaya konulamamıştır (United Nations [UN], 
2013). 

Aydınlıgil (2013) yaptığı çalışmada; Gönüllülük ile yapılan işlerin devlet otoritesi 
eliyle yapıldığında maliyetinin çok daha fazla olduğunu ortaya koyarken, gönüllük eliyle 
yapılan faaliyetlerin maliyetinin düşük olduğunu, sosyal, ekonomik ve insani açıdan katma 
değerinin daha yüksek olduğunu söylemektedir. Ayrıca Devlet tarafından yapıldığı 
durumlarda oldukça maliyetli olan çalışmalar, Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüler 
tarafından gönüllülük kapsamında daha az maliyetle gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizde gönüllülük faaliyetlerini yürütmek için bireyler daha çok sivil toplum 
örgütleri ile beraber hareket etmektedir. Sivil toplum, “Belli bir yasal düzenleme içerisinde 
gönüllülük esasına dayalı olarak kendi kaynaklarına sahip, devletten özerk, özel alan ile devlet 
arasında aracı niteliğinde örgütlü bir sosyal yapılanma” olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de hali hazırda 
121.192 âdet aktif dernek bulunmaktadır. Gönüllülük faaliyetlerini yoğun olarak kullanan 
358 adet dernek Kamu Yararına Dernek statüsünde çalışmaktadır (İçişleri Bakanlığı, 
2020a). 



 
 

Ülkemizde gönüllülük faaliyetleri eğitim, sanat, sağlık, çevre, spor vb., alanlarda 
yürütülmektedir. Türkiye’de afet alanında çalışma yapan ve gönüllülerden en çok 
yararlanan veya faaliyetlerini tamamen gönüllülük kapsamında yürüten sivil toplum 
kuruluşu olan derneklere örnek olarak; Türkiye Kızılay Derneği (Türk Kızılay), Telsiz Radyo 
Amatörleri Cemiyeti (TRAC),  Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtarma Acil 
Yardım Derneği (SAR) vb. gösterilmektedir. Gönüllülük faaliyetlerini yürüten STK’ların, 
gönüllülük yönetimi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi profesyonel ekipler tarafından 
yürütülmektedir (İçişleri Bakanlığı, 2020b). 

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) “Ulusal Gönüllülük Komitesi” kurarak 
ülkemizde çeşitli STK’lar ve kamu kuruluşları ile birlikte Türkiye’de bir gönüllülük altyapısı 
oluşturmak adına, gönüllülük algısını ve gönüllülüğün gelişmesine yönelik çalışmalar 
başlatmıştır (United Nations [UN], 2013). Her yıl 5 Aralık’ta Türkiye ve dünya genelindeki 
gönüllüler tarafından Dünya Gönüllülük Günü kutlanmaktadır. 2018 yılında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın işbirliğiyle 
hayata geçirilen “Dayanıklı Toplumlar İnşası” projesini başlatmıştır. Projede temel hedef, 
Dünyadaki Gönüllülerin Pozitif Dayanışmasını Tanımak olarak belirlemiştir. Birleşmiş 
Milletler Gönüllülerinin hedefi, “afet ve acil durumlar da yapılan çağrılara cevap veren, 
hayat kurtarmaya yardımcı olan ve haysiyetle hayatlarını yaşamaya devam etmek 
isteyenlere destek veren Dünyadaki gönüllülerin pozitif dayanışmasını tanımak” şeklinde 
belirlenmiştir (Gençlik Spor Bakanlığı [GSB], 2020). 

Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “2019 Gönüllülük Yılı” ilan edilerek, 
“Spor, Kültür-Turizm, Çevre, Afet ve Acil Durum, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler” 
başlıklarında adımlar atılmış ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarının yanında gönüllülük 
projelerine destek olunmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç gönüllüler platformu 
oluşturarak özellikle afet ve acil durum alanında birçok sivil toplum kuruluşu ile birlikte 
genç gönüllülere ulaşmaya çalışmıştır (Gençlik Spor Bakanlığı [GSB], 2019). 

Türkiye’de toplumun yüzde 2,5 kadarı toplumsal olaylarla ilgilenen sivil toplum 
kuruluşlarında görev almaktadır.  Türkiye’de yapılan gönüllü faaliyetlere katılım ülke 
nüfusu göz önüne alındığında oldukça düşüktür (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı [TEGV], 
2012).  Finlandiya’da katılım oranlarının yüzde 75 ila 80,  Kuzey Amerika'da yüzde 68, 
İsveç'te yüzde 57, Hindistan’da yüzde 32, Ukrayna'da ise yüzde 13 düzeyinde olduğu 
görülmüştür. Dünya Gönüllülük Endeksi (World Giving Index) incelendiğinde, Türkiye 135 
ülke arasında 132. sırada yer almaktadır (Erdoğmuş,2016). Dünya Bağış Endeksine göre,  
gönüllük faaliyetine katılanların yüzde 10’u para bağışı ile yüzde 4’ü bireysel gönüllü 
faaliyetlere katılmaktadır.  Bu açıdan, Türkiye 145 ülkenin yer aldığı endeksin 137. 
sırasında yer almaktadır (Word Giving İndex [CAF],2012). Türkiye’de halkın büyük 
çoğunluğu herhangi bir kuruluşa üye olmaksınız gönüllü olarak organizasyonlarda yer 
almaktadır.  Buda uluslararası endekslerde katılımı düşük göstermektedir. 

Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 30’un altında olması nedeniyle toplum genç 
yapıdadır. Bu genç nüfusumuzdan dolayı gönüllük faaliyetlerine karşı toplumsal duyarlılık 
bulunmaktadır. Ülkemizde genç gönüllülerin organizasyonlarda gönüllü olma nedenleri 
arasında, ortaöğretim ve yükseköğretimde bulundukları yıllarda bir amacın parçası olma, 
boş zamanlarını değerlendirme, topluma faydalı olma, farklı kültürler tanıma, kariyer 
gelişimi, toplumsal olaylara duyarlılık, kişisel gelişim, kişilerarası ilişkiler ve dışsal ödüller 
sayılmaktadır.  Gönüllülüğün kişisel gelişim, tecrübe kazanma ve sosyal ilişki kurma 
şeklindeki girişimcilik için de önemli faktörleri barındırdığı görülmektedir (Ekmekçi ve 
İnan, 2020). Özellikle afetlerle yaşayan ülkemizde arama kurtarma çalışmalarında bulunan 
sivil toplum kuruluşlarında görev yapan gönüllülerin önemi ve katkısı son derece önemlidir. 

 
2.3.Afet Gönüllüsü: Afet yönetimine gönüllü katılım tüm dünyada teşvik 

edilmektedir. Birleşmiş Milletlerin başını çektiği HYOGO Çerçeve Eylem Plan’ında (2005) 
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afet risklerinin azaltılması ve doğal afetlerle baş edebilirliğin arttırılması için mutlaka halkın 
katılımının teşvik edilmesi ve gönüllülük kavramının güçlendirilmesi istenmektedir. 

Dünyada afetlerle doğrudan ilişkili Uluslararası STK’lar; Türkiye Kızılay Derneği 
(Türk Kızılay), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
(JICA), Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu 
(INSARAG) vb. kuruluşlardır. 

Dünyada afetlere maruz kalmış toplumların temel ihtiyaçlarını karşılaması gönüllü 
yapılanmalar olmadan devletlerin tek başına baş edebilmesi imkânsızdır. Afet 
gönüllülerinin, afetlerin tüm aşamasında rolleri azımsanamaz derece görülmektedir. 
Türkiye’de gönüllü faaliyetlerin katılımın en fazla olduğu alan afet olaylarıdır. Afet 
yönetiminde gönüllü katılımı daha çok; ilkyardım, acil sağlık hizmetlerine destek, hafif 
arama kurtarma, insani yardım lojistiği, afet kriz merkezlerine destek, barınma hizmeti, acil 
haberleşme destek hattı, yiyecek içecek dağıtımı, çocuklarda psikolojik destek vb. alanlarda 
görülmektedir (United Nations [UN], 2013). 

Türkiye’de Afet Gönüllüsü olma sürecini başlatan en önemli olaylardan biri 1999 
İstanbul Depreminde Telsiz Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve Arama Kurtarma 
Derneği (AKUT)  gibi sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği gönüllü faaliyetler 
sırasındaki başarılarının haberlerde veya sosyal medyada yer almasıdır.  

2009 yılında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara 
depremi sonrasında afet konusunda faaliyet gösteren kamu kuruluşları olan Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel 
Müdürlüğü’nün tek çatıda toplanmasıyla kurulmuştur. 15 Temmuz 2018 tarihinden 
itibaren, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 
çalışmaktadır (Yeşilay, 2020). Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’da, çeşitli Afet 
seviyelerinde ulusal ve yerel hizmet grupları kapsamında, Türk Kızılay’ı ve STK’lar yapılan 
planlamalar ve afete hazırlık protokolleri ile afet bölgesinde yürütülecek çalışmalara destek 
olacak şekilde yer almaktadır. 

AFAD Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planında (Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı [AFAD], 2013). “Depremlerin Etkileriyle Baş Edebilmek” adlı konu başlığında 
afet gönüllülük sistemiyle ilgili çalışmalar yapılması planlanmıştır. Afet gönüllülük 
sisteminin kurulması, gönüllülüğün teşvik edilmesi, asgari standartların oluşturulması ve 
bu amaçla yapılacak çalışmalar eylem planı Strateji C.1.4 başlığı altında irdelenmiştir. Bu 
ana başlık altında C.1.4.1. (Mevcut yasalar taranarak afet gönüllülüğü kavramı ve iş 
tanımları konusundaki tekrar ve/veya eksiklikler giderilecektir), C.1.4.2.(Kamu kurum ve 
kuruluşlarında afet gönüllülüğünü teşvik için gerekli yönetmelik ve genelgeler 
hazırlanacaktır) ve C.1.4.3.(Gönüllü kurum ve kuruluşların işleyiş süreçleri tanımlanarak 
karar verici ve uygulayıcılar için el kitapları hazırlanacaktır) eylemleri değerlendirilmiştir. 
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planında belirtilen gönüllülük sisteminin geliştirilmesiyle 
ilgili olarak AFAD 2013 yılında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Afet Gönüllülüğü ile 
ilgili olarak mevcut yasaların taranması yapılmış olup, çıkarılacak yönetmelikle afet 
gönüllülüğü kavramı ve bunların iş tanımları konusundaki tekrarların ve/veya eksikliklerin 
giderilmesi planlanmıştır. Afet gönüllülerine ilişkin çalışma usul ve esaslarını belirleyecek 
yönetmelik AFAD tarafından yazılmış olup onayı beklenmektedir (Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı [AFAD], 2012). Yukarıda belirtilen planlamalar dâhilinde, gönüllü 
olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle 
kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip 
edilmesi hedeflenmiştir. AFAD Gönüllüsü, kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve 
yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan 
sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, 
yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında 
toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişiler olarak tanımlanmıştır (Yeşilay, 2020). 



 
 

İçişleri Bakanlığı 2019 yılını "Afetlere Hazırlık Yılı" ilan etmiş ve gönüllülük 
sistemini uygulamaya geçirmiştir. AFAD, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi 
ve manevi zararı en aza indirmek, toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale 
getirmek ve insan hayatında fark yaratmak için becerilerini kullanmaya daima hazır, 
eğitimli ve organize bir şekilde yer alabilecek AFAD Gönüllülerine çevrimiçi eğitimler, yüz 
yüze eğitimler ve saha eğitimleri ile desteklemektedir. Gönüllüler afet ve acil durum 
öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak şekilde, yetkinlikleri ve aldıkları eğitime 
göre temel, destek ve uzman gönüllü seviyelerinde eğitilerek afet farkındalığının artırılması, 
toplum direncinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Özellikle, afet alanında literatürde 
gönüllü olmayı içeren çok az çalışma yapılmıştır, bu nedenle çalışmanın genel amacı, AFAD 
Gönüllülerinin Gönüllü Motivasyon Envanteri (GME) kullanarak gönüllülük 
motivasyonlarını ortaya çıkarmaktır. 

 
3. YÖNTEM  
 
3.1.Ana Kütle ve Örneklem: Mayıs 2020 tarihinde Hatay İl Afet Müdürlüğü 

bünyesinde başlatılan Afet Gönüllüsü projesinde “AFAD Gönüllüleri Buluşuyor Etkinliğine” 
181 kişi etkinliğe katılmış olup, 181 kişilik evren içinden 124 AFAD Gönüllüsü örneklemi 
oluşturmuştur. Güven Düzeyi %95 güven aralığı 0,5 olarak kabul edilmiştir. Ana kütleye 
ulaşma oranı ise %68,5’dir.  

 
3.2.Veri Toplama: Araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyo-Demografik Bilgi 

Formu ve Gönüllü Motivasyon Envanteri ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket 
iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gönüllülerin, Gönüllü Motivasyon Envanteri ile 
gönüllü olma sebeplerine yönelik 44 soru kullanılmıştır. Sorular 5’li likert ölçeği (1 
“Kesinlikle Katılmıyorum”, 2 “Katılmıyorum”, 3 “Kararsızım”, 4 “Katılıyorum”, 5 “Kesinlikle 
Katılıyorum”) kullanılarak cevaplanmıştır. Anketin ikinci bölümünde, katılımcıların 
demografik özelliklerini saptamaya yönelik 4 adet soru kullanılmıştır.  

Esmond ve Dunlop (2004) tarafından geliştirilmiş ve Çevik ve Gürsel (2015) 
tarafından Gönüllü Motivasyon Envanteri (GME) olarak Türk Popülasyonuna uyarlanmış 
ölçek kullanılmıştır. GME ölçeği 44 maddeden ve Şekil 1’de açıklanan 10 alt boyuttan 
oluşmaktadır. 

Şekil 1: Gönüllü Motivasyon Envanteri Alt Ölçekleri ve açıklaması (Çevik,2012) 
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Araştırmadan elde edilen 124 adet veri seti istatistikî yöntemlerle analiz edilmiştir. 
Öncelikle kullanılan ölçeğin güvenirliğini ölçmek için yaygın bir yöntem olan Cronbach Alfa 
katsayısına bakılmıştır. Ayrıca frekans analizi, faktör analizi ve hipotez testleri yapılmıştır. 

 
3.3. Verilerin Analizi: Verilerin Analizinde SPSS 22.0 for Windows istatistik 

programı kullanılmıştır. Demografik özelliklere ilişkin verilerde yüzde ve frekans yöntemi, 
ağırlıklı ortalama testleri uygulanmıştır.  

Katılımcıların gönüllülük motivasyonlarına ilişkin verilerinin analizinde veriler 
normal dağılmadığı ve significance (anlamlılık) değerleri 0.05’den küçük olduğu için t testi 
yerine, Mann Whitney-U (iki aritmetik ortalama arasındaki farkın anlamlılığı) test yöntemi 
kullanılmıştır. Yapılan kolmogorov-smirnov ve shapiro-wilk testlerinin sonucu 0.05’den 
küçük olduğundan verilerin normal dağılıma uymadığı bu nedenle de nonparametrik testler 
yapılmıştır. 

 
4. BULGULAR 
 
4.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular: Araştırmaya katılan AFAD 

Gönüllülerinin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Örneklem toplam 124 
gönüllüden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan gönüllülerin yaşları dikkate alındığında 
katılımcıların çoğunluğunu; %56,5 oranıyla 20 ve daha genç yaş grubu, %25,8 oranıyla 21-
30 yaş gurubu, %11,3 oranıyla 31-40 yaş gurubu ile %6,5 oranıyla 41 ve üzeri yaş 
gurubunda olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan gönüllülerin eğitim düzeylerine bakıldığında, en fazla katılım; 
% 95,2 üniversite lisans düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir.  Medeni durumu 
incelendiğinde 124 Afet Gönüllülerinin %83,1 gibi büyük bir oranda bekârlardan 
oluşturmaktadır. Tablo 1’de sosyo-demografik özelliklere göre dağılımlar gösterilmiştir. 
Tablo 1: Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımları 

 Kadın Erkek Toplam 
Cinsiyet  N % N % N % 
 59 47,6 65 52,4 124 100 

Yaş Grubu 
 Kadın % Erkek % N % 
20 ve Daha 
Genç Yaş 

43 72,9 27 41,5 70 56,5 

21-30 Arası 13 22 19 29,2 32 25,8 
31-40 Arası 2 3,4 12 18,5 14 11,3 
41 ve Üzeri 1 1,7 7 10,8 8 6,5 

Eğitim Düzeyi/Tahsil 
Eğitim 
Düzeyi 

Kadın % Erkek % N % 

Lise 0 0 2 3,1 2 1,6 
Üniversite 57 96,6 61 93,8 118 95,2 
Lisansüstü 2 3,4 2 3,1 4 3,2 

Medeni Durum 
 Kadın % Erkek % N % 
Bekâr 56 94,9 47 72,3 103 0,8 
Evli 3 5,1 18 27,7 21 16,9 

Katılımcıların çoğunluğunun mesleğini birinci sırada öğrenci, ikinci sırada 
akademisyen olduğunu belirtmiştir. Diğerleri bölümündeki meslek gurupları: İtfaiye 
Eri/Çavuşu, Emekli, Mühendis, İş Güvenliği Uzmanı, Serbest Meslek, şeklindedir. 



 
 

4.2. Afet Gönüllülüğe İlişkin Bulgular: Katılımcıların anket sorularına verdikleri 
cevaplar dikkate alınarak hazırlanmış olan analiz sonuçlarında demografik özellikler, 
gönüllüğe ilişkin bulgular, değişkenlerin alt boyutlar ile ilişkisine dair bulgular, alt 
boyutların birbirleri arasında anlamlılık düzeyleri ve yorumlar yapılmıştır.  

Değişkenlere ait verilerin ortaya konulduğu Tablo 2 incelendiğinde, araştırmada 
kullanılan alt boyutlara ait değerler verilmiştir. Alt boyutlar içinde Standart sapması en 
düşük (1,69) Karşılık boyutu iken Standart sapması en yüksek (4,69) Sosyal boyut olduğu 
görülmektedir. 
Tablo 2: Alt Boyutlara Ait Ortalama, Standart Sapma Değerleri  

 N Ortalama 
Standart 

Sapma  
Min        Max 

Değerler 124 21,3468 3,01229 10,00 25,00 
Takdir Etme 124 17,8145 3,41533 9,00 25,00 
Sosyal 
Etkileşim 

124 15,9032 2,80655 6,00 20,00 

Karşılık 124 8,0806 1,69455 2,00 10,00 
Tepkisellik 124 15,7097 2,53359 10,00 20,00 
Benlik Saygısı 124 19,5806 3,09234 5,00 25,00 
Sosyal 124 16,0323 4,68857 5,00 25,00 
Kariyer 
Gelişim 

124 13,7016 3,70010 4,00 20,00 

Anlama 124 21,3226 3,05917 13,00 25,00 
Koruyucu 124 17,8145 3,84743 8,00 25,00 

 
Tablo 3’de görüldüğü üzere, afet gönüllülerinin değerler alt boyutu cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan 
bağımsız gruplar test sonuçlarında; Değerler, sosyal etkileşim, karşılık, benlik saygısı ve 
anlama alt boyutlarına ilişkin puanlar cinsiyet değişkenine göre değerlendirildiğinde, 
istatistiksel açıdan kadın grupları lehine anlamlı şekilde farklı çıkmıştır (p<0.05). 
Tablo 3: Cinsiyet Değişkenine göre Ölçek Alt Boyut Puanlarındaki Farklılığı Tespit 
Etmek Amacıyla Yapılan Bağımsız Gruplar arası Mann Whitney U Testi 

 
Cinsi
yet 

N 
Ortal
ama 

Std 
Sapma 

Std. 
Hata 

Mann-
Whitney 

U 

Wilcoxo
n W 

Z 

Asymp
. Sig. 
 (2-

tailed) 

Değerler 
Kadın 59 

22,03
39 

3,1729
8 

,4130
9 1252,50

0 
3397,50

0 
-

3,352 
,001 

Erkek 65 
20,72

31 
2,7358

0 
,3393

3 

Takdir 
Etme 

Kadın 59 
18,20

34 
3,2998

4 
,4296

0 1689,50
0 

3834,50
0 

-
1,145 

,252 
Erkek 65 

17,46
15 

3,5048
0 

,4347
2 

Sosyal 
Etkileşim 

Kadın 59 
16,42

37 
2,6665

4 
,3471

5 1481,50
0 

3626,50
0 

-
2,196 

,028 
Erkek 65 

15,43
08 

2,8666
7 

,3555
7 

Karşılık 
Kadın 59 

8,355
9 

1,8171
9 

,2365
8 1467,00

0 
3612,00

0 
-

2,302 
,021 

Erkek 65 
7,830

8 
1,5468

6 
,1918

6 
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Tepkisellik 
Kadın 59 

16,01
69 

2,4669
6 

,3211
7 1636,00

0 
3781,00

0 
-

1,421 
,155 

Erkek 65 
15,43

08 
2,5797

8 
,3199

8 

Benlik 
Saygısı 

Kadın 59 
20,33

90 
2,7012

8 
,3516

8 1318,50
0 

3463,50
0 

-
3,020 

,003 
Erkek 65 

18,89
23 

3,2793
1 

,4067
5 

Sosyal 
Kadın 59 

15,79
66 

4,9367
7 

,6427
1 1823,00

0 
3593,00

0 
-,474 ,636 

Erkek 65 
16,24

62 
4,4792

3 
,5555

8 

Kariyer 
Gelişim 

Kadın 59 
14,33

90 
3,5165

1 
,4578

1 1569,50
0 

3714,50
0 

-
1,750 

,080 
Erkek 65 

13,12
31 

3,7935
3 

,4705
3 

Anlama 
Kadın 59 

22,35
59 

2,6245
7 

,3416
9 1186,50

0 
3331,50

0 
-

3,688 
,001 

Erkek 65 
20,38

46 
3,1409

2 
,3895

8 

Koruyucu 
Kadın 59 

18,23
73 

3,8566
5 

,5020
9 1711,50

0 
3856,50

0 
-

1,034 
,301 

Erkek 65 
17,43

08 
3,8282

2 
,4748

3 
 
Tablo 4'te görüldüğü gibi, katılımcıları yaş değişkenine göre değerlendirildiğinde,  P 

değeri “takdir etme, sosyal etkileşim ve kariyer gelişimi” alt boyutlarında 0.05’den küçük 
çıkmıştır. Takdir etme, sosyal etkileşim ve kariyer gelişimi alt boyutlarına ilişkin puanlar 
yaş değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Fark özellikle, 
sosyal etkileşim ve kariyer gelişimi açısından 20 yaş ve daha genç olan kişilerin lehine 
gerçekleşirken; takdir etme 21-30 yas grubu kişilerin lehine olmuştur. 20 yaş ve daha genç 
bireyler sosyal etkileşim ve kariyer gelişimi açısından diğer yaş gruplarına göre daha 
avantajlı sonuçlar çıkmıştır. 
Tablo 4: Yaş Gruplarının Ölçek Alt Boyutlarına göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Amacıyla Yapılan Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

 N 
Ortala

ma 
Std. 

Sapma 
Std. 

Hata 
Min Max 

Chi-
Squar

e 

Asym
p. 

Sig. 

Değerler 

20 Yaşından 
Daha Genç 

70 
21,685

7 
3,0623

6 
,3660

2 
10,00 

25,0
0 

7,469 ,058 

21-30 Arası 32 
20,562

5 
3,3498

9 
,5921

8 
12,00 

25,0
0 

31-40 Arası 14 
22,142

9 
2,0702

0 
,5532

8 
18,00 

25,0
0 

41 ve üzeri 8 
20,125

0 
1,5526

5 
,5489

4 
18,00 

23,0
0 

Total 124 
21,346

8 
3,0122

9 
,2705

1 
10,00 

25,0
0 

Takdir 
Etme 

20 Yaşından 
Daha Genç 

70 
18,314

3 
3,1371

7 
,3749

6 
11,00 

25,0
0 

14,12
3 

,003 



 
 

21-30 Arası 32 
18,468

8 
3,4732

6 
,6139

9 
12,00 

24,0
0 

31-40 Arası 14 
15,285

7 
3,7298

9 
,9968

6 
9,00 

23,0
0 

41 ve üzeri 8 
15,250

0 
1,9820

6 
,7007

6 
12,00 

19,0
0 

Total 124 
17,814

5 
3,4153

3 
,3067

1 
9,00 

25,0
0 

Sosyal 
Etkileşim 

20 Yaşından 
Daha Genç 

70 
16,471

4 
2,4655

4 
,2946

9 
8,00 

20,0
0 

8,693 ,034 

21-30 Arası 32 
15,718

8 
2,9318

5 
,5182

8 
6,00 

20,0
0 

31-40 Arası 14 
14,357

1 
3,4996

1 
,9353

1 
9,00 

19,0
0 

41 ve üzeri 8 
14,375

0 
2,6152

0 
,9246

1 
11,00 

19,0
0 

Total 124 
15,903

2 
2,8065

5 
,2520

4 
6,00 

20,0
0 

Karşılık 

20 Yaşından 
Daha Genç 

70 8,1857 
1,6177

7 
,1933

6 
3,00 

10,0
0 

1,018 ,797 

21-30 Arası 32 7,9688 
1,9916

7 
,3520

8 
2,00 

10,0
0 

31-40 Arası 14 8,0000 
1,7974

3 
,4803

8 
4,00 

10,0
0 

41 ve üzeri 8 7,7500 ,88641 
,3133

9 
6,00 9,00 

Total 124 8,0806 
1,6945

5 
,1521

7 
2,00 

10,0
0 

Tepkisellik 

20 Yaşından 
Daha Genç 

70 
15,885

7 
2,5511

7 
,3049

2 
10,00 

20,0
0 

2,314 ,510 

21-30 Arası 32 
15,218

8 
2,2538

1 
,3984

2 
10,00 

20,0
0 

31-40 Arası 14 
16,142

9 
2,7416

2 
,7327

3 
11,00 

20,0
0 

41 ve üzeri 8 
15,375

0 
3,2043

5 
1,132

91 
10,00 

20,0
0 

Total 124 
15,709

7 
2,5335

9 
,2275

2 
10,00 

20,0
0 

Benlik 
Saygısı 

20 Yaşından 
Daha Genç 

70 
19,814

3 
2,8756

5 
,3437

1 
10,00 

25,0
0 

2,661 ,447 

21-30 Arası 32 
19,718

8 
2,6302

8 
,4649

7 
14,00 

24,0
0 

31-40 Arası 14 
18,928

6 
4,8748

1 
1,302

85 
5,00 

25,0
0 

41 ve üzeri 8 
18,125

0 
2,7998

7 
,9899

0 
13,00 

22,0
0 

Total 124 
19,580

6 
3,0923

4 
,2777

0 
5,00 

25,0
0 

Sosyal 
20 Yaşından 
Daha Genç 

70 
15,714

3 
4,5719

5 
,5464

5 
5,00 

24,0
0 

2,512 ,473 
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21-30 Arası 32 
16,968

8 
4,2916

6 
,7586

7 
8,00 

25,0
0 

31-40 Arası 14 
15,000

0 
5,8704

0 
1,568

93 
7,00 

25,0
0 

41 ve üzeri 8 
16,875

0 
5,1668

6 
1,826

76 
7,00 

22,0
0 

Total 124 
16,032

3 
4,6885

7 
,4210

5 
5,00 

25,0
0 

Kariyer 
Gelişim 

20 Yaşından 
Daha Genç 

70 
14,614

3 
2,9453

6 
,3520

4 
8,00 

20,0
0 

24,54
4 

,001 

21-30 Arası 32 
14,312

5 
3,6670

9 
,6482

6 
6,00 

20,0
0 

31-40 Arası 14 9,1429 
3,6343

9 
,9713

3 
4,00 

15,0
0 

41 ve üzeri 8 
11,250

0 
3,5355

3 
1,250

00 
4,00 

15,0
0 

Total 124 
13,701

6 
3,7001

0 
,3322

8 
4,00 

20,0
0 

Anlama 

20 Yaşından 
Daha Genç 

70 
21,500

0 
3,2470

7 
,3881

0 
13,00 

25,0
0 

5,540 ,136 

21-30 Arası 32 
21,468

8 
2,6149

0 
,4622

5 
16,00 

25,0
0 

31-40 Arası 14 
21,357

1 
3,0786

4 
,8228

0 
14,00 

25,0
0 

41 ve üzeri 8 
19,125

0 
2,5877

5 
,9149

1 
14,00 

23,0
0 

Total 124 
21,322

6 
3,0591

7 
,2747

2 
13,00 

25,0
0 

Koruyucu 

20 Yaşından 
Daha Genç 

70 
18,114

3 
3,8051

9 
,4548

1 
11,00 

25,0
0 

2,416 ,491 

21-30 Arası 32 
17,468

8 
3,2625

4 
,5767

4 
11,00 

24,0
0 

31-40 Arası 14 
18,214

3 
4,8860

6 
1,305

86 
9,00 

24,0
0 

41 ve üzeri 8 
15,875

0 
4,4541

3 
1,574

77 
8,00 

22,0
0 

Total 124 
17,814

5 
3,8474

3 
,3455

1 
8,00 

25,0
0 

 
Katılımcıların medeni durumlarına göre P değerleri; “takdir etme, sosyal etkileşim 

ve kariyer gelişimi” alt boyutlarında 0.05’den küçük çıkmıştır (Tablo 5). Takdir etme, sosyal 
etkileşim ve kariyer gelişimi alt boyutlarına ilişkin puanlar medeni durum değişkenine göre 
istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Fark bekâr olan kişilerin lehinedir. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Tablo 5: Medeni durumlarının Ölçek Alt Boyutlarına göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Amacıyla Yapılan Bağımsız Gruplar Mann Whitney U Testi 

 N Ort. 
Std.  

Sapm
a 

Std.  
Hata 

Min Max 
Mann-
Whitne

y U 

Wilcox
on W 

Z 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Değerler 

Bekar 
10
3 

21,38
83 

3,141
23 

,3095
1 

10,0
0 

25,0
0 

934,50
0 

1165,
50 

-,987 ,324 Evli 21 
21,14

29 
2,329

93 
,5084

3 
17,0

0 
25,0

0 
Topla
m 

12
4 

21,34
68 

3,012
29 

,2705
1 

10,0
0 

25,0
0 

Takdir 
Etme 

Bekar 
10
3 

18,36
89 

3,208
42 

,3161
3 

11,0
0 

25,0
0 

504,00
0 

735,0
0 

-
3,863 

,001 Evli 21 
15,09

52 
3,144

91 
,6862

8 
9,00 

23,0
0 

Topla
m 

12
4 

17,81
45 

3,415
33 

,3067
1 

9,00 
25,0

0 

Sosyal 
Etkileşim 

Bekar 
10
3 

16,15
53 

2,710
75 

,2671
0 

6,00 
20,0

0 
760,00

0 
991,0

0 
-

2,156 
,031 Evli 21 

14,66
67 

3,005
55 

,6558
6 

9,00 
19,0

0 
Topla
m 

12
4 

15,90
32 

2,806
55 

,2520
4 

6,00 
20,0

0 

Karşılık 

Bekar 
10
3 

8,087
4 

1,732
66 

,1707
2 

2,00 
10,0

0 
1048,0

00 
1279,

00 
-,228 ,820 Evli 21 

8,047
6 

1,532
19 

,3343
5 

4,00 
10,0

0 
Topla
m 

12
4 

8,080
6 

1,694
55 

,1521
7 

2,00 
10,0

0 

Tepkiselli
k 

Bekar 
10
3 

15,64
08 

2,500
41 

,2463
7 

10,0
0 

20,0
0 

1009,5
00 

6365,
50 

-,484 ,628 Evli 21 
16,04

76 
2,729

03 
,5955

2 
10,0

0 
20,0

0 
Topla
m 

12
4 

15,70
97 

2,533
59 

,2275
2 

10,0
0 

20,0
0 

Benlik 
Saygısı 

Bekar 
10
3 

19,64
08 

3,121
26 

,3075
5 

5,00 
25,0

0 
968,00

0 
1199,

00 
-,762 ,446 Evli 21 

19,28
57 

3,002
38 

,6551
7 

13,0
0 

25,0
0 

Total 
12
4 

19,58
06 

3,092
34 

,2777
0 

5,00 
25,0

0 

Sosyal 

Bekar 
10
3 

15,93
20 

4,615
11 

,4547
4 

5,00 
25,0

0 
996,50

0 
6352,

5 
-,568 ,570 Evli 21 

16,52
38 

5,124
64 

1,118
29 

7,00 
25,0

0 
Topla
m 

12
4 

16,03
23 

4,688
57 

,4210
5 

5,00 
25,0

0 

Kariyer 
Gelişim 

Bekar 
10
3 

14,35
92 

3,360
25 

,3311
0 

4,00 
20,0

0 468,50
0 

699,5
0 

-
4,105 

,001 
Evli 21 

10,47
62 

3,669
05 

,8006
5 

4,00 
16,0

0 
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Topla
m 

12
4 

13,70
16 

3,700
10 

,3322
8 

4,00 
20,0

0 

Anlama 

Bekar 
10
3 

21,54
37 

2,996
00 

,2952
0 

13,0
0 

25,0
0 

797,50
0 

1028,
50 

-
1,908 

,056 Evli 21 
20,23

81 
3,207

88 
,7000

2 
14,0

0 
25,0

0 
Topla
m 

12
4 

21,32
26 

3,059
17 

,2747
2 

13,0
0 

25,0
0 

Koruyucu 

Bekar 
10
3 

17,84
47 

3,733
15 

,3678
4 

9,00 
25,0

0 
1072,5

00 
1303,

50 
-,060 ,952 Evli 21 

17,66
67 

4,464
68 

,9742
7 

8,00 
24,0

0 
Topla
m 

12
4 

17,81
45 

3,847
43 

,3455
1 

8,00 
25,0

0 
 
Tablo 6'da görüldüğü gibi, p<0,01 anlamlılık düzeyinde değerler alt boyutu ile sosyal 

etkileşim, karşılık, tepkisellik, benlik saygısı, anlama ve koruyucu alt boyutları arasında 
pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki mevcuttur. Takdir etme ile sosyal etkileşim ve 
anlama boyutları arasında pozitif yönde, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki görülürken; 
kariyer gelişim ile arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı ilişki belirlenmiştir. Sosyal 
etkileşim ile karşılılık, tepkisellik, benlik saygısı, sosyali kariyer gelişimi, anlama ve 
koruyucu alt boyutları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır.  
Karşılılık boyutu ile tepkisellik ve koruyucu boyutları arasında pozitif yönde, düşük 
düzeyde anlamlı bir ilişki varken; benlik saygısı, sosyal, kariyer gelişimi ve anlama alt 
boyutlar arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki mevcuttur. Tepkisellik 
boyutu ile benlik saygısı, sosyal, anlama ve koruyucu boyutları arasında pozitif yönde orta 
düzeyde anlamlı ilişki varken; kariyer gelişimi ile pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir 
ilişki mevcuttur. Benlik saygısı boyutu ile sosyal, kariyer gelişimi, anlama ve koruyucu 
boyutları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Sosyal boyutu ile 
kariyer gelişimi, anlama ve koruyucu boyutları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki mevcuttur. Kariyer gelişimi boyutu ile anlama boyutları arasında pozitif yönde orta 
düzeyde, anlamlı bir ilişki mevcuttur.  Anlama boyutu ile koruyucu boyutları arasında ise 
pozitif yönde orta düzeyde, anlamlı bir ilişki saptanmıştır.  

 
Tablo 6: GME Alt Boyut Korelasyon Tablosu 

 
Değerl

er 
Takdir 
Etme 

Sosyal 
Etkileş

im 

Karşı
lık 

Tepkis
ellik 

Benlik 
Saygıs

ı 
Sosyal 

Kariye
r 

Gelişi
mi 

Anlam
a 

Koruy
ucu 

Değerler 1,000          
Takdir Etme ,163 1,000         
Sosyal 
Etkileşim 

,500** ,269** 1,000        

Karşılık ,352** ,207* ,498** 1,000       

Tepkisellik ,523** ,152 ,613** 
,298*

* 
1,000      

Benlik Saygısı ,617** ,213* ,638** 
,474*

* 
,607** 1,000     

Sosyal ,169 ,177* ,499** 
,348*

* 
,435** ,591** 1,000    



 
 

Kariyer 
Gelişim 

,143 ,432** ,449** 
,337*

* 
,291** ,388** ,475** 1,000   

Anlama ,668** ,242** ,651** 
,424*

* 
,589** ,653** ,319** ,352** 1,000  

Koruyucu ,449** ,082 ,477** 
,234*

* 
,661** ,623** ,421** ,222* ,489** 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
**. Korelasyonda p<0.01 düzeyde anlamlı (2-tailed). 

 
5.TARTIŞMA  
Gönüllü Motivasyon Envanterini kullanarak AFAD Gönüllülerin Motivasyon 

Düzeyleri üzerindeki etkenlerin incelenmesi bu çalışmanın amacıdır. Bireylerin AFAD 
gönüllüsü olma isteklerinin nedenleri arasında işleri dışında serbest zamanlarında eğitim 
alma, ilgi alanlarına göre beceri kazanma, toplumsal sorunlara karşı destek olmak gibi 
birçok neden sayılabilir. Demografik özellikler ve GME’ne ait bulgular literatürdeki diğer 
çalışmalarla karşılaştırıldığı bu bölüm ilerde yapılacak çalışmalara da yön verecektir.  

Genç (2011);” Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Olma Güdüleri: Türk Kızılay’ı 
Eskişehir Şubesi Gönüllüleri Üzerine Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezinde 
katılımcıların; cinsiyet, yaş, mesleki durum, eğitim düzeyi gibi demografik durumlarına 
bakmış. Yaptığımız çalışmanın aksine araştırmaya katılan kadınların daha fazla gönüllü 
olduğu; çalışmayla benzer şekilde eğitim durumunun Ortaöğretim ve Üniversite düzeyinde 
yoğunlaştığı, araştırmaya katılanların yaşının genç olduğu ve meslek durumuna göre 
çoğunlukla yine öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan gönüllülerin yaş 
grubunun 20 ve daha genç yaş 21-30 yaş grubunda yığılma olmasının nedeni AFAD 
gönüllülerinin üniversite öğrencilerinin üzerine yoğunlaşmış olmasıdır. 

Atçı, Yenipınar ve Unur (2014); 2013 XVII. Akdeniz Oyunlarında bireylerin gönüllü 
olma nedenleri ile ilgili çalışmalarında, gönüllülerin kadın sayısının fazla, çoğunlukla 19-24 
yaş aralığında, bekar ve lisans düzeyinde eğitimli olduğu görülmüştür. Yaptığımız çalışma 
ile cinsiyet değişkenine göre kadın gönüllülerin fazla olması farkı görülmüş ise de medeni 
durum, yaş aralığı ve eğitim durumları benzerlik göstermiştir. Bu çalışma gönüllü 
motivasyonu kariyer yönelimi, topluma yönelik, duyarlılık, kişisel gelişim, kişiler arası 
ilişkiler,  spor sevgisi, dışsal ödüller ile 6 boyutta açıklanmıştır. 

Berber (2015) yılında yaptığı doktora tezinde Gençlik Olimpiyatlarına Gönüllü 
Katılımcıların; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi gibi demografik durumlarına 
bakılmıştır. Yaptığımız çalışmanın aksine araştırmaya katılan kadınların daha fazla gönüllü 
olduğu; çalışmayla benzer şekilde medeni durumu bekâr, eğitim durumunun üniversite 
düzeyinde gönüllü yaşının ise grubunun ise genç olduğu gözlenmiştir.  

Caz, Yılmaz, Göksel ve Gümüşdağ (2016); Gönüllü Katılım Ölçeği kullanarak 
yaptıkları çalışmada, kadınların erkeklere oranla daha gönüllü oldukları, daha önce 
herhangi bir spor organizasyonunda gönüllü olanların ise daha sonra başka bir faaliyette 
gönüllü olma isteklerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Biz ise yaptığımız çalışmada AFAD 
Gönüllülerinde erkek gönüllü sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Erdurmazlı (2018) tarihinde yaptığı çalışmada, gönüllü kuruluşların kültürel 
özellikleri hakkındaki algılarını belirlemek maksadıyla örgüt kültürü ölçeği kullanılmıştır. 
Yaptığımız çalışmayla benzer şekilde örneklemi oluşturan katılımcıların çoğunluğunun 
erkek gönüllülerden oluştuğunu ifade etmiştir. Yine benzer şekilde örneklemin genç ve 
üniversite düzeyinde katılımcılardan oluştuğu görülmektedir.  

Yılmaz, Sertbaş ve Gümüş (2019) yaptığı çalışmada, katılımcıların; cinsiyet, yaş, , 
eğitim düzeyi gibi demografik durumlarına bakılmış. Yaptığımız çalışmayla benzer şekilde 
erkek ve genç katılımcıların fazla olduğu, eğitim durumunun Üniversite lisans düzeyinde 
yoğunlaştığı görülmüştür.   
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Ekmekçi ve İnan (2020) yaptıkları çalışmada, gönüllü faaliyetlere katılan 
öğrencilerde cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık olduğunu, erkek öğrencilerin 
ortalamalarının kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışma ile 
erkek katılımcı fazlalığı benzerlik göstermektedir.  

Ardahan (2016); AKUT gönüllüleri ile yaptığı çalışmada, Bireylerin gönüllü olma ve 
gönüllülüğü sürdürmelerinin gerekçeleri; “Bir Misyonu Onaylama”, “Değerli 
Hissetme/Başarma”, “Yenileme/ Yenilenme”, “Örnek Olma”, “Beceri Kullanma/İşe Yarama” 
ve “Gönüllülüğü Yaşama olarak alt boyutlar belirlenmiş ve yaptığımız çalışma ile gönüllü 
motivasyonlarının alt boyutları arasında benzerlik görülmüştür. İki çalışma arasında 
demografik veriler örtüşmektedir. 

Kula (2017); Türkiye’de Kamu Yararına Gönüllü Olarak Çalışmış Gençlerin 
Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi adlı çalışması ile demografik özelliklere göre 
karşılaştırdığımızda,  cinsiyet dağılımı açısından farklılık görülmüş olup, kadın katılımcı 
sayısı daha fazla görülmektedir. Yaş, eğitim ve medeni durum dağılımı açısından ise 
katılımcıların genç, bekâr ve lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Yaptığı çalışmada 
cinsiyet faktörüne göre alt boyutlar değerlendirildiğinde anlamlı farklılık tespit edilmemiş 
iken bizim çalışmamızda “değerler, sosyal etkileşim, karşılık, benlik saygısı ve anlama alt 
boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılık bulunmuştur. Gençler arasında Sosyal Etkileşim 
ortak alt boyut olarak ortaya çıkmıştır. Kula çalışmasında, medeni durum faktörüyle anlamlı 
bir ilişkisi olmadığını gözlemlenmiştir. Yaptığımız çalışmada ise “Takdir Etme, Sosyal 
Etkileşim ve Kariyer Gelişimi” bekârlar lehine anlamlı çıkmıştır. Her iki çalışmada da Eğitim 
Durumu faktörüyle anlamlı bir ilişkisi olmadığı gözlemlenmiştir.  

Artan, Taşçı ve Başcıllar (2018) yılında yaptıkları çalışmalarında Gönüllü 
Motivasyonu Envanteri kullanılmış olup,  10 alt boyutun tamamında alt boyutları arasında 
anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Takdir Etme alt boyutu ile Karşılık alt boyutu dışında anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Çalışmamızda benzer şekilde alt boyutlar arasında pozitif yönde 
anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Muştu (2019)  yaptığı çalışmada, Inglis and Cleave’s (2006)‘in kar amacı gütmeyen 
kuruluşlarda gönüllü motivasyonu ölçeğini kullanmıştır. Özdeğer Geliştirme, Topluluk 
Aracılığı ile Öğrenme, Bireysel İlişkiler Geliştirme, Toplumsal Hizmet, Kişisel Gelişim alt 
boyutları faktör analizleri ile tespit edilmiştir. Bu boyutlardan oransal olarak en çok ‘Öz 
Değer Geliştirme’ boyutu olduğu tespit edilmiştir.  

Akiş (2019) yılında, Gönüllü Motivasyon Envanteri kullanarak yaptığı çalışmada 
Kadın gönüllü sayısı dışında tüm demografik veriler örtüşmektedir. Alt Boyutlar arasında 
iki çalışma için de benzer şekilde anlamlı ilişki bulunmuştur.  

 
6.SONUÇ ve ÖNERİ 
AFAD gönüllülük projesi kapsamında gönüllüleri kendi isteği doğrultusunda, 

dayanışma ve yardımlaşma amacıyla sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel 
gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum 
öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişiler 
AFAD Gönüllüsü olarak tanımlanmıştır. 

Araştırma sonucunda Hatay ili AFAD gönüllülerin büyük kısmının lisans düzeyinde 
üniversite öğrencisi, genç ve bekârlardan oluştuğu görülmektedir. Hatay ili, AFAD 
gönüllülük projesi kapsamında yaptığımız çalışmada ve literatür taramalarında erkek 
bireylerin fazla olmasının nedeni olarak genel anlamda erkeklerin aksiyon alma 
motivasyonlarının yüksek olması düşünülmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda ise Afet 
gönüllülük faaliyetlerine katılan ve katılmayan bireyler arasında fark olup olmadığı 
incelenebilir.  

Gönüllü katılımın artırılması için, ülkemizde bulunan üniversitelerin tümünde 
öğrencilerin aydınlatılması, halkın farkındalığının artırılması, sertifikalı eğitimler ve 
seminerlerle teşvik edilmesi gerekmektedir. Afet farkındalığının ve gönüllülük kültürünün 



 
 

gelişmesi açısından, gönüllülük faaliyetlerinin heveslendirilerek daha fazla olanak 
sağlanarak gönüllü bireylere her türlü maddi ve manevi destek sağlanmalıdır.  Bilgi çağının 
en popüler iletişim aracı olan İnternet aracılığı ile özellikle gençler ve toplumun tamamında 
AFAD gönüllüsü olmalarını için özendirici çalışmalar yapılmalıdır. 
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KUR’AN KURSLARINDA VERİLEN YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ 
GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (OSMANİYE ÖRNEĞİ)1 

ÖZ 

Ü lkemizde yetişkinlerle ğerçekleştirilen yayğın din eğ itimi, Diyanet İ şleri 
Başkanlığ ınca Kur’an kurslarında ve camilerde verilmektedir. Kur’an kurslarında din 
eğ itimi alan yetişkinler, Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilğiler derslerini ğo rmektedirler. Kimi 
yetişkinler bu eğ itimlerden memnun kalırken, kimileri de memnuniyetsizdirler. Bu 
araştırmanın temel problemi, Osmaniye’deki Kur’an kurslarında din eğ itimi alan 
yetişkinlerin bu eğ itimle ilğili memnuniyet durumları, olumlu veya olumsuz 
du şu nceleridir. Çalışmanın temel amacı; bu kurslarda eğ itim ğo ren yetişkinlerin 
aldıkları eğ itimle ilğili ihtiyaç, beklenti ve problemlerinin tespit edilerek, din eğ itimi 
kurumu olan Kur’an kurslarını değ erlendirebilmek ve belirtilen problemlere ço zu m 
o nerileri sunabilmektir.  

Yetişkin o ğ renme o zellikleri ve yetişkin din eğ itimi alanlarında literatu rde 
yapılan araştırmaların yanı sıra, işin sahasında da incelemeler yapılmıştır. 
Osmaniye’deki Kur’an kursları araştırılmış, Toprakkale İ lçesi Kışla Kur’an 
kursundaki 18 o ğ renci çalışma ğrubu olarak belirlenmiştir. O ğ rencilerle mu lakatlar 
ğerçekleştirilerek veriler toplanmış, nitel veri analiz yo ntemlerinden olan betimsel 
analiz ğerçekleştirilmiştir. O ğ rencilerin yorumlarına ğo re Kur’an kurslarında 
uyğulanan o ğ retim proğramı Stake’in uyğunluk-olasılık modeliyle 
değ erlendirilmiştir.  

Araştırma sonucunda Osmaniye’deki Kur’an kurslarında yetişkinlere 
verilen din eğ itiminin istenilen verim ve du zeyde olmadığ ı, Diyanet İ şleri 
Başkanlığ ınca du zenlenen İ htiyaç Odaklı O ğ retim Proğramı’nın yeterli derecede 
uyğulanamadığ ı, kurslarda fiziksel ve teknolojik eksikliklerin bulunduğ u, ders 
saatlerinin yetişkinlere ğo re du zenlenemediğ i sonucuna varılmıştır. Daha verimli bir 
eğ itimin yapılabilmesi için o ğ reticilerin yetişkin psikolojisi ve yetişkin din eğ itimi 
alanlarında donanımlı olmalarının ğerekliliğ i ğo ru lmu ştu r. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an Kursları, Yetişkin Din Eğ itimi, İ htiyaç Odaklı Proğram, Yetişkin 
O ğ renmesi, Yetişkin O zellikleri 

 

EVALUATION OF ADULT RELIGIOUS EDUCATION IN THE QUR'AN 
COURSES IN TERMS OF STUDENT OPINIONS (OSMANIYE EXAMPLE) 

ABSTRACT 

Widespread reliğious education with adults in our country is provided by 
the Presidency of Reliğious Affairs throuğh Quran courses and mosques. The main 
problem of this research is the satisfaction levels, positive or neğative thouğhts of 
adults who receive reliğious education in the Quran courses in Osmaniye. The main 
purpose of the study is; determininğ the needs, expectations and problems of the 

 
1 Bu makale ‘Kur’an Kursları O ğ retim Proğramının Yetişkin Din Eğ itimi Kapsamında Değ erlendirilmesi’ isimli 

doktora tezinden u retilmiştir. 
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adults who receive education in these courses, evaluatinğ the Quran courses and 
offerinğ solutions to the specified problems. 

İn addition to literature researches 18 students in the Kışla Qur'an course 
in Toprakkale District were determined as a sturdy ğroup. The data were collected 
by conductinğ interviews with the students, and descriptive analysis  was carried 
out. Curriculum applied in the Quran courses was evaluated with the  Stake's 
convenience-probability model. 

As a result of the research, it was concluded that the reliğious education 
ğiven to adults in the Quran courses in Osmaniye was not at the desired efficiency 
and level, the "Need-Oriented Education Proğram" orğanized by the Directorate of 
Reliğious Affairs in order to be more efficient, could not be applied as desired. İt has 
been observed that the teachers should be equipped in adult psycholoğy and adult 
reliğious education. 

Keywords: Quran Courses, Adult Reliğious Education, Needs-Oriented Proğram, Adult 

Learninğ, Adult Characteristics 

 

GİRİŞ 

İ nsan, yaşının ilerlemesiyle edindiğ i tecru beleri artırmakta, olaylara, kendisine ve 
çevresine bakış açısını değ iştirmekte, hayatı anlamlandırmaya yo nelmektedir. Bu ğelişim, 
o ğ renmeyi kaçınılmaz hale ğetirmektedir. Neredeyse bu tu n toplum ve ku ltu rlerde insanlar, 
o ğ renebilme, kendilerini ğeliştirebilme eğ ilimindedirler. İ çinde yaşanılan toplumun 
ku ltu rel, teknolojik, ekonomik ğelişimi, kişinin hayatında da değ işime sebep olmuş, bu da 
hayat boyu o ğ renmenin devam etmesini sağ lamıştır. Bazen isteyerek bazen de istemeden 
ğerçekleşen o ğ renmelerde zamanın değ işmesiyle birlikte çeşitlilikler ğo zlemlenmiştir. 
O zellikle kişilerin meslek hayatlarındaki iyileşmeler ve ğelişmeler serbest zamanda artış 
meydana ğetirmiş, bu durumda o ğ renme su reci için bu yu k imka n ve fırsatlara sebep 
olmuştur.2  

Yetişkinlerin, serbest zamanlarında almak istedikleri eğ itimlerden biri de din 
eğ itimidir. Yetişkinler bu taleplerini ğerçekleştirmek için arayış içine ğirerler. Talepte 
bulunan yetişkinlerin eğ itim du zeyi, yaş, cinsiyet ve ekonomik durumları farklı o zelliklerde 
olabilir. Çu nku  din eğ itimi, bireylerin yaşamları boyunca karşılaşacakları her tu rlu  dini 
problemi araştırır ve ço zu m yolları bulmak için çalışır.3 Bu anlamda yetişkinlerin 
faydalandığ ı din eğ itimi, ğenellikle yayğın din eğ itimi yoluyladır. Yayğın din eğ itiminden 
maksat, yaşam boyu eğ itim felsefesi bağ lamında, yetişkinlere ve bilhassa ğereksinim 
belirtenlere, ğo nu llu lu k ilkesine bağ lı olarak dini bilğiler ve beceriler kazandırarak, onlara 
dini ve manevi destek sağ layabilmektir.4 Çu nku  dinde amaç insanları du nya ve ahiret 
mutluluğ una ulaştırmaktır.5  

Bu tu n bu o zellikleriyle din eğ itimi ğenç yetişkin pek çok kesimin ilğisini çekmiş ve 
bu durum son do nemlerde artarak devam etmiştir. Ü lkemizde de ğerçekleştirilen din eğ itimi 
faaliyetleri, yayğın eğ itim şeklinde daha çok Kur’an kursları ve Halk eğ itim merkezlerinde; 

 
2 Mustafa Ko ylu , Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi ve Yöntemleri (İ stanbul: Dem Yayınları, 2014), 20-27. 
3 Suat Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi (Ankara: Akçağ  Yayınları, 2015), 28. 
4 Cemal Tosun, Din Eğ itimi Bilimine Giriş (Ankara: Peğem Akademi Yayınları, 2012), 181. 
5 Abdurrahman Dodurğalı, Ailede Din Eğitimi (İ stanbul: Timaş Yayınları, 2010), 25. 
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o rğu n eğ itim şeklinde ise İ mam Hatip liseleri ve İ lahiyat Faku ltelerinde 
ğerçekleştirilmektedir. Yayğın din eğ itimi faaliyetlerinin en o nemli kurumu, Cumhuriyet’in 
kurulduğ u yıllardan beri varlığ ını su rdu rmekte olan Kur’an kurslarıdır.6 Yayğın eğ itim 
yoluyla din eğ itimi almak isteyen yetişkinler Kur’an kurslarına başvurmakta ve buralarda 
din eğ itimi alabilmektedirler.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Yetişkin Din Eğitimi 

Yetişkin din eğ itimi, o rğu n din eğ itimine ğo re tarihi o nceliğ e sahiptir. Tu m dinlerde 
eğ itim yetişkinlerle başlamış sonra o rğu n eğ itim şeklini almıştır. Toplumlar incelendiğ inde 
ğenel eğ itimin o ncelikle dini alanda olduğ u tespit edilmiştir. Ancak, toplumda meydana 
ğelen değ işim, ilerleme ve ğelişmelerle eğ itimde de farklı alanlar doğ maya başlamıştır. Bu 
şekilde eğ itim ve o ğ retim ayrı bir alanı oluşturmuştur.7  

İ slam dininin eğ itimi denilince akla ilk ğelen o rnekler, peyğamberlerin ve din 
adamlarının din eğ itimi o rnekleridir. Onların, eğ itimlerine o ncelikle yetişkinlerle 
başladıkları bilinmektedir. O zellikle İ slam’da eğ itimin, Mekke’de “Daru’l Erkam”da, 
Medine’de ise Mescid-i Nebi’deki “Suffa”larda yetişkin merkezli olduğ u ğo ru lmektedir. Hz. 
Muhammed (S.A.V), yeni eğ iticilerin oluşması ve bu şekilde eğ itimin devam edebilmesi için 
o ncelikle yetişkinlerin eğ itimleri u zerinde durmaktaydı.8 O yle ki Hz. Peyğamber yanında 
eğ itimini tamamlayan pek çok sahabenin, diğ er bo lğelerde yaşayan insanlara din eğ itimi 
vermeleri için ğo revlendirildikleri bilinen bir ğerçektir. 

Yetişkin din eğ itimine verilen o nem, Hz. Peyğamber sonrası do nemlerde artarak 
devam etmiştir. Medreseler, ahilik teşkilatı, tekke ve zaviyeler, camiler ve kahvehaneler 
yetişkinlere din eğ itimi veren kurumlardandır. O zellikle medreselerde halka açık ve belirli 
saatlerde yapılan derslere yetişkinlerin yoğ un rağ bet ğo sterdiğ i kaynaklarda tespit edilmiştir.9 

Osmanlıdan Cumhuriyet do nemine ğeçildikten sonra 1926 yılında okullardaki 
proğramlardan Kur’an derslerinin çıkarıldığ ı, ancak mu stakil Kur’an eğ itimi yapan yerlere 
dokunulmadığ ı ğo ru lu rken bazı do nemlerde, çeşitli sebeplerle Kur’an kurslarının bir bo lu mu  
kapatılmıştır. 1930’lu yıllara ğelindiğ inde tekrar açılan ve Diyanet İ şleri Başkanlığ ına bağ lanan 
bu kurslarda yayğın eğ itim yoluyla yetişkinlere din eğ itimi verilmeye devam edilmiştir.10  

Gu nu mu zde yetişkin din eğ itimiyle; İ slam dinini o ğ renmek isteyen ancak o rğu n eğ itim 
yoluyla bu imka nı bulamamış, ya da yeterli ğo rmemiş olan yetişkinlere yayğın eğ itim yoluyla 
din eğ itiminin sunulması anlaşılmaktadır. Ü lkemizde yayğın eğ itim yoluyla ğerçekleştirilen 
yetişkin din eğ itimi o ncelikle Diyanet İ şleri Başkanlığ ının o ncu lu ğ u nde yu ru tu lu rken, bazı 
cemiyetler ve kuruluşlarca da ğerçekleştirilmeye çalışılsa da, yetki ve sorumluluk Diyanet 
İ şleri Başkanlığ ındadır. Bu eğ itimle, yetişkinlerin dini hayatlarında karşılaştıkları sorunlara 
ço zu m u retebilmeleri, dinin sevği, sayğı, hoşğo ru  boyutunu idrak edip içselleştirebilmeleri, 
dini bilğilerini artırarak anlayıp, yorumlayabilmeleri hedeflenirken; ibadetlerini hiçbir 

 
6 Diyanet İ şleri Başkanlığ ı Kanunu, Resmi Gazete 12038, (22 Haziran 1965), Kanun No. 633, md.7/b. 
7 Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, 192. 
8 Mehmet Faruk Bayraktar, “Yayğın Eğ itimde Din O ğ retimi”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve 

Öğretimi, (Ankara: Tu rk Yurdu Yayınları, 1999), 346. 
9 Yahya Akyu z, Türk Eğitim Tarihi (Ankara: Peğem Yayınları, 2014), 91-93. 

  10 Mustafa O cal, “Tu rkiye’de Kur’an Eğ itim ve O ğ retiminde Go ru len Gelişmeler ve Bir İ ca zetname O rneğ i”, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13, s. 2 (2004): 408. 
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istismara kapılmaksızın, ğerçek din ile o rfe ait olanı ayırt edebilmeleri amaçlanmaktadır.11  

 

1.2. Yetişkinlik Dönemi Dini Öğrenme Özellikleri 

Yetişkinlik do neminin başlarında daha çok kendini araştıran birey bu do nemde 
kendisinin bir misyona, ğu ce sahip olduğ unu ve hayatın son bulacağ ını du şu nmeye başlar. 
Bu tu n bu du şu nceler onu araştırmaya yo nlendirir ve daha pek çok şey yapması ğerektiğ ini 
hisseder. Bu muhakemeler içinde olan insan Tanrı’nın ğu cu nu  fark eder ve inancın o nemini 
kavrar. Artık onun için temel soru hayatın anlamı ve ğayesidir.12  

Bireyler 30 yaş civarına ğeldiklerinde ayırt edici bir inanç şekline sahip olabilirler. 
Bu inanç, ihtiyaçlarının toplumsal bir du zeyde karşılanmasını sağ lamalıdır.13 Kuhlen yapmış 
olduğ u araştırmalarda, yetişkinlik do nemindeki kişilerin kiliseye ğitme oranlarını tespit 
etmeye çalışmış ve o zellikle orta yetişkinlik do nemine ğelen yetişkinlerin kiliseye ğitme 
oranlarında artış ğo zlemlediğ ini belirtmiş, bu durumun aslında çocuklarına o rnek teşkil 
edebilmek ve onları kiliseye alıştırabilmek adına olduğ unu dile ğetirmiştir. Ona ğo re yaş ve 
medeni durum, hatta çocuklu olup olmama durumu bile kiliseye ğitme oranını etkiler. 35 
yaşından ku çu k, beka r olanlarla 35 yaşından ku çu k, evli olanların; yine 35 yaşından ku çu k 
evli ama çocuğ u olmayanlarla, evli olup beş yaşında ya da daha bu yu k çocuğ u olanların 
kiliseye ğitme durumlarında farklılık ğo zlenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara ğo re evli ve çocuk 
sahibi olanların kiliseye devam oranları daha yu ksektir.14 Ancak belirtmek ğerekir ki bundan 
farklı neticelerin ortaya çıktığ ı çalışmalarda bulunmaktadır. Michael Arğyle’e ğo re 30-35 
yaşlarında kişilerin dini faaliyetlerinde diğ er yaş aralıklarına ğo re ciddi bir du şu ş 
ğo zlemlenmektedir. O yle ki en du şu k dini faaliyet bu yaş aralığ ında ğo ru lmektedir. Dini 
inanç, du şu nce ve faaliyetlerde ki artış 35 yaşından itibaren ğo ru lmektedir. Bu do nemde 
artış ğo stermeye başlayan du şu nceler ise daha çok o lu m, o lu mden sonraki yaşamla ilğili 
hususlardır.15 Kişilerin sahip oldukları korkularının da dini ğelişimlerinde etkili olduğ u 
ğo ru lmu ştu r. Mesela o lu m korkusu. O lu mu  yakınında ğo ren ya da bu konuda hassas olan 
kişilerin dine yaklaşımıyla aklına çok fazla o lu mu  ğetirmeyenlerin dine yaklaşımı farklılık 
ğo sterir.16 

Yetişkinleri dini o ğ renmeye sevk eden en o nemli unsur, dini du şu nce ve 
ihtiyaçlarında meydana ğelen değ işikliklerdir. Dolayısıyla, yetişkin din  eğ itiminde yo ntem, 
teknik ve davranışsal boyutun, onların yaş ve seviyelerine uyğun olması çok o nemlidir.17  

Dikkat edilmesi ğereken diğ er bir husus ise din eğ itimi ile ilğilidir. Bu tu n eğ itimlerde 
olduğ u ğibi din eğ itiminde de en o nemli kriterlerden biri doğ ru bilğiyi doğ ru şekilde 
verebilmektir. Çu nku  kutsal kabul edilen bir dinin o ğ retimi hassasiyet ğerektirir. Yanlış bir 
din eğ itimi, bireye faydadan çok zarar verebilir. Din ğibi o nemli bir alanda yetişkinlerin 
seçici olmaları, doğ ru bilğiyi araştırarak o ğ renmeleri o nem taşır. Bu durumun ne derece 

 
11 Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, 194-195. 
12 Mustafa Ko ylu , Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi ve Yöntemleri (İ stanbul: Dem Yayınları 2014), 153. 
13 John Elias, The Foundations and Practice of Adult Religious Education, (Florida: Robert E. Krieğer Pub. Company, 
1993), 75. 

14 R. G. Kuhlen, Trends In Religious Behavior During The Adult Years, Wider Horizons İn Christian Adult Education. 
Ed. Lawrence C. Little, (Üniversity Of Pittsburğh Press, 1962), 18. 

15 Michael Arğyle, Religious Behaviour, (Londra: Routledğe, 1958), 67-70. 
16 Hasan Kayıklık, “Allport'a Go re Dini Yaşayışa Gelişimsel Bir Açılım”, Dini Araştırmalar Dergisi 5, s. 15 (2003): 
122. 

17 Ahmed Yıldız ve Meral Üysal, Yetişkin Eğitim (İ stanbul: Kalkedon Yayıncılık, 2013), 108-109. 
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hassas olduğ unu u lkemizde de ğo rebilmekteyiz. Ü lkemizdeki yetişkinlerin bir kısmının, 
doğ ru dini bilğiyi doğ ru kaynaklardan okuyup araştırarak, yetkili kişilerden eğ itimler alarak 
o ğ renmekten ziyade; sosyal medyadan, TV proğramlarından ya da ğu venilirliğ i olmayan, 
alan ha kimiyeti bulunmayan kişilerden kulaktan dolma bilğiler edinmek suretiyle 
o ğ renmeyi tercih ettikleri ğo ru lmektedir. Bu durum yetişkin din eğ itimi açısından ciddi 
manada sıkıntılara sebep olabilmektedir.18 

12-18 Haziran 2017 tarihinde, yetişkinlerin dini eğ itim alabilmek, dini konularda 
eksikliklerini ğiderebilmek adına neler yaptıkları ve başvurdukları yerler ile ilğili yapılan bir 
çalışmada, yetişkinlerin %45’inin internete başvurduğ u, %20’sinin ise birine sorarak 
o ğ rendiğ i belirtilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan yetişkinlerin %60’ının daha o nce hiç 
Kur’an-ı Kerim’in mealini okumadığ ı, %65’inin hiç Kur’an kursuna ğitmediğ i, %30’unun ise 
camiye ğitmediklerini belirttikleri ifade edilmiştir.19 Bu çalışmalar yetişkinlik do nemindeki 
bireylerin dini bilği ve alt yapılarının ne du zeyde olduğ u, dini bilğiler o ğ renmek için neler 
yaptıkları konusunda bilği vericidir. 

1.3. Ülkemizde Yetişkin Din Eğitimi Ortamlarından Kur’an Kursları 

1.3.1. Kur’an Kursları 

Kur’an kursları bireylere, Kur’an’ı Kerim’i kurallarına uyğun, doğ ru bir şekilde 
o ğ retmek, dini konularda bilğilenmelerini sağ lamak ve bu alandaki ihtiyaçlarını ğiderip 
sorunlarına ço zu m bulmak için çalışmalar yapan eğ itim kurumlarıdır.20 Kur’an kursları 
toplumun dini, ahlaki, ku ltu rel du nyalarının oluşmasında, ğu venilir kaynaklara dayalı dini 
bilğilerin yayğınlaşmasında o nemli ve belirleyici bir rol u stlenmektedir.21 Din eğ itimi almak 
arzusuyla Kur’an kurslarına ğelen yetişkinler açısından, bu kurslar sadece bir eğ itimi 
kurumu değ il aynı zamanda kendine o zğu  yapılarıyla sosyalleşmelerine de katkı sağ layan 
kurumlardır.22 Hayatı boyunca evinin dışına pek çıkmamış, belirli insanlarla ğo ru şme 
imka nı olan pek çok kadın, kurs vesilesiyle yeni bir çevre, başka insanlarla iletişim ve 
etkileşimde bulunma, yaşamına yeni pencereler açma olanağ ına sahip olmaktadır.23 

Kur’an kursları tarihi açıdan incelendiğ inde şu hususlar dikkat çekmektedir. 3 Mart 
1924 tarihinde çıkarılan 430 sayılı Tevhı d-i Tedrı sat Kanunu ile Kur’an- Kerim’in okutulup 
ezberletildiğ i okullar, mektep ve medreseler Maarif Veka let’ine bağ lanmıştır. Sonrasında 
1926 Maarif Teşkilatı Kanunu ile medrese ve mektepler tamamen kapatılmış ancak o 
do nemin Diyanet İ şleri Başkanı olan Rıfat Bo rekçi Kur’an eğ itimi veren bu okulların birer 
ihtisas merkezini olduğ unu, dolayısıyla Başkanlığ a bağ lı olarak eğ itime devam etmesi 
ğerektiğ i fikrini so ylemiştir. Bunun u zerine Kur’an-ı Kerim ve din eğ itimi veren yerler Kur’an 
kursuna do nu ştu ru lmu ştu r. Ancak bu kurslara on iki yaşından bu yu k çocukların 
ğidebileceğ i şartı konmuştur.24 Buğu n ise yapılan du zenlemelerle yaş sınırlandırılmasının 

 
18 Firdevs Gu neş, Yetişkin Eğitimi (Ankara: Ocak Yayınları, 1996), 218. 
19 Mehmet Ali Kulat, “Tu rkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değ erlere Bakış Araştırması”, Arğeder Mak Araştırma 
Değ erlendirme Danışmanlık A.Ş. 2017. 

20 Ahmet Koç, “Kur’an Kurslarında Eğ itim ve Verimlilik (Tespit-O neriler)”, (Ed.) Ko se Ş. Etkili Din Öğretimi, 
(İ stanbul: Tidef Yayınları, 2009), 501. 

21 Emre Yılmaz, “Yayğın ve Yetişkin Din Eğ itimi Kurumu, Olarak Kur’an Kursları ve Dindarlık”, Uluslararası Sosyal 
Bilimler Dergisi, (2018), 67 

22 Abdullah İ nce, “(Kur’an Kursu O ğ reticisi Go ru şlerine Go re) Kur’an Kurslarının Dini Sosyalleşmeye Katkıları”, 
Diyanet İlmi Dergi (2017), 161,162.  

23 Su ndu z Binğo l, “Kuran Kursu O ğ reticilerinde Empati (Kastamonu O rneğ i)” (Yu ksek Lisans Tezi, Ondokuz 
Mayıs Ü niversitesi, 2012), 89. 

24 Mustafa Çağ rıcı, “Kuran Kursu”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 425. 
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kaldırılmasının akabinde Dİ B’in Kur’an kurslarına yo nelik yaptığ ı çalışmalarla eğ itim 
o ğ retim faaliyetleri daha işlevsel ve kapsayıcı hale ğelebilmiştir denilebilir.25 Kur’an 
kurslarını hizmet alanlarına ğo re, “Yüzünden Okuma Eğitimi Verilen Kur’an Kursları, Hafızlık 
Eğitimi Verilen Kur’an Kursları ve Yaz Kur’an Kursları” olarak u ç kateğoriye ayırmak 
mu mku ndu r.26 

2000’li yıllardan itibaren Kur’an kurslarında yapılan çalışmalarla birlikte eğ itim 
o ğ retim anlayışında ğu ncellemeler ğerçekleşmiştir. Yapılan bu ğu ncellemelerle “o ğ retmen 
merkezli” anlayıştan “o ğ renci merkezli anlayışa” ğeçilmiş, dolayısıyla o ğ rencinin duyğusal, 
bilişsel ve sosyal ğelişimi dikkate alınmıştır. O ğ rencinin duyduğ u şeylere ko ru  ko ru ne 
inanması değ il Kur’an ve su nnet ışığ ında verilen bilğilerle yanlış bilğileri sorğulayarak ayırt 
edebilip tahkiki bir imana sahip olabilmesine yardım eden bir eğ itim anlayışının 
benimsediğ i ğo ru lmu ştu r.27 

Kur’an kurslarında benimsenen yeni anlayışa uyğun olarak bu kurslarda okutulacak 
ders proğramları da ğu ncellenmiş, bu kurumlarda eğ itim verecek o ğ reticiler de yeni eğ itim 
anlayışına ğo re çeşitli hizmet içi eğ itim kursları almışlar ve eğ itim yo ntem ve tekniklerini bu 
anlayışa ğo re du zenlemişlerdir. Ayrıca kurslarda kullanılacak olan basılı ve dijital yayınlar, 
yeni proğramlara ğo re hazırlanmış, kursların fiziki ve teknik imka nlarında iyileştirilmeler 
yapılmaya çalışılarak eğ itimin daha verimli hale ğetirilmesi hedeflenmiştir.  

Bu tu n bu aşamalardan ğu nu mu ze ğeldiğ imizde Kur’an kurslarının ğerek potansiyel 
imka nlar, ğerekse eğ itim-o ğ retimin kalitesi bakımından bir standarda kavuştuğ unu so ylemek 
çok mu mku n değ ildir. Kur’an kursları binalarının fiziki ve teknik kapasitelerinin du zeltilmeye 
çalışılsa da yeterli olmadığ ı; o ğ renci potansiyelleri, Kur’an kursu o ğ reticilerinin eğ itim 
durumları ve mesleki yeterlilikleri açısından da birbirinden farklı olduğ u ğo zlemlenmiştir.28 

1.3.2. Kur’an Kursları Öğretim Programı 

Zamanın ilerlemesiyle birlikte iletişim, teknoloji, bilim ve eğ itim alanlarında 
değ işiklikler ve çeşitlenmeler meydana ğelmiş, bu değ işiklikler din eğ itimi almak isteyen 
o ğ renci profilini de ihtiyaç ve beklentileri açısından farklılaştırmıştır. Kur’an kursu 
o ğ reticileri ise değ işen o ğ renci profiline ğo re eğ itim anlayışlarını ğu ncelleyerek, yetişkin 
o ğ renme o zelliklerini, bu alanda elde edilen bilimsel verileri dikkate alan yo ntem, teknik ve 
kaynak arayışlarına ğirmişlerdir. Bu arayışlar neticesinde çeşitli proğramlar 
ğeliştirilmiştir.29 

Proğramlar hazırlanırken İ lahiyat, Din Eğ itimi ve Sosyal Bilimlerde meydana ğelen 
son ğelişmeler dikkate alınmış ve bu hususlar çerçevesinde bir komisyon oluşturulmuştur. 
Kur’an kursları Proğram Geliştirme Komisyonu, proğram ğeliştirme su recinde Dİ B merkez 
teşkilatındaki ğo revlilerin, akademisyenlerin ve Kur’an kursu o ğ reticilerinin de katıldığ ı 
çoklu katılımı esas almış, bu şekilde tu m paydaşlardan maksimum faydalanmaya 

 
25 M. Şevki Aydın, Bir Din Eğitimi Kurumu Olarak Kuran Kursu (Ankara: Dİ B Yayınları, 2010), 25 
26 Ümut Kaya, “Bir Kur’a n O ğ retim Modeli Olarak ‘3 Gu nde Kur’a n O ğ reten Proğram’”, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 53, (2018): 154. 
27 Ahmet Koç, Kur’an Kurlarında Eğitim ve Verimlilik Üzerine Bir Araştırma (İ stanbul: İ lahiyat Yayınları, 2005), 
381-382.  

28 Koç, Kur’an Kurlarında Eğitim ve Verimlilik Üzerine Bir Araştırma, 395. 
29 Naci Gu ndoğ an, “Avrupa Birliğ i'ne Ü ye Ü lkelerde Bir İ stihdam Politikası Aracı Olarak Yaşam Boyu O ğ renme ve 
Bazı O rnek Proğram ve Üyğulamalar”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi 7, s. 2 (2003).  
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çalışmıştır.30  

Dİ B, Kur’an kurslarında verilen eğ itimin temel ilke ve hedeflerini şu şekilde 
belirtmiştir:31 O ğ rencilerin; İ slam dininin ana kaynağ ı olan Kur’an-ı Kerim’i usulu ne uyğun, 
doğ ru bir şekilde Arapça metninden okuyabilmelerini, ibadetlerini yapabilecek du zeyde 
Kur’an ezberine sahip olabilmelerini, İ slam dininin, insan hayatına anlam kazandıran 
değ erlerini fark edebilmelerini, o ğ rendikleri bilğileri davranışa do nu ştu rebilmelerini, dini 
hayatlarıyla ilğili karşılaştıkları sorunlara ço zu m u retebilecek seviyeye ğelebilmelerini, 
kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’in anlamını okuyup, içselleştirebilmelerini, Hz. 
Peyğamberi bir rol model olarak benimseyip hayatından değ erler u retebilmelerini 
sağ lamaya yardımcı olmaktır. 

Bu ilkeler doğ rultusunda uyğulama alanlarına ğo re, farklı o zelliklerde Kur’an 
kursları o ğ retim proğramları hazırlanmıştır. O zellikle çalışan ve mesai saatleri içerisinde din 
eğ itimi alamayan ya da daha o nce o rğu n eğ itim yoluyla din eğ itimi alamamış veya yetersiz 
ğo rmu ş yetişkinlerin talepleriyle hazırlanan “İ htiyaç Odaklı O ğ retim Proğramı”, camiler 
yoluyla uyğulanan “Camilerde O ğ retim Proğramı”, uyğulama alanlarına ğo re hazırlanan 
proğramlara o rnektir (www2.diyanet.ğov.tr). Daha çok Kur’an kurslarında uyğulanmak için 
tasarlanan “İ htiyaç Odaklı O ğ retim Proğramı”, 2010-2011 ile 2011-2012 eğ itim-o ğ retim 
yılında pilot olarak uyğulanmış, 2012-2013 eğ itim-o ğ retim yılından itibaren de Tu rkiye 
ğenelindeki tu m Kur’an kurslarında uyğulanmaya başlanmıştır. 

İ htiyaç odaklı o ğ retim proğramında o ğ reticiler, o ğ rencilerinin du zeylerine, ihtiyaç ve 
beklentilerine ğo re hanği konuyu ne kadar işleyeceklerini seçip ona ğo re uyğulamada 
bulunabilir, ihtiyaca ğo re konu sınırlamalarını yapabilir, konuları o ne alabilir ya da sonraki 
haftalara erteleyebilirler. 

İ htiyaç Odaklı O ğ retim Proğramının amacı şu şekilde belirlenmiştir:32  

- O ğ rencilerin din eğ itimiyle o ğ rendikleri değ erleri hayatlarına aktarabilmeleri, 
problemlerine ço zu mler u retebilmelerini sağ lamak, 

- Hz. Muhammed’in hayatından o rnek teşkil eden değ erleri içselleştirebilmek, 
- İ badetlerle ilğili bilğileri davranışa do nu ştu rebilmek, 
- İ slam dininin o ğ retileriyle, sevği, hoşğo ru  ve barış ortamının oluşmasına 

yardımcı olmak. 

“İ htiyaç Odaklı O ğ retim Proğramı” içerisinde “Temel O ğ retim Proğramları” ve “Ek 
O ğ retim Proğramları” yer almaktadır. Temel o ğ retim proğramları haftada 18 ya da 12 saatlik 
proğramlardır. “Ek O ğ retim Proğramları” ise haftada 6, 4 ya da 2 saatlik olmak u zere 
değ işiklik ğo sterebilmektedir. O ğ retici ihtiyaca binaen dersleri o ğ leden o nce ve sonraya 
olacak şekilde bo lebilir.   

2019-2020 eğ itim o ğ retim yılından itibaren ise İ htiyaç Odaklı Kur’an Kursları Temel 
O ğ retim Proğramına ilaveten “Kısa Su reli Proğramlar” adı altında Cuma Dersleri, İ lmihal, 
Hadis, Akaid, Siyer, Tefsir ve İ htiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu O ğ retim Proğramları 
ğeliştirilerek, ders saatleri hususunda daha esnek ve insanların Temel İ slam İ limleri 

 
30 Diyanet İ şleri Başkanlığ ı, İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları (Yüzünden Okuyanlar İçin) 
(Ankara, 2012), 5. 

31 Diyanet İ şleri Başkanlığ ı, İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları (Yüzünden Okuyanlar İçin), 6. 
32 Dİ B, İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları, 6. 
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alanında da eğ itim alabileceğ i proğramlar uyğulamaya konulmuştur. 

Üyğulanan temel o ğ retim proğramları o ğ rencilerin seviyelerine ğo re u ç du zeyden 
oluşmaktadır. İ lk defa din eğ itimi alacak o ğ renciler birinci du zeyde, orta seviyede bilenler 
ikinci du zeyde, daha u st seviyede bilği sahibi olup kendisini ğeliştirmek, meal ve tefsire 
ağ ırlık vermek isteyenler u çu ncu  du zeyde eğ itim alabilmektedirler. 

2. YÖNTEM 

Araştırmada veriler, nitel veri yo ntemleriyle toplanmış ve verilerin analizi de yine 
nitel analiz yo ntemleri kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan nitel veri yo ntemleri, betimsel 
analiz, doku man analizi ve yarı yapılandırılmış formda uyğulanan bireysel ğo ru şmelerdir. 
Konuyla ilğili yapılan doku man analizi, basılı yayın ve web tabanlı belğelerin incelenmesi ve 
değ erlendirilmesi şeklindedir.  

Nitel araştırmalarda kullanılan yo ntemler ğenellikle, ğo zlem, ğo ru şme, doku man 
inceleme şeklindedir. Nitel araştırmalarda olaylar en doğ al şeklinde, ğerçekçi ve olduğ u ğibi 
incelenmeye çalışılır.33 Araştırmada, so zel iletişimle veri toplama tekniğ i olan “ğo ru şme 
tekniğ i” kullanılmıştır. Bu teknikte sorular araştırmacı tarafından, so zlu  olarak, cevap almak 
maksadıyla yo nlendirilir.34 Araştırmacı bu ğo ru şmelerde arzu ettiğ i amaçlara uyğun 
ğo ru şmeler yapmalı, dinlediğ i kişileri bu hususu dikkate alarak seçmelidir. Yapılacak 
ğo ru şmede soru ve cevaplar sıralanarak o zetlenmeli, katılımcı ğerekli durumlarda 
ğu du lenmelidir. Her ğo ru şmenin kendine has o zellikleri bulunmaktadır.35 Bu araştırma 
kapsamında yapılan ğo ru şmeler Osmaniye ili Toprakkale ilçesi Kışla Kur’an Kursu’nda 
o ğ renim ğo ren 18 o ğ renciyle ğerçekleştirilmiş ve ilğili değ erlendirmeler yapılmaya 
çalışılmıştır. 

Go ru şme tekniğ i, ğo ru şu len kişilerin o zelliklerine, ğo ru şu lenlerin sayılarına, 
uyğulanan kuralların katılığ ına, amacına ğo re çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Go ru şmeler 
amaçlarına ğo re “araştırma”, “sağ altım” (terapi tipi ğo ru şmeler) ya da “işbirliğ i sağ lamak” 
şeklinde olabilir. Kuralların katılığ ına ğo re yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı 
yapılandırılmış şeklinde u çe ayrılabilir. Go ru şu lenlerin sayısı dikkate alındığ ında ise 
bireysel veya ğrup olarak yapılabilen ğo ru şme teknikleri mevcuttur. Bireysel olarak yapılan 
ğo ru şmelerde ğo ru şu len kişi ile ğo ru şmeci dışında kimse bulunmaz.36 Bu çalışmada, 
araştırma amacıyla yapılan ğo ru şmeler bireysel olarak ğerçekleştirilmiştir ve yarı 
yapılandırılmıştır. 

Yetişkin o ğ rencilere sorulacak sorular açık uçlu 11 soru olarak hazırlanmış ve 
alanında uzman u ç o ğ retim u yesinin ğo ru şleri neticesinde son şekli verilmiştir. O ğ rencilere 
yarı yapılandırılmış ğo ru şme formları ile 11 soru yo neltilmiştir.  

2.1. Çalışma Grubu 

Çalışma ğrubu, 2016-2017 eğ itim-o ğ retim do neminde, Osmaniye ili Toprakkale 
ilçesi Kışla Kur’an Kursu’nda eğ itim ğo ren 18 o ğ renciden oluşmaktadır. Çalışma ğrubu, kolay 

 
33 Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005), 
39. 

34 Cenğiz Tavukçuoğ lu, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama, Değerlendirme Kılavuzu (Ankara: Kara 
Harp Okulu Basım Evi, 2002). 

35 Emin Sağ lamer, İlköğretimde Teftiş (Ankara: Zeraks Baskı, 1977), 63. 
36 Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi (Ankara: Nobel Yayıncılık, 2004), 210-213. 



 Kur’an Kurslarında Verilen Yetişkin Din Eğitiminin Öğrenci Görüşleri Açısından 

Değerlendirilmesi (Osmaniye Örneği) 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 140-161 
 

148 

ulaşılabilir durum o rneklemesiyle belirlenmiştir. Kendileriyle ğo ru şu len yetişkin 
o ğ rencilerin eğ itim durumları; do rt o ğ renci lisans, do rt o n lisans, sekiz lise, ikisi ilkokul 
mezunu şeklindedir. 

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Din Eğ itimi almak isteyen yetişkin o ğ rencilerin aldıkları eğ itimdeki memnuniyet 
durumlarını o lçmek ve daha verimli bir yetişkin din eğ itimi için nelere dikkat edilmesi 
ğerektiğ ini tespit edebilmek amacıyla yapılan bu araştırmada, açık uçlu sorularla o ğ renci 
ğo ru şleri alınmaya çalışılmıştır. O ğ rencilere; kurslara ğeliş sebepleri, daha o nce din eğ itimi 
alma durumları, o ğ renim durumları ve bu durumun o ğ renmeye etkisinin olup olmadığ ı, 
yaşları ve yaşlarının o ğ renmelerine etkisi, derse katılım du zeyleri ğibi hususlar sorulmuş ve 
ğerekli veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Bu uyğulama neticesinde o ğ rencilerin 
o ğ reticilerinden, aldıkları eğ itimden (uyğulanan o ğ retim proğramı), sınıf içindeki 
arkadaşlarından, kursun fiziksel o zelliklerinden memnun olup olmadıkları, memnun 
değ illerse bunun sebepleri ve ço zu m yolları sorularak, araştırma daha detaylı ve somut bir 
hale ğetirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca o ğ rencilerin so ylemekten çekinebilecekleri ya da daha 
sonra eklemek isteyecekleri hususlar olabileceğ inden, sorular yazılı olarak da verilmiş ve 
kendilerinin de doldurabileceğ i so ylenmiştir. Elde edilen tu m verilerden yola çıkılarak 
yetişkin o ğ rencilerin aldıkları din eğ itimleriyle ilğili sorun ve beklentileri tespit edilmeye 
çalışılmıştır.  

Çalışmada o ğ rencilerin isimleri ğizlilik nedeniyle kodlanarak verilmiştir. Mu lakatlar 
neticesinde elde edilen nitel veriler analiz edilirken NVivo 10 proğramı kullanılmış, 
o ncelikle veriler kateğorilere ayrılmış, temalar keşfedilmiş ve sonuçlar ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır.  

3. BULGULAR 

Yukarıdaki bo lu mlerde, yetişkin eğ itimi, yetişkin din eğ itimi ve bu eğ itimin yapıldığ ı 
ortamlardan olan Kur’an kurslarından kısaca bahsedildi. Bu bo lu mde ise Kur’an Kurslarında 
eğ itim ğo ren yetişkinlerin ğo ru şlerine yer verilmiştir. Yetişkin din eğ itimi ile ilğili 
ğo ru şlerine başvurulan o ğ renciler, Osmaniye İ li Toprakkale ilçesinde eğ itim ğo ren 18 
yetişkin o ğ rencidir. Mu lakatlar neticesinde elde edilen verilere ğo re yetişkin din eğ itiminin 
verimini etkileyen hususlar şu başlıklar altında değ erlendirilmiştir:  

3.1 Kişisel/Psikolojik Özellikler 

O ğ rencilere ğo re kişisel hayatlarında yaşadıkları olaylar, sorunlar (eşleriyle, 
çocuklarıyla, anne-babalarıyla, komşularıyla yaşadıkları) dersteki verimi etkilemektedir. 
Kimi yetişkin bu sorunlardan kurslara ğelerek uzaklaşabildiğ ini so yleyip, kurslardaki 
eğ itimin kendisi için bir terapi olduğ unu belirtirken; kimisi de arkadaşlarının o zel 
hayatlarının kurslarda konuşulmasının derslerin akışını enğelleyerek ko tu  etkilediğ ini, 
o ğ reticilerin o ğ rencilerinin kişisel problemlerine yoğ unlaştığ ını ifade etmiştir. O ğ renci A1 
konuyla ilğili şunları so ylemiştir: 

“Kursa biraz geç kaydoldum. Arkadaşlarımın çoğu Kur’an okuyabiliyordu, ancak ben daha 
yeni öğrenecektim. Çok tedirgindim gerçekten. Sürekli bu işi yapamayacağım, öğrenemeyeceğim 
diyordum. Ama başarmayı da çok istiyordum. Sabah namazlarından sonra yatmayıp çalışıyordum. 
Dersler rüyama bile giriyordu. Ama içimdeki bu ‘ya başaramazsam’ duygusunu bir türlü 
atamıyordum. Herkes okurken ben okuyamazsam, ‘bu kadının kafası da hiç çalışmıyor’ derler mi 
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acaba diye sürekli düşünüyordum. Sıra ne zaman bana gelse aşırı bir heyecan, stres bütün 
bedenimi kaplıyordu. Bu halimi gören hocam sağ olsun her seferinde, ‘lütfen bu kadar kendinizi 
yıpratmayın, üzülmeyin tabii ki yapabileceksiniz, başaracaksınız’ derdi ve ben okuyabilirdim. Ben 
ne kadar çekinsem de başaramayacağımı düşünsem de hocalarımın ve arkadaşlarımın verdikleri 
motivasyon sayesinde, hocamın belirttiğine göre çok kısa bir sürede arkadaşlarıma yetiştim. 
Bunun için gerçekten minnettarım.”37 

Daha çok kırsal kesimde yaşayan o ğ rencilerin, tarla, bahçe, hayvanlarla uğ raşma 
ğibi ğu nlu k yaşamdaki işlerinin zorluğ u ve yoğ unluğ unun, ders çalışma su relerini 
etkilediğ i ğo ru lmu ştu r. 

O ğ rencilerden 15’i bu kurumlarda hem din eğ itimi aldıklarını hem de sosyalleşerek 
yalnız olmadıklarını hissettiklerini, arkadaş edindiklerini, kendileri ğibi, sorunları olan 
başka insanlarla dertleşebildiklerini belirtmişlerdir. Bu o ğ rencilere ğo re, kişisel 
hayatlarında yaşanılan sorunların kurslarda konuşulması dersi olumsuz etkilemediğ i ğibi 
diğ erka mlık, kardeşlik, komşu hakkı, empati kurabilme ğibi meziyetlerin kazanılmasına ya 
da daha da ğelişmesine katkı sağ lamaktadır. O ğ renci A3 şunları ifade etmiştir: 

“Bu kurs benim ikinci evim gibi oldu. Sıkıntılarımı, dertlerimi paylaşabileceğim, bana 
destek olan arkadaşlarımın olması beni manen çok mutlu ediyor, yalnız olmadığımı 
hissediyorum. Zaman zaman birlikte dertleşmek, sohbet etmek, problemlerimizi dini açıdan 
değerlendirebilmek beni rahatlatıyor. Belki ders konuları bölünebiliyor ama biz çocuk değiliz 
neticede yaşadıklarımız hayatın kendisi. Dolayısıyla bunların da ders olduğunu düşünüyorum.”38  

O ğ rencilerin eğ itimleriyle ilğili belirttikleri kişisel sorunlardan diğ eri kendilerine olan 
o zğu ven eksikliğ idir. Arkadaşları arasında başarısız olmaktan, ku çu k du şmekten korkan 
yetişkin o ğ renciler, bu du şu ncelerinin derse olan ilği ve alakalarını etkilediğ ini belirtmişlerdir. 
Yetişkinlerde o zğu venin ğerçekleşmesi çok o nemlidir. O zğu veni yu ksek olan bir birey 
kendisini ğu çlu  hisseder.39 O ğ retim ortamlarındaki yetersizlikler, sağ lık sorunları, kişinin 
kişisel hayatında yaşadığ ı problemler bireyde ğu vensizliğ e sebep olabilmektedir.40 O ğ renciler 
o zellikle sesli bir şekilde Kur’an okuma, tecvid ve ezber ğibi derslerde “yanlış cevap veririm” 
ya da “benimle dalga geçerler” korkusuyla aktif katılım sağ layamadıklarını ifade etmişlerdir. 
Kendileriyle ğo ru şu len o ğ rencilerden 13 tanesi, en bu yu k rahatsızlıklarının başaramama 
duyğusundan kaynaklandığ ını belirtmişlerdir. Bu duyğunun derse katılımlarını ve ders 
başarılarını etkilediğ ini, kendilerine so z hakkı verildiğ inde konuşmak istemediklerini, ciddi 
bir o zğu ven eksikliğ i yaşadıklarını so ylemişlerdir. O ğ reticilerinin bu durumu atlatabilmeleri 
için su rekli “başarabilirsin, kendine güvenmelisin, yapabilirsin” şeklinde ifadelerle telkinde 
bulunduklarını ifade etmişlerdir. O ğ rencilerde o zğu ven eksikliğ ine sebep teşkil eden hususlar 
şu şekilde belirtilebilir: 

• O ğ rencilerin çok ileri yaşta olmamalarına rağ men yaşlarını ders 
başarısızlığ ında o ne su rmeleri,  

• Çevrelerinin, başarısız olacakları, o ğ renemeyecekleri hususunda ki olumsuz 

 
37 Ku bra Kamer Ekici, Kur’an Kursları Öğretim Programının Yetişkin Din Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi 

(Osmaniye İli Örneği), 2020, 82. 
38 Ekici, Kur'an kursları Öğretim Programının Yetişkin Din Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi (Osmaniye İli 

Örneği), 81.  
39 Fevziye Sayılan, Ahmet Yıldız ve Nevzat Samet Baykal, “Yetişkinlerin Temel Eğ itimi Bağ lamında Yetişkinler 
İ kinci Kademe Eğ itimi Proğramının Bu tu nsel Bir Değ erlendirmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dergisi 50, s. 2 (2017): 19-20. 

40 Karin Tustinğ ve David Barton, Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modelleri Üzerine Kısa Bir İnceleme 
Çev. Ahmet Yıldız ve Aylin Demirli, (Ankara: Dipnot Yayınları, 2011), 63. 
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tepki ve baskıları, 
• Kırsal bo lğelerdeki hanımların yoğ un bir iş yu ku ne maruz kalmaları, daha fazla 

sorumluluk altına ğirmeleri ve bunların neticesinde fiziksel ve duyğusal 
yıpranmışlıklarının yaşıtlarına ğo re daha yoğ un olması, ğibi sebepler yetişkin 
o ğ rencilerde o zğu ven eksikliğ ine sebep olmuştur. 

O ğ rencilerin su rekli ileri su rdu kleri problem olan yaşlarının ileri olmasının 
o ğ renmelerine etkisiyle ilğili olarak Thorndike41 o ğ renme konusunda başarısızlığ ın çok azı yaşla 
ilğilidir, der. Yetişkinlerin  yaşlarının o ğ renmede değ il, o ğ renme hızında etkili olduğ u tespit 
edilmiştir.  

O ğ rencilerin eğ itimleri esnasında karşılaştıkları bir diğ er sorun ise sağ lıkla ilğilidir. 
O zellikle mevsim değ işimlerinde veya farklı sebeplerle hastalanan o ğ renciler, derslere 
katılamadıklarını belirtmiştir. Bu durum da derslerinden ğeri kalmalarına ve ders 
verimlerini olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. O ğ renciler o zellikle kış aylarında sınıf 
mevcutlarının hastalananlar, iyileşip ğelenler şeklinde su rekli değ iştiğ ini, dolayısıyla 
hocalarının konuları verimli bir şekilde işleyemediğ ini belirtmiş, “bir konu tamamlanıyor 
yeni konuya geçeceğiz, gelmeyen arkadaşlar gelmeye başlıyor, bu arkadaşlar önceki konuyu 
bilmedikleri için hoca sürekli geriden almak zorunda kalıyor” şeklinde ifade etmişlerdir (A2, 
A4, A5, A6).42 

3.2 Diğer Öğrencilerle İlişkiler 

Yetişkin o ğ renciler ğenellikle Kur’an kurslarında arkadaş edinmekten, 
sosyalleşmekten, yeni, farklı bir arkadaş çevresine sahip olmaktan memnunlardır. Çu nku  
kursiyer açısından bakıldığ ında yetişkinlere hizmet veren Kur’an kursları, sadece birer 
eğ itim merkezi değ il aynı zamanda kendini ifade etme, o zğu ven ğeliştirme, yeni arkadaşlar 
edinme, yardımlaşma dolayısıyla birer sosyalleşme merkezidir.43 Ancak zaman zaman 
o ğ rencilerin arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlar sınıf içi eğ itimi ve ders başarısını 
etkilemektedir. Bazen sadece yaptıkları davranışın onaylanmasını bekleyen yetişkinler, 
o zellikle diğ er o ğ rencilerin yanında o ğ reticileri ya da diğ er arkadaşları tarafından 
yanlışlarının du zeltmesinden hoşnut olmayabilirler. Dolayısıyla yetişkinlerin o ğ renmesinde 
farklılıklar olduğ u, bulundukları çevrenin psikolojik ve fiziksel o zelliklerinin o nemli olduğ u 
so ylenebilir.44 O zellikle ders içerisinde arkadaşlarının kendilerine mu dahaleleriyle ilğili 
kimi o ğ renci hoşnut olurken kimisi hoşnutsuzluğ unu dile ğetirmiştir. Yapılan ğo ru şmelerde 
12 o ğ renci arkadaşları tarafından kendilerine yapılan mu dahalelerden, eleştirilerden 
hoşlanmadıklarını ve bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğ ini, bu sebeple kurslara 
katılmaktan vazğeçen arkadaşlarının bulunduğ unu belirtmişlerdir. Ayrıca dersle ilğili 
arkadaşlarının yaptığ ı du zeltme ve uyarıları, “hoca varken düzeltmenin başkalarınca 
yapılmasının uygun olmadığı” ğerekçesiyle hoş karşılamamaktadırlar. Ders içerisindeki 
arkadaşlarının mu dahalelerinden olumsuz etkilenmediklerini belirten 6 o ğ renci ise, kursa 
o ğ renmek için ğeldiklerini, birbirlerinin yanlışını du zeltebileceklerini, bunda bir sakıncanın 
olmadığ ını so ylemektedirler.  

 
41 Edward Thorndike Elsie Oschrin Breğman, John Warren Tilton ve Ella Woodyard, Adult Learning (California: 
Macmillan, 1928), 177-178. 

42 Ekici, Kur'an kursları Öğretim Programının Yetişkin Din Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi (Osmaniye İli 
Örneği), 82-84. 

43 Su meyye Koç ve Ahmet Koç, “Kur’an Kursu O ğ reticilerinin Meslekı  Doyum Du zeyleri”, Bingöl Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi 15, 2020: 339. 

44 Yurdağu l Mehmedoğ lu, Erişkin Bireyin Kendilik Bilinci ve Din Eğitimi (İ stanbul: Rağ bet Yayınları, 2001). 
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Ayrıca bazı arkadaşlarının kurs içerisinde kural tanımaz davranışlarının olması, 
kuralların kendilerine o zel esnetilmesini talep etmeleri de diğ er o ğ renciler açısından hoş 
karşılanmamıştır. Derse vaktinde ğelmeyen arkadaşlarının, sıra beklemeden o nce 
kendilerinin ders vermek istemeleri ya da o ğ reticilerinin hemen kendileriyle ilğilenmesini 
talep etmeleri ğibi davranış şekilleri kurs içi eğ itimi olumsuz etkilemektedir. O ğ renci A12 
bu hususla ilğili şunları so ylemiştir: 

“Şu dersin ortasında gelip, hocam ben okuyum da çıkacağım diyenlere sinir oluyorum. 
Ya biz sabahtan beri sınıftayız sabırlı bir şekilde sıramızı bekliyoruz. Yani senin ne farkın var 
da ‘ben dersimi vereyim gidiyim’ diyorsun. Hepimizin işi, gücü acelesi var. Bir değil, beş değil 
hepimize saygısızlık, en çok da hocaya bence.”45  

Kurslara çocuklarıyla ğelen o ğ rencilerinde eğ itim verimini du şu rdu ğ u  dile 
ğetirilmektedir. Çocuklar dikkat dağ ıtabilmekte, uzun su re sessiz kalamayacakları için hem 
kendileri huzursuz olup sıkılmakta hem de diğ er o ğ rencileri rahatsız edebilmektedirler. Bu 
şekilde kursa çocuklu ğelip kendisiyle mu lakat yapılan u ç o ğ renci bulunmaktadır. Bu 
o ğ renciler, diğ er o ğ renciler tarafından kendilerine karşı yapılan, “şu çocuklarınıza sahip çıkın, 
onların sesinden derse odaklanamıyoruz, çocuklu olanlar dersini verip hemen gitsin…” 
şeklindeki so zlu  uyarılara çok u zu ldu klerini, kendileri ğibi çocuklu olup kursa ğelmek isteyen 
bazı arkadaşlarının bu ğibi eleştiriler yu zu nden kursa ğelmekten vaz ğeçtiklerini 
belirtmişlerdir. Çocuklu olan yetişkin o ğ renciler bu ğibi eleştirilerden çok rahatsız olduklarını, 
çeşitli ço zu m yolları aradıklarını so ylemişlerdir. Kimi arkadaşlarının so ylenen so zlere 
aldırmadan eğ itimlerini devam ettirdiklerini, kimi arkadaşlarının da bu so ylemlerden rahatsız 
olarak kursları bıraktıklarını ifade etmişlerdir. O ğ renci A8 bu durumu şu şekilde dile 
ğetirmiştir: 

Benim 4 yaşında bir çocuğum var ve kursa gelirken bırakabileceğim kimse yok. Ben de 
din eğitimi almak istiyorum, bu sebeple onu da her gün yanımda kursa götürüyorum. Yaramaz 
bir çocuk değil benim çocuğum ancak sizde bilirsiniz ki saatlerce yanımda sessiz sessiz 
oturamıyor, yaşı gereği sorular soruyor, kalkıp dolaşmak istiyor, başka çocuklarla kaynaşmak 
istiyor. Bu durumda sınıftaki diğer arkadaşların dikkatini dağıtabiliyor zaman zaman 
söyleniyorlar. Keşke bu tip, yetişkinlere yönelik verilen kurslarda kreş hizmeti de olsa, biz 
dersteyken çocuklarımızla ilgilenilse onlar da verimli vakit geçirmiş olur bizde. 

3.3 Kur’an Kursu Öğreticileriyle Olan İlişkiler 

Yetişkinler, Kur’an kurslarında aldıkları din eğ itiminin verimini etkileyen en o nemli 
unsurun o ğ reticileri olduğ unu belirtmiştir. O ğ reticilerinin akademik olarak yeterli 
olmasının yanı sıra, yetişkin eğ itimi, yetişkin psikolojisi ğibi alanlarda da kendilerini 
ğeliştirmelerinin ğerekliliğ ini belirtirken, sevği ve sayğı çerçevesinde anlayışlı olmaları 
hususunu dile ğetirmişlerdir. Onlar çocuk değ ildir, dolayısıyla çocuklara uyğulanan teknik 
ve yo ntemler yetişkinlere uyğun olmayabilir. Hedef kitle yetişkinler olduğ u için onların 
o zellikleri dikkate alınmalıdır. O ğ reticiler o ğ rencilerine ilği ğo stermeli, dersi severek 
anlatmalı ve sevdirmeli, o ğ rencinin seviyesine inebilmeli, kendini, içinde yaşadığ ı toplumun 
ve zamanın şartlarını dikkate alarak ğu ncellemeli, yeni teknik ve teknolojilerden faydalanmalı 
ğibi du şu nceler ifade edilen hususlardandır. 

O ğ reticiler, o ğ rencilerin seviyesini dikkate almalıdır. Çu nku  kursa ğelen yetişkinler 

 
45 Ekici, Kur'an kursları Öğretim Programının Yetişkin Din Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi (Osmaniye İli 

Örneği), 87. 
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belki ilk defa bu eğ itimi alacaktır, belki de daha o nce aldığ ı eğ itimden verim alamamıştır. 
Araştırmamıza ğo re kurslara ğelen o ğ rencilerin % 33,8’i daha o nce hiç din eğ itimi 
almadığ ını, %27,2’si din eğ itimlerini ailelerinden aldıklarını, %30,7’si ise Kur’an 
kurslarından daha o nce din eğ itimi aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu sebeple o ğ reticiler ders 
anlatırken bu hususu ğo z o nu nde bulundurmalı. o ğ renciyle iyi iletişim kurabilmelidir. 

O ğ reticilerin o ğ renciye yaklaşım tarzı da ders verimini etkilemektedir. Hocalarının 
kendilerine sevecen, nazik, anlayışlı davranmasını beklediklerini belirten o ğ rencilere ğo re 
bu tip davranışlar ders katılımını etkiler. Araştırmaya katılan yetişkin o ğ rencilerin tamamı, 
o ğ reticilerinin ğerek akademik anlamda ğerek yetişkin psikolojisi anlamında donanımlı 
olmaları ğerektiğ i hususunda hem fikirdirler. Bu durumla ilğili o ğ renci A5 şunları 
so ylemiştir: 

“İçtenlikle ifade etmek isterim ki bir eğitimde merkez nokta öğretmendir. Dolayısıyla 
Kur’an kursu öğreticisinde de o aşkı, içtenliği, samimiyeti gördüğünüz anda sizde kendinizi 
kaptırıyorsunuz. Derse olan ilginiz, alakanız her şey değişiyor. Hocanızın çabasını, gayretini 
gördüğünüz anda siz de boş veremiyorsunuz. Benim sonuna kadar devam etmede tek sebebim 
bu. Gerçekten kendimi zorlayarak gittiğim çok oldu. Rahatsızlandım, gidememe ızdırabını 
bugünü de kaçırdım, sıkıntısını yaşadım. Hiç bu kadar zevkle ilmihal bilgisi dinlememiştim. 
İlmihalin de sohbetimi olur, açıp okuyacaksın düşüncesinde bir insandım. Kaç kere dinledim 
böyle sohbetler ama böyle zevk aldığım hatırımda kalacak kadar can kulağıyla dinlediğim 
olmamıştı. Asla tecvidleri aklımda tutamam, bir sürü var, zor iş derken tecvidi zevk haline 
getiren, sürekli tekrarlarıyla adını bilmediğim ama okurken uygulamaya başladığım tecvidler 
için hocama teşekkür ediyorum. Sabırla, bir kere dahi yüzü değişmeden, biz sormadan her gün 
yaptığı tekrarlarla beynimize işledi.”46  

Kendileriyle mu lakat yapılan o ğ rencilerden 3’u  o ğ reticilerinin metotlarını 
eleştirmiştir. O ğ reticilerinin ezber dersi için bir çizelğe oluşturduğ unu, tu m o ğ rencilerin 
yanında ezber sure veya ayetleri aldığ ını ve artı-eksi işaret koyduğ unu belirtmişlerdir. 
Yetişkin o ğ rencilere ğo re bu uyğulama çocuklar için olabilse de yetişkinler için uyğun 
değ ildir. Çu nku  onlar bir şey kanıtlama derdinde değ ildir. Kurslara ğo nu llu  olarak, o ğ renmek 
için ğelmişlerdir. Tu m o ğ renciler içinde yapılan bu uyğulama onlara ğo re rencide edicidir. 
Bu tip derslerin o ğ reticiyle bire bir olması ğerektiğ ini du şu nmektedirler. 

3.4 Kur’an Kursu Öğretim Programı 

Yetişkin din eğ itiminin verildiğ i Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim dersleriyle 
birlikte, İ badet, İ tikat, Siyer ve Ahlak olmak u zere Dini Bilğiler dersleri de verilmektedir. 
Ama yapılan araştırmaya ğo re o ğ rencilerin Dini bilğiler derslerine, Kur’an-ı Kerim dersi 
kadar ilği ğo stermedikleri tespit edilmiştir. Hatta o ğ renciler, Kur’an-ı Kerim dersi içerisinde 
ki bo lu mler olan “Tecvid” ve “Ezber” derslerine de Kur’an-ı Kerim’i okuma dersi kadar ilği 
ğo stermemektedirler. Ayrıca yetişkin o ğ renciler en çok zorlandıkları derslerin “Tecvid” ve 
“Ezber” dersi olduğ unu da belirtmişlerdir. O zellikle Tecvid uyğulaması, Kur’an-ı Kerim 
okuma şeklinden bağ ımsız ğibi anlaşılmakta, o ğ renciler arasında “Tecvidli Kur’an okuma” 
ve “Tecvidsiz Kur’an okuma” şeklinde bir anlayış ha sıl olmaktadır.  

İ badet, İ tikat, Siyer ve Ahlak olarak belirlenen dini bilğiler dersine Kur’an-ı Kerim 
dersi kadar ihtiyaç hissetmemektedirler. Dolayısıyla yetişkinlerin ihtiyaç hissetmedikleri 

 
46 Ekici, Kur'an kursları Öğretim Programının Yetişkin Din Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi (Osmaniye İli 

Örneği),88. 
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şeye karşı ğu du lenmedikleri47 Kur’an kurslarındaki yetişkinlerde de ğo zlemlenmiştir, 
denilebilir. Çu nku  yetişkinler ğu nlu k hayatta karşılaştıkları dini soru ya da sorunları kursta 
hocalarına sorarak ço zmu şler, fazla bilğiye her zaman ğerek ğo rmemişlerdir. En çok hanği 
ihtiyaç ya da sorunla karşılaşıyorlarsa o alanda bilği sahibi olmakla daha çok 
ilğilenmişlerdir. Gu nlu k hayatta belirli ritu ellerle bir araya ğelerek Kur’an okudukları hatta 
daha çok “Yasin Suresi’ni okuduklarını, bu sebeple bu sureyi o ğ renmeye karşı daha istekli 
oldukları ğo ru lmu ştu r. Bir araya ğeldiklerinde yapmadıkları uyğulamaları (Kur’an-ı anlama, 
meal, tefsir, hadis, siyer) o ğ retmenleri anlatırken, ilği ve alaka du şmektedir. Bu bilğileri ek 
bilği olarak ğo rmektedirler. Yaşı biraz daha bu yu k olan yetişkinler, o lu mu  kendilerine daha 
yakın ğo rdu kleri, hayatın faniliğ ini daha çok anladıklarını ifade ettikleri için, din eğ itimine 
o zellikle Kur’an’ı Kerim’i o ğ renmeye o nem vermektedirler. Bazı o ğ rencilerin ise Kur’an-ı 
Kerim dersine verdikleri o nem, ğeçmişlerinin arkasından Kur’an okuyabilmek, dua 
edebilmek amacıyladır. Fakat yine çalışmada ğo ru ldu ğ u  u zere, du zenli bir şekilde derslere 
devam eden o ğ rencilerin Kur’an-ı Kerim dersi içerisinde yapılan meal ve tefsir ğibi derslere 
ilğilerinin arttığ ı, o ğ rendikçe zevk almaya başladıkları ve daha çok o ğ renmek istedikleri 
ğo ru lmu ştu r. Nitekim Kur’an-ı Kerim’in anlamının o ğ retilmesi u zerine yapılan nitel bir 
araştırmada da o ğ rencilerin tamamı Kur’an dersleri çerçevesinde anlamının o ğ retilmesi 
ğerektiğ i u zerinde durmuşlardır.48 

Ayrıca Kur’an-ı Kerim dersi içeriğ inde olan tecvid ve ezber dersleri de o ğ renci 
tarafından zor ve problemli ğo ru lmektedir. Bu alanlarda asğariyi o ğ renme ile yetinmek 
istemektedirler. O zellikle o ğ rencilerin tecvid dersini Kur’an-ı Kerim dersinden ayrı bir ders 
olarak alğıladıkları, ya isteksiz oldukları ya da uyğulamalarda zorlandıkları dile ğetirilmiştir. 
Kur’an derslerine verilen o nemin aynı derecede Kur’an-ı Kerim’in anlamı, dini bilğiler ve 
ahlak derslerine ğo sterilmediğ i de o ğ renci ğo ru şlerinden anlaşılmaktadır. 

O ğ rencilerin ders proğramlarıyla ilğili değ indikleri diğ er bir sorun ders saatleridir. 
Yetişkin oldukları için kurs dışında da pek çok sorumlulukları vardır. Mu lakat yapılan 
yetişkin o ğ rencilerin 14’u  ailevi ve sosyal sorumlulukları sebebiyle hafta içi her ğu n 
sabahtan o ğ lene kadar kursa devam etmelerinin kendileri için zor olabildiğ ini, derslere 
katılamadıklarında ise manen huzursuz olduklarını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla 
sorumluluklarını yerine ğetirebilmeleri açısından, Dİ B’ce du zenlenen ihtiyaç odaklı o ğ retim 
proğramı içerisindeki temel o ğ retim proğramının kendilerine uyğun olmadığ ını ifade 
etmişlerdir. Onlar için ek o ğ retim proğramı daha uyğundur. Ancak o ğ reticilerinin, temel 
proğram açamadan ek o ğ retim proğramı açamayacaklarını so ylediklerini dile ğetirmişlerdir. 
Bu sebeplerle derslere devamlı katılamayan yetişkin o ğ renciler derslerden istedikleri 
verimi alamadıklarını da ifade etmektedirler. A15 bu konuda: 

Bizler sorumlulukları olan yetişkin insanlarız. Evimiz, eşimiz, çocuğumuz, 
misafirlerimiz… Çocuklar gibi her gün saatlerce okula, kursa gidemiyoruz. Dersleri 
kaçırdığımızda da vicdan azabı çekiyoruz. Dolayısıyla ders programlarını hazırlayanlar, 
yetişkinlerin kişisel hayatlarını ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurmalı. 

A14 ise ders proğramı hususunda şu açıklamayı yapmıştır: 

Kur’an kursuna Kur’an öğrenip okumak için geliyorum. Ancak Kur’an-ı Kerim 
derslerinin arasında dini bilgiler dersleri de işleniyor, ders uzadıkça uzuyor. Tamam, güzel 

 
47 Üfuk Cem Komşu, “Yetişkin Eğ itimine Katılım, Eğ itim İ htiyaçları, Gu çlu kler ve Kazanımlar: ‘Karaduvar 
Mahallesi O rneğ i’, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 1, s. 1 (2013): 289. 

48 Ahmet Koç ve Esma O zkan, “O rğu n Din Eğ itimi Veren Kurumlarda Kur’an-ı Kerim’in Anlamının O ğ retilmesi 
Ü zerine Bir Araştırma”, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 5, sy. 2 (2019): 222. 



 Kur’an Kurslarında Verilen Yetişkin Din Eğitiminin Öğrenci Görüşleri Açısından 

Değerlendirilmesi (Osmaniye Örneği) 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 140-161 
 

154 

ancak ben onları kitaptan okuyarak da öğrenebilirim. Zaten çok vaktimiz olmuyor. Bir sürü 
işimiz, gücümüz var, Kur’an dersimizi okuyup gitsek daha iyi olur bence. Programlar 
hazırlanırken yetişkinler düşünülerek hazırlanmalı. 

3.5 Kursun Fiziki Yapısı 

Yetişkinlerin o ğ renme hızları, fizyolojik fakto rlerden etkilenmektedir.49 Yetişkin 
o ğ renciler de, kurslarının fiziki ve teknolojik imka nlarının eğ itimi etkilediğ ini belirtmişlerdir. 
Kursların teknolojik imkanlar açısından yeterli olması, bilğisayar, projeksiyon ya da akıllı 
tahtanın bulunması eğ itimi olumlu etkilemektedir. O ğ renciler, o ğ rendikleri derslerin işitsel ve 
ğo rsel olarak videolarla desteklenmesinin ğerekliliğ i u zerinde durmaktadırlar. Bu imka nların 
bulunmaması yani teknolojik yetersizlik, eğ itim verimini du şu ru r. Kendileriyle mu lakatlar 
yapılan 18 o ğ rencinin 16’sı teknolojik imka nların eğ itimin kalitesini, derse katılımı artıracağ ını 
ifade ederken, iki o ğ renci ise: “teknolojinin olması iyi olur ancak çok da elzem değil yani,” şeklinde 
belirtmiştir. Teknoloji ile ilğili yapılan ğo ru şmede A16 şu ifadeleri kullanmıştır: 

“Kursların fiziki ortamı daha da iyileştirilmeli, teknolojik araç gereçlerle donatılmalı. 
Nitekim teknoloji çağındayız. En azından kurslarda bilgisayar, projeksiyon aleti, ses sistemi 
bulunmalı. Hatta bence okullardaki gibi akıllı tahta olmalı. Görsellik ve sesin Kur’an eğitiminde çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Hocalar kendileri yaparak göstermeye çalışıyor ama 
materyallerle de desteklenmesi gerekiyor. Bu şekilde daha kolay öğreniriz ve kalıcı olur. Yoksa eski 
usul imkânlarla kaliteli bir eğitimin gerçekleşmesi çok da mümkün gözükmüyor.”50 

Kursların fiziki o zellikleriyle ilğili belirtilen diğ er bir husus ısınma şekillerinden meydana 
ğelen aksaklıklardır. Osmaniye ğibi o zellikle sıcak iklimli şehirlerde kışın havalar çok soğ uk 
olmadığ ı ğerekçesiyle, kurslarda ğenellikle klima, elektrikli soba ğibi elektrikli araçlarla ısınıldığ ını 
ve bo lğelerinde meydana ğelen elektrik kesintilerinden dolayı, o zellikle kış aylarında sorun 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Elektrik kesintisi dışında, elektrikle ısınma ciddi bir maliyet 
ğetirmektedir. Yu ksek ğelen elektrik faturaları ğenellikle kursta toplanan paralarla o denmektedir. 
Bu o deme şekli ğo nu llu lu k esasına dayalı da olsa, bazı o ğ rencilerin para vermek istememeleri 
veren o ğ renciler tarafından eleştiriye sebep olmaktadır. Bu durum da kurslardaki yetişkin din 
eğ itimini olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple yaz aylarında klimanın çalıştığ ı bo lğelerde, kış 
do neminde elektrikle ısınma durumlarında karşılaşılan maddi sorunlardan kaynaklı olarak, 
kurslarda zaman zaman o ğ renci sıkıntısı yaşanabilmektedir. 

Kurslardaki sıra ve masaların yetişkinlere uyğun olmaması belirtilen diğ er bir 
sorundur. Çocuklar için dizayn edilen sıralar yetişkin oturumu için çok da rahat değ ildir. 
Sıralarda rahat edemediklerini belirten yetişkinler, rahatsızlıklarının derse olan ilği ve 
dikkatlerini olumsuz etkilediğ ini belirtirler. Sıra ve masaların yetişkinlere uyğun olmasının 
eğ itim kalitesini etkilemesi hususuyla ilğili olarak A2 şo yle so ylemiştir: 

Sınıfımızda yer alan sıra ve masaların tek kişilik, yetişkinlere uyğun olması ğerekli. 
Biz yetişkinler çocuklara ğo re dizayn edilmiş ya da eski usul iki kişilik sıralarda rahat 
edemiyoruz. Çoğ u arkadaş ğelirken sırtı ve oturacağ ı yer için minder ğetiriyor. Basit ğibi 
ğo ru nse de o nemli bir durum bu bence, çu nku  o ğ lene kadar vaktimiz bu yerlerde ğeçiyor. 

 
49 Roğer Jr. Chao, “Ünderstandinğ the Adult Learner’s Motivation and Barriers to Learninğ”, ESREA E-Book 
Conference Proceedinğs, 2009, 905-915. 

50 Ekici, Kur'an kursları Öğretim Programının Yetişkin Din Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi (Osmaniye İli 
Örneği) 92. 
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3.6. Kur’an Kursunda Eğitim Gören Yetişkin Öğrencilerin Çözüm Önerileri 

Kur’an Kurslarında eğ itim ğo ren yetişkinler farklı sebeplerle de olsa bu kurslara 
kendi istekleriyle ğeldiklerini belirtmişlerdir. Kimisi daha o nce din eğ itimi almışken, kimi ilk 
defa almaktadır. Kimi daha o nce ğelmeye imka n ve zaman bulamamış, kimisi ihtiyaç 
hissetmemiştir. Ama hepsi din eğ itimi alabilmek amacıyla bir araya ğelmiş yetişkinlerdir. 
Araştırmamızda, daha verimli bir eğ itim alabilmek adına yaşadıkları sorunları belirten 
yetişkinler ğo re ço zu m o nerileri de sunmuşlardır. Yetişkinlerin sunduğ u o neriler şu 
şekildedir: 

• Kur’an-ı Kerim dersi mu fredatında olan, zorlandıklarını du şu ndu kleri tecvid 
konularının seviyelerine ğo re anlatılması, ayrıca sadece okuyuşu etkileyen 
kuralların verilerek ayrıntıya boğ ulmamaları ğerektiğ idir. Eğ er ayrıntılı bilği 
almak isteyen arkadaşları varsa onlar bu alanda o zel ders alabilirler. 

• Dini bilğiler kısmında işledikleri dersler olan Siyer, İ tikat, İ badet ve Ahlak 
derslerinin ğu nu mu zdeki yansımalarıyla birlikte anlatılması, yani bu derslerin 
sosyal ve kişisel hayatta uyğulanabilir şekilde verilmesi, 

• Dini bilğiler dersleri içerisinde, “İ badet” dersine ağ ırlık verilmesi, çu nku  bu ders 
ğu nlu k hayatlarında en fazla karşılaştıkları sorunlara ço zu m yollar ihtiva ediyor. 

• Kurs içerisinde belirtilen kurallara her o ğ rencinin uyması, o ğ renciler arası 
ayrımın yapılmamasının ğerekliliğ i, 

• O ğ reticilerinin o ğ rencilerle o zel ğo ru şmelerini ders dışında yaparak ders 
işleyişini etkilememeleri ğerektiğ i, 

• O ğ reticilerinin akademik anlamda kendilerini yetiştirmiş olmaları, aynı zamanda 
yetişkin psikolojisi ve yetişkin eğ itimi alanlarına ha kim olmalarının ğerekliliğ i, 

• Ders saatlerinin kendilerine ğo re ayarlanabilir olması, 
• Çocuklu o ğ renciler için o zel bir ders saatinin olması, 
• Kurslarının fiziki o zelliklerinin yetişkinler dikkate alınarak du zenlenmesi 

ğerekliliğ i, yetişkin o ğ rencilerin eğ itimlerinin daha verimli olması için 
ğetirdikleri o nerilerdir. 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada Kur’an Kurslarında din eğ itimi alan yetişkinlerin aldıkları bu eğ itimle 
ilğili memnuniyet durumları, alğı ve beklentileri incelenmiş, değ erlendirilmiştir. Yapılan bu 
araştırmayla Kur’an kurslarında yetişkin din eğ itimi nasıl daha etkili ve verimli hale 
ğetirilebilir, sorusunun cevabı aranmaya çalışılmıştır. 

Araştırmamızda o ncelikle literatu r boyutunda yetişkinlerin psikolojik, fizyolojik, 
o ğ renme o zellikleri, din eğ itimine olan ihtiyaç durumları, din eğ itimi verilen kurumlar ve 
konumuzla doğ rudan ilğili olan Kur’an kursları incelenmiştir. Sonrasında daha isabetli 
sonuçlara ulaşabilmek için işin saha boyutuna ğidilmiş, Kur’an kurslarında eğ itim ğo ren 
yetişkinlerle ğo ru şu lmu ştu r. Bu ğo ru şmelerde o ğ rencilerin eğ itimlerini etkileyen hususlar 
kateğorilere ayrılarak tek tek ele alınmış, sorunların ço zu me ulaşabilmesi için o neriler 
sunulmuştur. Belirtilen bu hususlar ve ayrıca o ğ rencilerin ço zu m o nerileri çalışmamızda 
incelenmiş ve değ erlendirilmiştir. Buna ğo re: 

Yapılan bu çalışmada Kur’an kurslarında eğ itim alan yetişkinlerin o zellikleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için o ncelikle literatu r taraması 
yapılarak yetişkin o zellikleri incelenmiş ve Osmaniye İ li Kur’an kurslarındaki yetişkinlerin 
o ğ renme o zellikleri ile karşılaştırılmıştır. Komşu (2013) tarafından yapılan çalışmada 
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“yetişkinler ihtiyaç hissetmedikleri şeylere karşı ğu du lenmezler” denilmiştir.51 
Çalışmamızda bu ifadeyi destekleyen bulğular elde edilmiştir. O zellikle yetişkin o ğ rencilerin, 
kurslara hiçbir zorlama olmaksızın Kur’an-ı Kerim okumayı o ğ renmek ve dini hayatlarını en 
doğ ru şekilde idame ettirebilmek için, kendi istekleriyle katılmaları, dersler arasında 
ğo ru len talep farklılıkları bu bulğulardandır. 

O ğ rencilerin kişisel problemleri içerisinde eğ itimlerinin verimini etkileyen 
hususlardan biri “o zğu ven eksikliğ idir. Yetişkinler için o zğu venin ne kadar o nemli olduğ u 
literatu rde de yer almaktadır. Sayılan ve arkadaşları (2017) yaptıkları çalışmada 
yetişkinlerde o zğu venin ğerçekleşmesinin çok o nemli olduğ unu ve onlara ğu ç vereceğ ini 
belirtmişlerdir.52 Dolayısıyla yetişkinin başaracağ ına inanması o ğ renebilmesine bu yu k katkı 
sağ lamaktadır.  

Yetişkinlerin o ğ renme hızlarında, şekillerinde de farklılıkların olabildiğ i yine elde 
edilen bulğularda ğo ru lmektedir. Mehmedoğ lu’nun (2001) yaptığ ı çalışmada, yetişkinlerin 
o ğ renme şekil ve du zeylerinin birbirlerinden farklı olduğ unu belirtmesi,53 İ hsan Kurt’un 
2008 yılında yaptığ ı yetişkin psikolojisini anlatan çalışmasında, yetişkinlerin yaş 
ilerlemesiyle birlikte bazı duyu hassasiyetlerinde azalmanın olabileceğ i ve bu durumun da 
yetişkinin kişisel, sosyal ve eğ itim hayatında etkilerinin olabileceğ inin belirtilmesi,54 
araştırma bulğularımızla paralellik ğo stermektedir. 

Araştırmada elde edilen bulğular içerisinde, yetişkin o ğ rencilerin diğ er 
arkadaşlarının eleştiri, yorum ve çeşitli so ylemlerinden ğenellikle olumsuz etkilendikleri 
yer alırken, kursun fiziksel yetersizliklerinin de eğ itimin verimini du şu rdu ğ u  tespit 
edilmiştir. O ğ renciler rahat ve huzurlu bir ortamda bulunmak istemektedirler. Bu durum 
Mehmedoğ lu’nun çalışmasında, belirttiğ i yetişkinlerin o ğ renmesinde psikolojik ve fiziksel 
çevrenin çok o nemli olduğ u verisiyle55 ve Chao’nun (2009) yaptığ ı çalışmasının yetişkin 
o ğ renme o zellikleri ile ilğili bo lu mu nde, fizyolojik fakto rlerin yetişkin o ğ renmesini 
etkilediğ i ifadesiyle benzerlik ğo stermektedir.56  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kur’an kurslarında eğ itim ğo ren yetişkin o ğ rencilerden, aldıkları din eğ itimin 
verimiyle ilğili ğo ru şleri alınmış, belirttikleri problemlere karşı varsa ço zu m o nerileri de 
sorularak Kur’an kurslarındaki yetişkin din eğ itimi değ erlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 
çalışma neticesinde; 

1. O ğ rencilere ğo re kurslarda ğo rdu kleri yetişkin din eğ itiminin verimini etkileyen 
bazı hususlar vardır. Bunlar: Kişisel sebepler, arkadaşlarıyla yaşadıkları ilişkiler, 
o ğ reticilerinin etkisi, ders proğramının içeriğ i ve kursun fiziki yapısı olmak 
u zere beş açıdan değ erlendirilmiştir. 

2. Yetişkinin ders verimini etkileyen kişisel sebepler içerisinde belirtilen en 
o nemli maddenin o zğu ven eksikliğ i olduğ u so ylenebilir. Çu nku  kendisine 
ğu venen, başaracağ ına inanan o ğ renci, diğ er şartlardaki olumsuzlukları tolere 

 
51 Komşu, Yetişkin Eğ itimine Katılım, Eğ itim İ htiyaçları, Gu çlu kler ve Kazanımlar: ‘Karaduvar Mahallesi O rneğ i. 
52 Sayılan, Yıldız ve Baykal, “Yetişkinlerin Temel Eğ itimi Bağ lamında Yetişkinler İ kinci Kademe Eğ itimi 
Proğramının Bu tu nsel Bir Değ erlendirmesi”, 19-20. 

53 Mehmedoğ lu, Erişkin Bireyin Kendilik Bilinci ve Din Eğitimi, 71. 
54 İ hsan Kurt, Yetişkin Psikolojisi (Ankara: Asil Yayın Dağ ıtım, 2008), 15. 
55 Mehmedoğ lu, Erişkin Bireyin Kendilik Bilinci ve Din Eğitimi, 71-72. 
56 Chao, “Ünderstandinğ The Adult Learner’s Motivation and Barriers to Learninğ”, 905-915. 
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edebilir. 
3. Diyanet İ şleri Başkanlığ ı tarafından du zenlenen “İ htiyaç Odaklı O ğ retim 

Proğramı” o ğ renci merkezli hazırlanan bir proğram olarak belirtilmiştir. Ancak 
mu fredatın yetişkin eğ itimine ğo re du zenlenmediğ i ğo ru lu rken, uyğulama 
sahasındaki Kur’an kurslarında bu proğramın o ğ renci merkezlilikten ziyade, 
konu merkezli uyğulanmaya çalışıldığ ı tespit edilmiştir. Bu sebeple 
proğramların teoride olduğ u ğibi uyğulama aşamalarında da o ğ renciyi merkeze 
alan bir anlayışın ha kim olması ğerekir. 

4. O ğ renciler ğu nlu k hayatta karşılaştıkları ve uyğulayabildikleri derslere daha 
çok o nem vermektedir. O ğ reticiler, mu fredatta işledikleri konuların ğu nlu k 
hayatta uyğulanabilir olmasına dikkat etmeli, “yaşama yakınlık”, “o ğ renciye 
ğo relilik” ğibi o ğ retim ilkelerini bilmeli ve kullanmalıdırlar. 

5. Sınıf ortamı ğerek fiziksel o zellikleri ğerekse teknoloji o zellikleri açısında 
yetişkinlere uyğun olmalıdır. Akıllı tahta, bilğisayar ve projeksiyon ğibi 
teknolojik araçların derste kullanımı sağ lanmalıdır. Kullanılan sıra ve masalar 
yetişkinlere ğo re ayarlanmalıdır. 

6. O ğ retim proğramında belirtilen “tecvid” bo lu mu nde bazı du zenlemeler 
yapılabilir. İ lk olarak Ku’an-ı Kerim’in okunuşunu bizzat etkileyen kurallara 
(idğam-ı meal ğunne, idğam-ı bila ğunne, iklab ğibi) o ncelik verilerek, bu 
konular birinci du zeyde yani ilk aşamada verilebilir. Dolayısıyla o ğ renci Kur’an-
ı Kerim okumayı o ğ renirken, tecvid konuları birlikte verilebilir bu şekilde ayrı 
bir ders ğibi alğılanmaz. 

7. Peyğamberimizin hayatının anlatıldığ ı siyer dersi proğramında, 
Peyğamberimizin ahlaki o zelliklerinin u zerinde durulmalı, sosyal ve aile 
hayatındaki uyğulamalarına rol model olması açısından ağ ırlık verilmelidir. Bu 
şekilde toplumumuzun ahlaki ğelişimine katkı sağ layabilir. 

8. İ badet, itikat ve ahlak dersleri de kişisel ve sosyal hayattaki uyğulama ve 
ihtiyaçlar ğo z o nu nde bulundurularak, ders içeriğ inin bu yo nlerinin u zerinde 
durularak işlenebilir. Bu uyğulama dersleri daha ilği çekici, cazip hale ğetirebilir. 

9. O ğ retici, o ğ renci seviyelerindeki farklılıkları, yetişkin o zelliklerini ğo z o nu nde 
bulundurarak saat ayarlaması yapabilmelidir. Çocuklu olan o ğ rencilere de yine 
farklı bir saat uyğulaması ğetirebilir. 

10. “İ htiyaç Odaklı O ğ retim Proğramı’nda belirtilen ders saatlerinin o ğ renci 
ihtiyaçlarına ğo re belirlenmesi, pratikte de uyğulanabilir. Bu şekilde teori-pratik 
bu tu nlu ğ u  sağ lanmış olur. 

11. O ğ reticilerin alan bilğisine ha kim olmalarının yanı sıra, o ncelikle çalıştıkları hedef kit-
lenin o zellikleri doğ rultusunda; yetişkin psikolojisi, yetişkin eğ itimi, dini danışmanlık 
ve rehberlik, 4-6 yaş ve hafızlık ğrupları için çocuk ve erğen psikolojisi ve o ğ renme 
o zellikleri. ğibi alanlarda kendilerini ğeliştirerek donanımlarını artırmaları, bu alan-
larda alacakları eğ itim neticesinde ğo revlerine başlamaları, çalışacakları alanlara 
ğo re, ders verecekleri hedef kitleye ğo re branşlaşmaları sağ lanabilir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Humankind has chosen new thinğs, searched for new methods and developed 
methods in order to meet their needs. This search has prompted people to learn. Discoverinğ 
the importance of education and learninğ, people have applied to education with various 
tools since the first periods of history. İt has been observed that education has focused on 
adults since the first periods. 

Throuğhout their lives, adults have taken various steps to learn the thinğs they need 
in order to adapt to the time they live in, to see themselves as sufficient and to fulfill their 
responsibilities. The most important of these steps is education. They wanted to train 
themselves from time to time to learn new thinğs and from time to time to improve their 
competencies. These traininğs can take place in two ways, formal and non-formal. However, 
the education that adults’ desire can usually be throuğh non-formal education. Because in 
non-formal education, a learninğ model that everyone can benefit from can be applied 
without limitinğ ağe and education level. One of the most important issues that adults need 
is reliğious education. 

The Presidency of Reliğious Affairs throuğh Quran Courses and mosques provides 



 Kur’an Kurslarında Verilen Yetişkin Din Eğitiminin Öğrenci Görüşleri Açısından 

Değerlendirilmesi (Osmaniye Örneği) 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 140-161 
 

161 

widespread reliğious education with adults in our country. From these places, the Qur'an 
Courses are common reliğious education centers that have been continuinğ without ever 
closinğ since the Republic period. Adults who could not receive reliğious education throuğh 
formal education or who received insufficient education meet their needs in our country by 
ğoinğ to Quran Courses. The Presidency of Reliğious Affairs carries out various studies and 
develops proğrams in order to make the education carried out here more quality and 
efficient. 

Adults, who prefer the Qur'an courses to receive reliğious education, attend the 
Quran and Reliğious Studies courses in these institutions. While some adults are satisfied 
with these traininğs, others express their dissatisfaction. İn addition to the researches in the 
literature in the fields of adult learninğ characteristics and adult Reliğious Education, in our 
study, the field of work has also been examined, and the Quran Courses in the province of 
Osmaniye have been investiğated. İnterviews were conducted with 18 adults who were 
trained in these courses. With these interviews, it was aimed to determine their opinions, 
problems and suğğestions about the education they received. The answers of the students 
in the study were ğiven in the findinğs section. Accordinğ to the findinğs, the issues affectinğ 
the efficiency of adult reliğious education in the courses are divided into the followinğ 
cateğories: Accordinğ to the findinğs, the issues affectinğ the efficiency of adult reliğious 
education in the courses are divided into the followinğ cateğories: Personal Problems, 
relations with other students, physical characteristics of the course, relations with the 
Quran Course instructors, the efficiency of the Need-Oriented Teachinğ Proğram applied in 
the Quran Courses. İn the study, each of these cateğories was evaluated separately and the 
extent to which it affected adult reliğious education was emphasized. Later, adult students 
were asked to suğğest solutions, if any, ağainst these problems they stated. İn the research, 
data were collected by usinğ the qualitative research method and the analyzes were made 
on the basis of the qualitative method. The evaluation process in this study is more of a 
formative evaluation process. As a result of the research, it was revealed that the problems 
experienced by adults in their personal lives neğatively affected their participation and 
efficiency in the lesson, and the most important individual problem was the lack of self-
confidence. İn addition, it is one of the results that neğative relations with other students 
affect their education neğatively in their physical inadequacy in their courses. Adults, who 
are ğenerally satisfied with their teachers, state that one of the most important points in 
adult reliğious education is their teacher. Therefore, educators should have sufficient 
scientific knowledğe in their fields and be educated in adult education and adult psycholoğy. 
The adults who also criticize the Need-Based Education Proğram applied in the courses 
emphasize that this proğram should be more functional and prepared accordinğ to the 
needs and expectations of adults. Hence it was observed that the reliğious education ğiven 
to adults in the Quran Courses in Osmaniye was not at the desired efficiency and level, the 
'Need-Based Education Proğram' orğanized by the Directorate of Reliğious Affairs in order 
to be more efficient, could not be applied in the courses as desired, the courses were not at 
a sufficient level physically and technoloğically, İt was concluded that it could not be edited 
optionally. İn addition, in order to provide a more efficient education, it has been observed 
that the teachers should be equipped in the fields of adult psycholoğy and adult reliğious 
education. 
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Meâlimu’t-Tenzîl’de Nakledilen Merfû’-Muttasıl Rivâyetler Üzerine Bir 
İnceleme (Nahl Sûresi Örneği)1 

 
 Öz: Hz. Peygamber (s.a.s) ve sahâbe devrinden sonra Kur’ân-ı Kerim’i anlama çabası 
üzerine onu tefsir etme ihtiyacı doğmuştur. İslam âlimleri de bu yönde pek çok eser vücuda 
getirmişlerdir. Âlimlerin Kur’ân-ı Kerim’i tefsir etmek maksadıyla rivâyetlerden istifade etmeleri 
rivâyet tefsiri geleneğini oluşturmuştur. Rivâyet tefsiri, başta Kur’ân-ı Kerim olmak üzere, Hz. 
Muhammed (s.a.s) ve sahâbeden nakledilen çoğunlukla sahîh rivâyetlere dayanan tefsir türüdür. Bu 
tür eserler diğer tefsir çeşitleri arasında ilk sırada yer alırlar. Beğavî’nin (öl. 516/1122) Meâlimu’t-
Tenzîl adlı tefsiri de rivâyet tefsirleri arasında yer almaktadır.  

Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl’inde başta Hz. Peygamber (s.a.s) olmak üzere sahâbe ve tâbiin 
neslinden pek çok rivâyet nakletmiştir. Müellif kimi rivâyetleri merfû’-muttasıl, kimisini senedini 
hazfederek kimisini de taktî’ yaparak aktarmıştır. Bunlar arasında sıhhat bakımından sahîh, hasen 
ve zayıf olanların yanı sıra az da olsa mevzû’ rivâyetler de mevcuttur. Yaptığımız inceleme sonucu 
Meâlimu’t-Tenzîl’in Nahl Sûresi tefsirinde toplam yirmi altı rivâyetin nakledildiği tespit edilmiştir. 
Bunların da dokuzu merfû’-muttasıl rivâyetlerdir.  

Bu makale Beğavî’nin Meâlim’de Nahl Sûresini tefsir ederken naklettiği merfû’-muttasıl 
rivâyetlerin aslî kaynaklardaki yerlerini tespit etmeyi; tespit edilen rivâyetlerin tarikleri arasındaki 
metin farklılıklarına işaret etmeyi ve nihâyet münekkit muhaddislerin değerlendirmeleri 
çerçevesinde kaynak/sıhhat değerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Beğavî, Rivâyet Tefsiri, Meâlimu’t-Tenzîl, Nahl Sûresi, Hadîs, Tahrîç. 
  

A Study on the Marfu' - Muttasıl Transmissions Reported in Ma’alim at-
Tanzil (The Example of Surah al-Nahl) 

Abstract: After the time of the Prophet Muhammed (pbuh) his companions, the need to 
interpret the Quran came about as a result of the desire and effort to understand the Quran. Islamic 
scholars have created many works in this direction. The use of transmissions by scholars in order 
to interpret the Quran has formed the tradition of interpretation of transmission. The transmissive 
interpretations are a type of interpretation that firstly based on the Quran, and the authentic 
transmissions reported by the Prophet Muhammad and his companions. These types of works take 
the first place among other types of interpretation. Baghawi's (d. 516/1122) interpretation Ma’alim 
at-Tanzil is also among the interpretation of the transmission.  
 Baghawi, in his Ma’alim at-Tanzil, transmitted many transmissions from, firstly the Prophet 
Muhammed (pbuh), and his companions and followers. Author transmitted some transmissions by 
marfu’-muttasıl, some of them by taqti’ and some of them by eliminating the sanad. Among them, in 
terms of authenticity, there are sound ones, there are also hasan and weak ones and albeit few 
fabrication ones. As a result of our research, it was determined that a total of twenty-six 
transmissions were reported in the commentary of the Surah al-Nahl of Ma’alim at-Tanzil nine of 
them are the merfu'-muttasıl transmissions.  
 This article aims to determine the place of the merfu'-muttasil transmissions reported by 
Baghawi while interpreting the Surah al-Nahl in Ma’alim in the original sources; It aims to point out 
the textual differences between the versions of the identified transmissions and finally reveal the 
source/authenticity values within the framework of the evaluations of the critic of the hadith 
transmitters. 
 Keywords: Baghawi, Transmissive İnterpretation, Ma’alim at-Tanzil, Surah al-Nahl, Hadith, 
Extraction. 

 

 

 
1 Bu makale Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Hadis Bilim 

Dalı’nda Doç. Dr. Musa ERKAYA danışmanlığında hazırlanmakta olan “Beğavî’nin Meâlimu’t-Tenzîl İsimli 
Tefsîrindeki Hadislerin Tahrîç Ve Değerlendirilmesi (Nahl ve İsrâ Sûreleri)” adlı yüksek lisans tezinden 
üretilmiştir. 
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Giriş 

Kur’ân-ı Kerim’in ilk muhatapları, günümüzden bin dört yüz seneyi aşkın bir süre 
önce parça parça inen ve gelişen olaylar üzerine nâzil olan âyetleri anlamaya ve 
hükümlerini hayatlarına tatbik etmeye çok çaba göstermişlerdir. Kavrayamadıkları 
meselelerde de Kur’ân-ı Kerim’in ilk açıklayıcısı olan Hz. Peygamber’e (s.a.s) durumu arz 
etmişlerdir. Rasûlullah’ın (s.a.s) dâr-ı bekâya göç etmesinden sonra müracaat edilecek 
yegâne otorite de kalmamıştır. Sahâbenin de vefatıyla insanlar Kur’ân-ı Kerim’i anlamak 
için önceki nesillerin nakillerine yönelmişlerdir. Zira Nebî’ye (s.a.s) nispet edilen her bir 
haber onlar için altın değeri taşımıştır. Çünkü O’nun âyetleri beyanı ve yaşantısı insanlar 
için bir örnek olmuştur. Bunun neticesinde rivâyetlerle âyetleri açıklama geleneği 
başlamıştır. Beğavî’nin Meâlimu’t-Tenzîl’i de bu tür eserler arasında önemli bir konuma 
sahiptir.  

Araştırmanın temel konusunu muhaddis, müfessir ve fakih olan Beğavî’nin, 
Meâlimu’t-Tenzîl isimli eserinde Nahl Sûresi’ni tefsir ederken naklettiği merfû’-muttasıl 
rivâyetlerin tahrîç ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Ana gayesi ise Beğavî’nin Nahl 
Sûresi’nin tefsiri sadedinde naklettiği merfû’-muttasıl rivâyetlerin asli kaynaklardaki yerini 
tespit etmektir. 

Çalışmada ilk olarak Beğavî’nin hayatı ve telif ettiği bazı eserler kısaca ele alınmış, 
akabinde ise onun Meâlimu’t-Tenzîl’deki rivâyet yöntem ve sebeplerine değinilmiştir. Nahl 
Sûresi hakkında kısa bilgi verildikten sonra bu sûrede yer alan merfû’-muttasıl rivâyetlerin 
tahrîcine geçilmiştir.  

Rivâyetler evvela Beğavî’nin Şerhu’s-Sünne ile Mesâbîhu’s-Sünne adlı eserlerinde ve 
Kütüb-i Tis’a’da tespit edilmeye çalışılmıştır. Şâyet söz konusu rivâyetler bu eserlerde 
mevcut değilse diğer muteber hadis kaynaklarına ve ilk dönem tefsir-tarih kitaplarına 
bakılmıştır. Meâlimu’t-Tenzîl’deki rivâyet metninin tahrîci yapıldıktan sonra bu rivâyet ile 
karşılaştırılması yapılmış ve gerek sened gerekse metinlerdeki farklılıklar belirtilmeye 
çalışılmıştır. Asli kaynaklarda tespit edilemeyen rivâyetlerin mevzû’ olma ihtimaline karşın 
mevzûât türü eserlere de bakılmış ve buralarda da tespit edilemediği takdirde bu husus 
belirtilmiştir. 

Tahrîci yapılan merfû’-muttasıl rivâyetler sıhhat bakımından ele alınırken şu 
esaslar göz önünde bulundurulmuştur; 

a. Rivâyet, Sahîhayn’da yer alıyorsa başka hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan 
sahîh olarak değerlendirilmiştir.2  

b. Kütüb-i Tis’a’da yer alıp ravileri de muhaddisler tarafından cerh edilmemişse 
sahîh olarak değerlendirilmiştir. 

c. Rivâyetin sıhhati hakkında Tirmizî (öl. 279/892), Hâkim en-Nîsâbûrî (öl. 
405/1014), Zehebî (öl. 748/1348), İbn Hacer (öl. 852/1448), Şuayb Arnavut, 
Abdulmuhsin et-Türkî, Hüseyin Selim Esed, Muhammed Avvâme, Muhammed Karabelli ve 
daha birçok muhaddis ve muhakkikin değerlendirmeleri varsa ilk olarak bunlara yer 
verilmiştir.3  

d. Rivâyetin sıhhati hakkındaki kanaatimiz, gerekçeleriyle birlikte ilgili rivâyetin 
değerlendirmesinin sonunda belirtilmiştir. 

e. Beğavî’nin naklettiği rivâyetin senedi zayıf ise bu belirtilmiş; mutâbaat ve 
şevâhid gibi yollarla rivâyetin sıhhat derecesinde bir değişme söz konusu olmuşsa buna da 
işaret edilmiştir. 

 
2 Sahîhayn hadislerinin sened tenkidinin gereksizliği ile alakalı geniş bilgi bk. Halil İbrahim Kutlay, Hadiste 

Sened Tenkidi (İstanbul: Elif Yayınları, 2015), 67-69. 
3 Örneğin Şuayb Arnavut’un Ebû Dâvûd’un es-Sünen’inde yer alan rivâyete yaptığı değerlendirme için “Ebû 

Dâvûd, es-Sünen, 3/5.” şeklinde kaynak gösterilmiştir. 
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Araştırma yapılırken Meâlimu’t-Tenzîl isimli tefsirin Muhammed Abdullah en-
Nemr, Osman Cum’a Damîriyye ve Süleyman Müslim el-Haraş tarafından tahkik edilen 
“Dâru’t-Tayyibe, Riyad, 1409/1989” baskısı esas alınmıştır. Çalışmada yer verilen ilgili 
âyetler komisyon tarafından hazırlanmış olan TDV Yayınları (İstanbul, 2011) mealinden 
faydalanılarak kullanılmıştır. 

1. Beğavî’nin Hayatı ve Meâlimu’t-Tenzîl Adlı Eseri 

Muhyi’s-Sünne,4 Ruknu’d-Dîn5 ve Zahîru’d-Dîn6 gibi lakaplarla anılan Beğavî’nin 
kaynaklardaki tam adı Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mes’ûd b. Muhammed’dir. Horasan’da 
yer alan Merverrûz ile Herat arasında kalan Bağşur’da dünyaya gelmiştir.7 Babasının 
kürkçülük yapması sebebiyle el-Ferrâ olarak da anılır.8 Bazı kaynaklar kendisi bu işle 
meşgul olduğu için bu isimle anıldığını da kaydeder.9 Bu sebeple kendisi İbnu’l-Ferrâ veya 
el-Ferrâ olarak da isimlendirilmiştir. 

Muhyi’s-Sünne, Beğavî’nin lakapları arasında en meşhur olanıdır. O, bu lakabı 
Şerhu’s-Sünne adlı eserini kaleme aldıktan sonra gördüğü rüya sebebiyle almıştır. 
Nakledildiğine göre rüyasında Hz. Peygamber (s.a.s) ona gelerek: “Sen benim sünnetimi 
ihyâ ettin, Allah da seni ihyâ etsin” demiştir. Beğavî bu vâkıadan sonra bu lakap ile de 
anılmaya başlanmıştır.10 Şâfiî mezhebine bağlı olan Beğavî, bu sebeple isim ve 
lakaplarından sonra eş-Şâfii nisbesiyle de anılmaktadır.11 

Beğavî, Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluş ve yükseliş devirlerinde yaşamıştır. 
Kendisi hakkında yapılan araştırmalarda onun çocukluk yılları ve eğitim durumuna dair 
bilginin çok az olduğu belirtilmektedir.12 Kur’ân, sünnet ve fıkıh ilimlerini cem etmiştir.13 
İlmi hayatı boyunca âbid, zâhid ve kanaatkâr biri olmaya gayret etmiştir.14 Hayatı boyunca 
zühd ve takva ehli olarak yaşamaya özen gösteren Beğavî, rivâyete göre yalnızca ekmek 
yiyerek yaşamını sürdürürken gelen tepkiler üzerine ekmeğin yanına katık olarak (zeytin) 
yağ(ı) koyup yemeye başlamıştır.15 

H. 510 ya da h. 516 yılında vefat ettiğine dair farklı bilgiler mevcuttur. Genel kabul 
h. 516 yılında vefat ettiğidir. Kabri, hocası Kâdı Hüseyin’in yanında Tâlekân 
mezarlığındadır.16 

Beğavî’nin hayatı hakkında verdiğimiz bu kısa bilgiden sonra Meâlimu’t-Tenzîl’deki 
tefsir metodu hakkında da bazı bilgiler vermek istiyoruz.  

 
4 Ebû Nasr Tâcüddîn Abdulvehhâb b. Ali b. Abdilkâfî es-Sübkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyyeti’l Kübrâ, thk. Mahmud 

Muhammed et-Tanâhî ve Abdulfettah Muhammed el-Hulv, (y.y.: Dâru İhyâ-i Kütübi’l-Arabiyye, 1413/1993), 
7/75. 

5 Ebû Abdillah Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikî ed-Dımaşkî, 
Tezkiratu’l-Huffâz, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l İlmiyye, ts.), 4/1258. 

6 Ebu’l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. İbrahim b. Ebî Bekr b. Hallikân el-Bermekî el-İrbilî, 
Vefeyâtu’l-A’yân, thk. İhsan Abbas (Beyrut: Dâru Sâder, 1317/1900), 2/136. 

7 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-A’yân, 2/136. 
8 Zehebî, Tezkiratu’l-Huffâz, 4/1258. 
9 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-A’yân, 2/136. 
10 Ebu’l-Hasan Nûreddîn Ali b. Sultân Muhammed el-Kârî el-Herevî, Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 

(Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1422/2002), 1/12. 
11 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-A’yân, 2/136; Zehebî, Tezkiratu’l-Huffâz, 4/1258. 
12 Ali Eroğlu, Müfessir Beğavî, Hayatı ve Tefsîrindeki Metodu, (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora Tezi, 1987), 21-28. 
13 Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyyeti’l-Kübrâ, 7/76. 
14 Zehebî, Tezkiratu’l-Huffâz, 4/1258; Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyyeti’l-Kübrâ, 7/75. 
15 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-A’yân, 2/137; Zehebî, Tezkiratu’l-Huffâz, 4/1258; Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyyeti’l-

Kübrâ, 7/75. 
16 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-A’yân, 2/136-137; Zehebî, Tezkiratu’l-Huffâz, 4/1258. 
Konya’da bulunan bir kitabede “Bu makam ulemadan İmam-ı Beğavî olup hicri 516’da vefat etmiştir” 

yazmaktadır. Bunun sadece bir makam mı yoksa gerçek bir mezarı mı olduğu ile alakalı geniş bilgi için bk. 
Bekir Şahin, İmam Beğavî. https://konyaarastirmalari.blogspot.com/2012/05/imami-begavi.html  

https://konyaarastirmalari.blogspot.com/2012/05/imami-begavi.html
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Meâlimu’t-Tenzîl’de bir sûrenin tefsirine geçmeden önce adı, Mekkî yahut Medenî 
oluşu, kaç âyet olduğu, sûrenin diğer adları gibi bilgiler yer almaktadır. Âyetler üzerinde 
ilk önce dil tahlilleri yapılmış sonra da nakillerde bulunularak tefsire başlanmıştır. Kıraat 
vecihleri zikredilip şâzz kıraatler belirtilmiştir. Âyetlerin tefsirinde rivâyetlere sık sık 
başvurulmuştur. İsnadlı olarak verilen rivâyetlerin senetlerinin neredeyse tamamının 
bizzat Beğavî’ye dayanması tefsirin başta gelen özelliği olmuştur. Meâlimu’t-Tenzîl’de 
isrâiliyât türü haberler de yer almakla beraber müellif bunları bazen tenkit etmiş ve 
bazılarını reddetmiştir. O, âyetin âyeti, âyetin sünneti ve sünnetin âyeti nesh edebileceğini 
savunmuştur. Neshin sadece emir ve yasaklarda olabileceği ve yalnızca rivâyetle 
bilinebileceği görüşünü benimsemiştir. Beğavî,  müteşabih âyetlerin tefsirinde iman ve 
teslimiyetle hareket etmiştir. Kelâmî hükümler ihtiva eden âyetlerin tefsirinde müellif 
selef-i sâlihîn’in yolunu takip etmiştir. Yani “Allah’ın eli” gibi meselelerde yorum 
yapmadan olduğu gibi kabul etme yoluna gitmiştir.17  Fıkhî konulara genişçe yer vermiş, 
işârî tefsirlere az da olsa değinmiştir. Mu’tezile’yi açıkça reddetmiştir. Dil âlimlerinin 
nassla çatışan fikirlerine karşı çıkmış, Râfiziler’in tefsirlerine yer vermemiştir. Müellifin en 
fazla eleştirilen yönü hadisteki titizliğini akide ve ahkâm dışındaki kıssalar, haberler ve 
isrâiliyâta dair meselelerde göstermeyişidir. Rivâyet zenginliği yanında nahiv, akaid, 
içtihâdî görüşler, fıkıh ve dil gibi konular da içeren eserin rivâyet tefsiri özelliği yanında 
dirâyet tefsiri özelliği taşıdığı da görülür.18 

Beğavî tefsirinde İbn Abbâs (öl. 68/687-688), Ebu’l-Âliye (öl. 90/709), Mücahid 
(öl. 103/721), İkrime (öl. 105/723), Dahhâk (öl. 105/723), Muhammed b. Ka’b el-Kurazî 
(öl. 108/726), Hasan el-Basrî (öl. 110/728), Atâ b. Ebî Rebâh (öl. 114/732), Katâde (öl. 
117/735), Süddî (öl. 127/763), Zeyd b. Eslem (öl. 136/754), Kelbî (öl. 146/763?), Mukâtil 
b. Süleyman (öl. 150/767), Mukâtil b. Hayyân (öl. 469/1076?) ve daha birçok selef 
âliminden nakillerde bulunduğunu söylemiştir.19 

İbn Teymiyye (öl. 728/1328), Beğavî’nin Sa’lebî (öl. 427/1035) ve Mâverdi (öl. 
450/1058) gibi âlimlerden istifade ettiğini ve Meâlimu’t-Tenzîl’in Sa’lebî’nin el-Keşf ve’l-
Beyân isimli tefsirinin bir muhtasarı olduğunu söylemiştir. Meâlim’in, Keşf’te zikredilen 
birçok mevzû’ rivâyetten salim olduğunu da belirtmiştir.20 Meâlimu’t-Tenzîl, Tefsîru’l-
Beğavî diye şöhret bulmuştur. Ayrıca Tefsîru’l-Ferrâ ismiyle de tanınmaktadır.21 Ali b. 
Muhammed el-Hâzin (öl. 741/1341), Meâlimu’t-Tenzîl’i esas alarak Lübâbu’t-Te’vîl fî 
Meâni’t-Tenzîl adlı eseri kaleme almıştır. Bu tefsir Tefsîru Hâzin diye bilinmektedir.22 

2. Tefsir Metodu 

Müellif tefsirini kaleme alırken rivâyet ağırlıklı bir yol izlemiştir. Bunun yanı sıra 
âyetlerin izahında birçok yöntem de kullanmıştır. Bu yöntemleri dört başlık altında 
toplayabiliriz. 

a. Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri: Âyetleri tefsir ederken en sağlam kaynak elbette 
yine Kur’ân’ın kendisidir. Birçok âlim gibi Beğavî  de yeri geldikçe aralarında anlam ilişkisi 

 
17 “Selef yolunu takip etmiştir” cümlesinden kasıt onun Allah’ın sıfatları konusunda herhangi bir yoruma 

gitmeden olduğu gibi kabul ettiğidir. Çünkü bilindiği üzere Selef-i Salih, Allah’ın sıfatları hakkında te’vilin 
caiz olmadığını savunmaktadır. M. Sait Özervarlı, “Selefiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/399-402.  

18 Saffet Bakırcı, “Meâlimu’t-Tenzîl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 
28/203-204.  

19 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 1/34.  
20 Ebu’l-Abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Abdulhalîm b. Mecdiddîn Abdusselâm el-Harrânî, Minhâcu’s-Sünneti’n-

Nebeviyye, thk. Muhammed Reşâd Sâlim (Kahire: Müessesetu Kurtubâ, 1046/1987), 7/12.  
21 Eroğlu, Müfessir Beğavî, Hayatı ve Tefsîrindeki Metodu, 68. 
22 Saffet Bakırcı, Meâlimu’t-Tenzîl’in Rivâyet Tefsîrleri İçindeki Yeri, (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora Tezi, 1990), 178-179. Ayrıca el-Cevheretu’l-Asîl, Nefâisu’l-Murğân fî Cem’i Kasasi’l-Kur’ân, 
Muhtasaru’l-Celîl gibi muhtasar çalışmaları da mevcuttur. 
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bulunan âyetleri “ تَ َعاَل  ُ اَّلله قَاَل   Allah) ”كقوله “ 23,(Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi) ”َكَما 

Teâlâ’nın şu sözü gibi),24 “ نظريه” (Bu âyetin benzeri),25 “ذلك معىن قوله” (Bu âyet de Allah’ın şu 

sözünün manasındadır),26 “فسره” (Şöyle tefsir etti),27 “تفسريه” (Tefsiri şöyledir),28 “ دليله” 

(Delili şu âyettir)29 tarzında izah etmiştir.  
b. Kur’ân’ın Sünnet ile tefsiri: Rasûlullah’ın (s.a.s) görevlerinden biri de 

tebyîndir. Yani inen âyetleri muhataplara çeşitli şekillerde açıklamaktır. Beğavî de Hz. 
Peygamber’in (s.a.s) bu tür açıklamalarını tefsirde bolca kullanmıştır. Bunu yaparken 
merfû’, mevkûf ve maktû’ rivâyetleri de çokça nakletmiştir.30 Aktardığı bazı rivâyetler 
hakkında sıhhat değerlendirmesi yapmış ve bazı raviler hakkında da bilgi vermiştir.31  

Mücmelin Beyânı: “Namazlara ve özellikle de orta namaza devam edin”32 âyetinde 
yer alan orta namazın hangisi olduğunu belirtmek amacıyla bazı âlimlerin görüşlerini 
aktardıktan sonra Hz. Ali’den şu rivâyeti zikretmiştir: “Biz salâtu’l-vustâ’nın sabah namazı 
olduğunu düşünüyorduk. Ta ki ben Rasûlullah’tan (s.a.s) Hendek Savaşı’nda şu sözü 
işitinceye kadar: ‘(Kâfirler) bizi salâtu’l-vustâ’dan, ikindi namazından alıkoydular.   Allah 
onların karınlarını ve kabirlerini ateşle doldursun”33 (1/288).34 

Müşkilin Tavzîhi: “…Beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye dek yiyiniz, içiniz…”35 
âyetinde yer alan beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilmesi hususunu açıklığa 
kavuşturmak için şu rivâyeti zikretmiştir: Adiy b. Hâtim şöyle dedi: “…Beyaz iplik siyah 
iplikten ayırt edilinceye dek yiyiniz, içiniz…” âyeti nazil olunca biri siyah biri beyaz iki ipi 
yastığımın altına koydum. Gece bunlara bakmaya başladım ancak ipleri birbirinden ayırt 
edemiyordum. Bunun üzerine sabah erkenden Rasûlullah’ın (s.a.s) yanına gittim ve bu 
durumu ona anlattım. O da bana: ‘(Bu âyetteki siyah ve beyaz iplikten kasıt) gecenin 
karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır’ dedi.”36 (1/208). 

Umûmun Tahsîsi: “Allah, çocuklarınızın miras hisseleri hususunda size şöyle 
emrediyor…”37 âyetinin umûmu her durumda da çocukların mirasta pay sahibi olduğunu 
göstermektedir. Ancak Hz. Peygamber (s.a.s) “Kâtil mirasçı olamaz”38 buyurarak bu genel 
anlamı tahsis etmiş ve katili mirastan men etmiştir. (2/173-174). 

Âyetlerdeki Hükümleri Pekiştirmek: “…Gitmeye gücü yetenin Kâbe’yi haccetmesi, 
Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”39 âyetinde yer alan haccın farziyeti ve diğer birçok 
âyette farz kılınmış namaz, oruç gibi ibadetlerin Müslümanların yapması gereken bir 
görevi olduğunu destekleyici mahiyette şu rivâyeti aktarmıştır: “İslam beş şey üzerine inşa 
edilmiştir. Bunlar; Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 

 
23 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 1/68, 2/95, 3/37. 
24 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 5/108, 7/46. 
25 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 4/205, 6/169. 
26 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 1/66, 3/199, 298. 
27 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 3/179, 5/17. 
28 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 3/45. 
29 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 2/10. 
30 Örnekleri aşağıda verilmiştir. 
31 Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 1/55, 56, 57, 2/220, 5/134. 
32 Bakara 2/238. 
33 Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Cu’fî el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, nşr. Muhammed Züheyr b. 

Nasr (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001), “56 Cihâd ve Siyer”, 98. 
34 (1/288) ifadesi, ilgili rivâyetin Meâlimu’t-Tenzîl’de yer aldığı cilt ve sayfa numarasını göstermektedir. Tüm 

rivâyetlerin sonunda bu yöntem izlenmiştir. 
35 Bakara 2/187. 
36 Buhârî, “30 Savm”, 16. 
37 Nisâ 4/11. 
38 İbn Mâce, “23 Diyât”, 14. 
39 Âl-i İmrân 3/97. 



 Meâlimu’t-Tenzîl’de Nakledilen Merfû’ - Muttasıl Rivâyetler Üzerine Bir İnceleme 

(Nahl Sûresi Örneği) 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 162-186 

 

167 

peygamberi olduğuna inanmak, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve Ramazan 
orucunu tutmaktır.”40 (2/72). 

Mutlakın Takyîdi: “Hırsız erkek ve hırsız kadının kazandıkları günaha karşılık bir 
ceza ve Allah’tan bir ibret olarak ellerini kesin…”41 âyetinde hırsızlık suçu işleyenin çaldığı 
miktara bakılmadan elinin kesilmesi mutlak olarak emredilmiştir. Rasûlullah (s.a.s) bunu 
“Kesme, çeyrek dinar ve üzerindeki miktarlarda olur”42 buyurarak kayıtlamıştır. (3/52). 

Âyette Yer Alan Bir Sözcüğü Açıklamak: “İçlerinde birtakım ümmî kimseler vardır ki, 
kitabı bilmezler; tek bildikleri kulaktan dolma şeylerdir…”43 âyetinde yer alan “ümmî” 
kelimesini izah etmek kastıyla şu rivâyeti zikretmiştir: “Biz ümmî bir topluluğuz, ne 
yazmayı ne de hesap yapmayı biliriz.”44 (1/114). 

c. Kur’ân’ın sahâbe sözü ile tefsiri: Nebî’den (s.a.s) sonra Kur’ân’ın en güvenilir 
tefsircileri elbette sahâbîler olmuştur. Beğavî de bu anlamda sahâbe kavlinden çokça 

istifade etmiştir. İbn Abbas’ın “ يراءون هم   :âyeti için şöyle dediğini nakletmiştir 45”الذين 

“Onlar münafıklardır. İnsanlardan ayrılıp gittiklerinde namazı terk ederler, insanlarla 

birlikte bulunduklarında ise namazı açıktan kılarlar.” İbn Mes’ûd ise “  على األمانة  عرضنا  إان 
اجلبال...  و  األرض  و   kelimesinin: “Beş vakit namazı ”األمانة “ âyetinde yer alan 46”السماوات 

kılmak, zekâtı vermek, Ramazan orucunu tutmak, Kâbe’yi haccetmek, doğru sözlü olmak, 
dini vecibeleri yerine getirmek, ölçü-tartıda adil olmak ve bütün bu emanetlere sıkı sıkıya 
bağlı olmak” manasında olduğunu söylemiştir. (6/380, 8/552). 

d. Kur’ân’ın tâbiîn sözü ile tefsiri: Meâlimu’t-Tenzîl’de bir rivâyet tefsiri olması 
hasebiyle bolca nakilde bulunulmuştur. Bunların büyük çoğunluğunu da tâbiin neslinin 

açıklamaları oluşturmaktadır. Bunlara örnek olarak “47”هلوعا kelimesine verilen manalar 

gösterilebilir. Said b. Cübeyr’in “eli sıkı/pinti”, İkrime’nin “çok somurtkan”, Dahhâk ve 
Hasan Basrî’nin “cimri”, Katâde’nin “çok sabırsız/çok endişeli”, Mukâtil’in ise “kalbi dar 
kimse” olarak açıkladığını belirtmiştir. (8/223). 

e. Kur’ân’ın kıraatlere göre tefsiri: Müellifin tefsir yöntemlerinden biri de bazı 
âyetlerde kıraat vecihlerini zikrederek açıklamaktır. Bu kıraatlerin bir kısmı manaya etki 
etmezken bir kısmı da manayı değiştirmektedir.48 Beğavî’nin manaya etki eden ve 
kendisinin de bu anlamlar arasında bir tercihte bulunduğu kıraate örnek olarak İsrâ Sûresi 

on altıncı âyette geçen “َأَمْران” (emernâ) sözcüğünü vermek mümkündür. Bu kelimenin “ َأمهْران” 

(emmernâ) ve “آَمْران” (âmernâ) şeklinde de okunduğunu ve bu okuyuşlara göre anlamın 

değiştiğini söylemiştir. Buna göre “ َأّمْران” (emmernâ) şeklinde okunduğu zaman “O beldenin 

şerli kimselerini oranın başına geçiririz”,49 “ آَمْران” (âmernâ) şeklinde okunduğunda ise 

 
40 Buhârî, “2 İmân”, 1. 
41 Mâide 5/38. 
42 Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, es-Sahîh, nşr. Muhammed Fuad Abdulbâkî (Beyrut: 

Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1412/1991), “29 Hudûd”, 2. 
43 Bakara 2/78. 
44 Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, el-Müsned, nşr. Şuayb Arnavut vd. 

(Lübnan: Müessesetu’r-Risâle, 1418/1997), 10/229. 
45 Mâ’ûn 107/6. 
46 Ahzâb 33/72. 
47 Meâric 70/19. 
48 Aykut Kaya, Meğâzî’nin Kur’an Tefsîri’ne Kaynaklığı (Beğavî’nin Meâlimu’t-Tenzîl Örneği), (İstanbul: Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 29-30. 
49 İsrâ 17/16. 
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“çoğaltırız” anlamına geldiğini söylemiştir. Beğavî “çoğaltırız” anlamını tercih etmiştir. 
(5/83). 
 

 

3. Hadisleri Aktarma Metodu 

Beğavî, âyetleri tefsir sadedinde rivâyetleri belli metotlarla aktarmıştır. Bu 
metotları altı başlık altında toplayabiliriz 

a. Hadisi senedi ve metni ile birlikte zikretmiştir: “Ebû Hâmid Ahmed b. 
Abdullah es-Sâlihî ← Ebû Bekir Ahmed b. el-Hasan el-Hîrî ← Hâcib b. Ahmed et-Tûsî ← 
Abdurrahim b. Munîb ← Ya’lâ ← el-A’meş ← Ebû Sâlih.” Ebû Hureyre Rasûlullah’ın (s.a.s) 
şöyle buyurduğunu aktardı: “Her peygamberin kabul edilmiş bir duası vardır. Ben de duamı 
ümmetim için şefaat olarak sakladım. Allah’ın izniyle şefaatim Allah’a hiçbir şeyi ortak 
koşmadan ölen kişiye ulaşacaktır.”50 (5/118). 

b. Bir metnin birkaç senedini tahvil yaparak vermiştir: “Ebû Ömer Abdulvâhid 
b. Ahmed el-Melîhî ← Ebû Hâmid Ahmed b. Abdullah en-Nuaymî ← Ebû Abdullah 
Muhammed b. Yusuf ← Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî ← Hudbe b. Halid ← 

Hemmâm b. Yahyâ ← Katâde (ح) (tahvîl) el-Buhârî ← Halîfe el-Usfurî ← Yezid İbn Zürey’ ← 

Saîd ve Hişâm ← Katâde ← Mâlik b. Sa’saa’, Nebî (s.a.s) onlara isrâ olayını anlattı. (ح)  el-

Buhârî ← Yahyâ b. Bükeyr ← el-Leys ← Yunus ← İbn Şihâb ← Enes şöyle dedi: “Ebû Zer 
Rasûlullah’ın (s.a.s) şöyle dediğini aktardı: “Ben Mekke’deyken evimin tavanı 
aralandı/yarıldı ve Cebrail indi. Göğsümü yardıktan sonra zemzem suyuyla yıkadı. Sonra içi 
iman ve hikmetle dolu bir altın bir kap getirip göğsüme boşalttı ve yarığı kapadı.” (5/59). 

c. Birkaç metni bir sened altında nakletmiştir: “İsmail b. Abdulkâhir ← 
Abdulğâfir b. Muhammed ← Muhammed b. İsa el-Culûdî ← İbrahim b. Muhammed b. 
Süfyân ← Müslim b. el-Haccâc ← Harun b. Ma’rûf ← İbn Vehb ← Amr İbnu’l-Hâris.” Ebû Ali 
Sümâme b. Şüfâ’nın naklettiğine göre o Ukbe b. Âmir’in minberde iken şöyle dediğini 
nakletmiştir: “Ben Rasûlullah’ı (s.a.s) şöyle buyururken işittim: ‘Elinizden geldiği kadar 
onlara karşı güç toplayın. Dikkat edin! Güç/kuvvet atıcılıktır. Dikkat edin! Güç/kuvvet 
atıcılıktır. Dikkat edin! Güç/kuvvet atıcılıktır.’”51 Yine bu isnadla; Ben Rasûlullah’ı (s.a.s) 
şöyle derken işittim: “Rum toprakları kesinlikle size açılacaktır. Onlara karşı size Allah azze 
ve celle yetecektir. Sizden biri sakın ola ki oklarıyla atış talimi yapmaktan aciz kalmasın.”52 
(3/371). 

d. Sahâbî ravisi hariç senedi hazfederek aktarmıştır: İbn Abbas şöyle dedi: 
“Ebû Cehîl Rasûlullah’ı (s.a.s) namazdan alıkoyunca Allah Rasûlü (s.a.s) de onu payladı. 
Bunun üzerine Ebû Cehîl: ‘Demek beni tekdir ediyorsun ha! Allah’a yemin ederim ki eğer 
dilersem bu vadide senin üzerine çıplak atlar ve bıyığı henüz yeni terlemiş gençler 
doldururum’ dedi…”53 (8/480-481). 

e. Senedin tamamını hazfederek rivâyeti zikretmiştir: Hadiste şöyle rivâyet 
edilmiştir: “Cinler üç gruba ayrılırlar: Onlardan bir sınıfın kendisiyle havada uçtukları 
kanatları vardır. Bir sınıf yılanlar ve köpeklerdir. Bir sınıf da bir yerde geçici ikamet eder ve 
ayrılıp gider.”54 (7/269).  

 
50 Muhammed b. İsa b. Sevra b. Mûsa b. ed-Dahhâk et-Tirmizî, es-Sünen, thk. Ahmed Muhammed Şâkir vd. 

(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1382/1962), “49 Daavât”, 131; Müslim, “ 1 İmân”, 338.  
51 Müslim, “33 İmâre”, 167. 
52 Müslim, “33 İmâre”, 168. 
53 Tirmizî, “48 Tefsîr”, 65. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/164. 
54 Ebu’l-Kâsım Müsnidu’d-Dünya Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, thk. Hamdi 

Abdulmecid es-Selefî (Kahire: Mektebetu İbn Teymiyye, 1415/1994), 22/214-215; Ebû Abdullah 
Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek  ale’s-Sahîhayn ve bi zeylihi et-
Telhîsu li’l-Hâfız ez-Zehebî, thk. Yusuf Abdurrahman el-Mar’aşli (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, t.s.), 2/456. 
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f. Hadisi taktî’ yaparak nakletmiştir: Bu da Hz. Peygamber’in (s.a.s) şu sözünün 
manasındandır: “İhsan, sanki senin O’nu görüyormuşçasına Allah’a kulluk etmendir.”55 
(5/38).  

4. Hadisleri Nakletme Sebepleri 
Beğavî’nin âyetlerin tefsirinde hadis nakletmesi şu üç sebebe dayanmaktadır:56   
a. Bir hadisin sıhhatini beyan etmek için başka bir hadis aktarmıştır: 

Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “Akrabalık bağına riâyet eden, kendine iyilik yapan 
akrabaya karşılık olarak iyilik yapan kimse değildir. Esas akrabalık bağına riâyet eden kişi, 
kendisi ile ilişkilerini kesen akrabaya iyilik yapandır.”57 Beğavî bu rivâyeti aktardıktan sonra 
rivâyetin sıhhatini desteklemek kastıyla Buhârî’den (öl. 256/870) şu rivâyeti nakletmiştir: 
“Onunla akrabalık bağı kesildiği zaman yine de akrabalık bağını gözetir.”58 

b. Bir hadisin kastettiği manayı açıklamak için zikretmiştir: Sa’d b. Ebî Vakkâs 
şöyle dedi: “Uhud günü Allah Rasûlü’nü (s.a.s) gördüm. Onunla beraber iki kişi onu 
korumak için savaşıyorlardı. İkisi üzerinde beyaz elbiseler vardı. Çok çetin savaşıyorlardı. 
Bu ikisini ne daha önce ne de daha sonra gördüm.”59 Müellif bu rivâyetten sonra 
Müslim’den (öl. 261/875) bir rivâyet aktararak bu iki şahsın Cebrail ve Mikail olduğunu 
açıklamıştır. Yine Sa’d b. Ebî Vakkâs’tan şöyle aktarılmıştır: “Uhud günü Allah Rasûlü’nün 
(s.a.s) sağında ve solunda daha önce ve sonra hiç görmediğim beyaz elbiseli iki adam 
gördüm.” Yani Cibrîl ve Mîkâîl.60 

c. Lafız fazlalığını göstermek için bir rivâyetten sonra başka bir rivâyeti 
nakletmiştir: Ebû Saîd el-Hudrî Rasûlullah’ın (s.a.s) şöyle buyurduğunu söyledi: “Ölüm 
çok güzel bir koç suretinde getirilir ve ardından bir kişi şöyle seslenir: ‘Ey cennetlikler! 
Gözetleyin ve bakın. Bunu tanıyabildiniz mi?’ Onlar da onu görmüş oldukları halde ‘Evet, bu 
ölümdür’ derler. Sonra yine seslenir: ‘Ey cehennemlikler! Gözetleyin ve bakın. Bunu 
tanıyabildiniz mi?’ Onlar da onu görmüş oldukları halde ‘Evet, bu ölümdür’ derler. Bunun 
üzerine o koç boğazlanır ve münadi şöyle der: ‘Ey cennetlikler! Ebedisiniz, artık hiçbir ölüm 
yoktur. Ey cehennemlikler! Ebedisiniz, artık hiçbir ölüm yoktur.’ Sonra da şu âyeti okudu: 
“Sen onları işin bitirileceği hasret günü ile uyar. Hâlbuki onlar gaflettedirler ve onlar hâlâ 
iman etmiyorlar.”61 Beğavî daha sonra şöyle demiştir: “Ebû İsa, Ahmed b. Menî’’den, o en-
Nadr b. İsmail’den, o da el-A’meş’ten bu isnadla aktarmış ve şunu ziyade etmiştir: ‘Allah 
Teâlâ şâyet cennetliklere hayat ve ebedilik hükmünü vermemiş olsa idi onlar sevinçlerinden 
ölürlerdi. Aynı şekilde cehennemliklere de hayat ve ebedilik takdir etmeseydi onlar da 
kederleri sebebiyle ölürlerdi.’”62 

 
5. Nahl Sûresi Hakkında Kısa Bilgi 

Nahl Sûresi Mekkî bir sûredir. Âyet sayısı yüz yirmi sekiz olan bu sûrenin iniş sırası 

yetmiştir. Adını altmış sekizinci âyette geçen ve bal arısı anlamına gelen “حنل” (nahl) 

kelimesinden almaktadır.63 Allah’ın insanlara verdiği ve ileride lütfedeceği nimetler 
konusunda uzunca bahsetmesi sebebiyle “Niam” sûresi olarak da adlandırılmaktadır.64 

 
55 Buhârî, “2 İmân”, 37; Müslim, “1 İmân”, 1, 5, 7. 
56 Abdulhamid Abdurrezzâk Şeyhûn Muhammed, Rivâyâtu’l-Beğavî fî Tefsîrihi Meâlimu’t-Tenzîl an Şeyhihî 

Abdulvâhid el-Melîhî “Tahrîc ve Dirâse”, (Mısır: Arap Dili ve Edebiyatı, Edebiyat Fakültesi, İslâmî Araştırmalar 
Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 1435/2014), 19. 

57 Ebû Dâvûd, “3 Zekât”, 45. 
58 Buhârî, “78 Edeb”, 15. 
59 Buhârî, “64 Meğâzî”, 18. 
60 Müslim, “43 Fezâil”, 46; Abdulhamid Abdurrezzâk, Rivâyâtu’l-Beğavî fî Tefsîrih, 20. 
61 Buhârî, “65 Tefsîr”, 19. 
62 Tirmizî, “48 Tefsîr”, 20. Abdulhamid Abdurrezzâk, Rivâyâtu’l-Beğavî fî Tefsîrih, 20-21. 
63 Kur’an’ı Kerim Meali, çev. Hayrettin Karaman vd. (İstanbul: D.İ.B. Yayınları, 2017), 280. 
64 Hayrettin Karaman vd., Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsîr, (Ankara: D.İ.B. Yayınları, 2007), 3/375. 
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Sûre; Allah’ın birliği, adâlet, vahiy, kıyamet, şirk, diriliş, ihsan gibi konuları 
içermektedir. Allah’ın nimetleri hatırlatılmakta, mahşer günü hesap verme üzerinde 
durulmakta, yağmur ile canlılığın devamına işaret edilmekte, müşriklerin kız çocuğu 
olduğu zaman yüzlerinin kapkara kesildiği belirtilmekte ve müşriklerin kızları Allah’a 
yakıştırmaları sert bir şekilde eleştirilmektedir. Akrabaya yardım emredilmekte, kötülük, 
azgınlık ve çirkin işler yasaklanmaktadır. İnsanların darda kalınca Allah’a yönelmeleri ve 
bu darlıktan selamete erince O’ndan yüz çevirmeleri anlatılmakta, hayvanlardan elde 
edilen menfaatler, çeşitli meyveler,  hayvanlardan binek ve süs olarak istifade edilmesi dile 
getirilmektedir. Müminlere sabır ve güçlü kalma tavsiye edilmekte, müşrikler de azapla 
uyarılmaktadır. Allah adına “bu helal, bu haram” vb. söylemlerde bulunulmaması 
istenmektedir.65  

Çalışmamız sonucunda Nahl Sûresi tefsirinde 26 rivâyetin nakledildiği tespit 
edilmiştir. 128 âyetten oluşan bu sûrede ortalama her 5 âyete 1 rivâyet düşmektedir. 
Makalenin konusunu teşkil eden merfû’-muttasıl rivâyet sayısı ise 9’dur. Buna göre 
yaklaşık olarak 14 âyete 1 merfû’-muttasıl rivâyet tekabül etmektedir.  

Müellif Nahl Sûresi tefsirinde aktardığı 26 rivâyetin 12’sini senedli olarak zikretmiştir. 
Merfû’-muttasıl olan 9 rivâyette hocaları Abdulvâhid b. Ahmed el-Melîhî’den 4, Ebû 
Abdullah Muhammed b. el-Fadl el-Harakî'den 2,  Ebû Saîd eş-Şurayhî, Bekir b. Muhammed 
b. Muhammed b. Mahmeş ve İsmail b. Abdulkâhir’den 1’er rivâyet aktarmıştır. 

6. Rivâyetlerin Tahrîci ve Değerlendirilmesi 

Bu başlık altında Nahl Sûresi tefsirinde nakledilen merfû’-muttasıl rivâyetlerin 
tahrîç ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Ancak bundan önce ilgili âyetin meali, sonra da 
nakledilen rivâyetin meali isnadıyla birlikte verilecektir.  

6.1. (Nahl, 16/22-23) İle İlgili Rivâyet 
“Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete iman etmeyen kimseler ki, onların kalpleri inkâr 

edicidir. Onlar kibirlenen kimselerdir. Hiç şüphesiz Allah, onların sakladıklarını da açığa 
çıkardıklarını da bilir. Muhakkak ki O, büyüklük taslayanları sevmez.” 

 Rivâyet  

Ebû Saîd Bekir b. Muhammed b. Muhammed b. Mahmeş el-Bistâmî ← Ebu’l-Hasen 
Abdurrahman b. İbrahim b. Suhteveyh ← Ebu’l-Fazl Süfyan b. Muhammed el-Cevherî ← Ali 
İbnu’l-Hasan b. Ebî İsa el-Hilâlî ← Yahya b. Hammâd ← Şû’be ← Ebân b. Tağlib ← Fudayl el-
Fukaymî ← İbrahim en-Nehaî ← Alkame b. Kays.  

Abdullah (b. Mes’ûd’un) aktardığına göre Nebî (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Kalbinde 
zerre miktarı kibir olan bir kimse cennete giremez. Kalbinde zerre miktarı iman olan kişi de 
cehenneme girmez.” Bir adam: “Ya Rasûlallah! Bir kimse elbisesinin ve ayakkabısının güzel 
olmasını istiyorsa ya?” dedi. Nebî (s.a.s) de: “Gerçek şu ki Allah güzeldir ve güzelliği de 
sever. Kibir, hakka karşı nankör olmak ve insanları küçük görmektir” buyurdu.  (5/15).66 

 
65 Geniş bilgi için bk.; Komisyon, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsîr, 3/375; Muhsin Demirci, Kur’an Tefsîrinde 

Farklı Yorumlar (İstanbul: M.Ü.İ.F.A.V. Yayınları, 2017), 142; M. Kamil Yaşaroğlu, “Nahl Sûresi”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 32/308-309. 

66 Kibirle alakalı bazı rivâyetler ve değerlendirmeleri hakkında bk. Selim Demir, Kelam İlmi Açısından Kur’an ve 
Sünnet’te Kibir, (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010);Kadir 
Polater, Kur’an Açısından Kibir Sorunu ve Sonuçları, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 
cilt: XVII, sayı: 1, s. 63-88. 
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Müellif âyette yer alan kibir kelimesiyle alakalı olarak Abdullah b. Mes’ûd kanalı ile 
gelen bu rivâyete Şerhu’s-Sünne isimli eserinde aynı sened ve metinle yer vermiştir. 
Mesâbîhu’s-Sünne’de ise muallâk olarak sıhâhlar67 arasında zikretmiştir.68 

Müslim de bu hadisi el-Câmiu’s-Sahîh’te Yahya b. Hammâd’dan itibaren  benzer bir 
isnadla zikretmiştir. Ancak “Kalbinde zerre miktarı iman olan kişi de cehenneme girmez” 
şeklindeki ifade bu rivâyette yoktur. Rivayet el-Câmiu’s-Sahîh’te daha başka lafızlarla da 
gelmiştir.69 Ebû Dâvûd (öl. 275/888) es-Sünen’de bu hadisin bir kısmını farklı bir senedle 
ve bazı lafız farklılıkları ile Abdullah İbn Mes’ûd’dan, bir kısmını da Ebû Hureyre’den 
nakletmiştir.70 Tirmizî’de (öl. 279/892) ise iki farklı şekilde aktarılmıştır. Biri Yahya b. 
Hammâd’dan itibaren aynı sened ve bazı farklılıklarla aynı metin ile gelmekte iken bir 

diğerinde ise “ ٍَخْرَدل ِمْن  َحبهٍة  -kaydı yer almaktadır.71 İbn Hibbân’ın (öl. 354/965) es ”ِمثْ َقاُل 

Sahîh’inde de bu rivâyet Müslim’in naklettiği rivâyet ile aynıdır.72  
Tirmizî, naklettiği rivâyetlerin ilkine “hasen sahîh”, ikincisine ise “hasen sahîh 

garîb” hükmünü vermiştir.73 Şuayb Arnavut, Ebû Dâvûd’un naklettiği rivâyetler için “sahîh 
hadis”, “isnadı sahîh”74, İbn Hibbân’ın Sahîh’inde yer alanlar için de “isnadı sahîh”75 
tabirlerini kullanmıştır. 

Tahrîcini yaptığımız rivâyetin Müslim’in sıhhat şartlarını taşıması ve sahîhliğine 
dair gelen birçok kavil sebebiyle bizde de bu rivâyetin sahîh olduğu kanaati hâsıl olmuştur.  

6.2. (Nahl, 16/24-25) İle İgili Rivâyet 
“Onlara: “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman “Evvelkilerin masalları(nı indirdi)” 

derler. Kıyamet günü kendi günahlarını tastamam yüklenmeleri ve cahilce saptırdıkları 
kişilerin bir kısmının da günahlarını taşımaları için (bu şekilde konuşurlar). Yüklendikleri şey 
ne de kötüdür”! 

 Rivâyet  

Ebû Abdullah Muhammed b. el-Fadl el-Harakî ← Ebu’l-Hasan Ali b. Abdullah et-
Taysefûnî ← Abdullah b. Ömer el-Cevherî ← Ahmed b. Ali el-Küşmîhenî ← Ali b. Hucr ← 
İsmail b. Cafer.  

el-Alâ b. Abdurrahman babasından, o da Ebû Hureyre’den Rasûlullah’ın (s.a.s) 
şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Her kim bir hidâyete davet ederse, o kimse için kendisine 
uyanların sevaplarının aynısı vardır. Bu, onların sevaplarından hiçbir şey eksiltmez. Her kim 
de bir sapkınlığa davet ederse, o kimse için kendisine uyanların günahlarının aynısı vardır. 
Bu da onların günahlarından hiçbir şey eksiltmez.”  (5/15). 

 
67 Beğavî’nin, Mesâbîhu’s-Sünne’sinde Sahîhayn’dan aldığı hadisleri sıhâh/sahîh, Sahîhayn dışındaki eserlerden 

aldığı hadisleri ise hısân/hasen başlığı altında topladığı ifade edilmektedir. (bk., İbrahim Hatiboğlu, 
“Mesâbîhu’s-Sünne”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/258). 
Ancak eser tedkik edildiğinde bunun her zaman mümkün olmadığı görülmektedir. bk. Muhittin Düzenli, 
“Beğavî’nin, Kitâbu’l-Mesâbîh Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası ve Diğer Nüshalarla Mukayesesi”, Dinbilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi, 14/3, (2014), s. 260. 

68 Beğavî, Şerhu’s-Sünne, thk. Şuayb Arnavut, Muhammed Züheyr eş-Şâvîş (Dımeşk/Beyrut: el-Mektebu’l-
İslâmî, 1403/1983), 13/165; Mesâbîhu’s-Sünne, thk., Yusuf Abdurrahman el-Mar’aşli vd. (Beyrut: Dâru’l-
Ma’rife, 1407/1987), 3/402. 

69 Müslim, “1 İmân”, 147, 148, 149. 
70 Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş’as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî, es-Sünen, nşr. Şuayb Arnavut, Muhammed Kâmil 

Karabelli (Beyrut: Dâru’r-Risâleti’l-Âlemiyye, 1430/2009), “26 Libâs”, 29, (No. 4091, 4092). 
71 Tirmizî, “28 Birr ve Sıla”, 61, (No. 1998, 1999). 
72 Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî, es-Sahîh, nşr. Şuayb Arnavut (Beyrut: Müessesetü’r-

Risâle, 1414/1993), 12/280.  
73 Tirmizî, es-Sünen, 4/360. 
74 Ebû Dâvûd, es-Sünen, 6/190-191.  
75 İbn Hibbân, es-Sahîh, 7/280. 
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Âyette belirtildiği üzere cahilce doğru yoldan saptırılan kimselerin günahlarından 
bir kısmı onları saptıranların üzerine yüklenecektir. Beğavî de Hz. Peygamber’in (s.a.s)  
yukarıdaki müjdesini bu manayı teyit maksadıyla nakletmiştir. 

Müellif Meâlimu’t-Tenzîl’de Ebû Hureyre’den naklettiği bu rivâyete her iki hadis 
kitabında da yer vermiş olup, Mesâbîhu’s-Sünne’deki rivâyeti sıhâhlar içerisinde 
zikretmiştir.76 

Müslim,77 Ali b. Hucr’dan itibaren aynı sened ve metinle hadisi el-Câmiu’s-Sahîh’e 
almış, Ebû Dâvûd78 ve Tirmizî79 de Sünen’lerinde bu rivâyeti Müslim’inki ile aynı metinle 

aktarmıştır. İbn Mâce (öl. 273/887), “ ِْث اْْلِ ِمَن  َعَلْيِه  ثِْ “ lafzı yerine ”َكاَن  اْْلِ ِمن   lafzı ile bu ”فَ َعَلْيِه 

rivâyeti tek bir değişiklikle es-Sünen’ine almıştır.80 Dârimî’nin (öl. 255/869) kitabındaki 
rivâyet ise İsmail b. Cafer'den itibaren hem senedi hem de metni bakımından aynıdır.81 
Ayrıca el-Müsned’de Ahmed b. Hanbel82 (öl. 241/855) de aynı hadisi rivâyet etmiştir. 

Yukarıda asli kaynaklarını belirttiğimiz rivâyet, hadis kitapları arasında en 
muteber ikinci kitap sayılan Müslim’in el-Câmiu’s-Sahîh’inde yer almaktadır. Müslim’in 
sıhhat şartlarına uyan bu rivâyetin diğer kaynaklarda da aynı şekilde yer alması ve 
haklarında olumsuz bir değerlendirme bulunmaması sebebiyle bu rivâyetin sahîh 
olduğunu söylemek mümkündür.  

6.3. (Nahl, 1/49-50) İle İlgili Rivâyet 

“Göklerde ve yerde olan bütün canlılar ve Melekler, büyüklenmeksizin Allah’a secde 
ederler. (Şan, yücelik, azamet bakımdan) kendilerinden üstün olan Allah’tan korkarlar ve 
kendilerine emredilen şeyleri yerine getirirler.” 

 Rivâyet  

          Abdulvâhid b. Ahmed el-Melîhî ← Muhammed b. Sem’ân ← Ebû Bekir Muhammed b. 
İbrahim eş-Şearânî ← Muhammed b. Yahya ez-Zühlî ← Ubeydullah b. Musa el- Absî ← İsrail 
← İbrahim b. Muhâcir ← Mücâhid ← Muverrik. 

Ebû Zer’den Allah Rasûlü’nün (s.a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ben sizin 
görmediğinizi görüyor, işitmediğinizi işitiyorum. Gök inledi, onun inlemesi yerinde de oldu. 
Nefsim elinde olan Zâta yemin ederim ki gökte dört parmak kadar bile olsa boşluk yoktur. 
Her yerde bir melek Allah’ı yüceltir. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok 
ağlardınız. Yataklarınızda kadınlar ile eğlenmezdiniz. Bağırarak yüksek tepelere 
tırmanırdınız.” Ebû Zer şöyle dedi: “Keşke meyvesinden ısırılan bir ağaç olsaydım.” Hadis, 
Ebû İsa, Ahmed b. Menî’, Ebû Ahmed ez-Zübeyrî’den İsrâil kanalıyla: “Gökte dört parmaklık 
bile olsa hiçbir boşluk yoktur ki bir melek alnını koyarak Allah’a secde etmesin.” şeklinde 
vârid olmuştur. (5/23). 

Beğavî, rivâyeti her iki hadis kitabına da almıştır.   Mesâbîhu’s Sünne’de “ َاَّلله ُد   ”ُيَُجِّ

ibaresi yerine “ َُهَته  lafzı hısânlar arasında yer alırken, Şerhu’s-Sünne’de tefsirde  ”َواِضٌع  َجب ْ

geçtiği şekliyledir.83 

 
76 Beğavî, Şerhu’s-Sünne, 1/232; a.mlf., Mesâbîhu’s-Sünne, 1/156. 
77 Müslim, “47 İlm”, 16. 
78 Ebû Dâvûd, “34 Sünnet”, 7, (No. 4609). 
79 Tirmizî, “42 İlm”, 15, (No. 2674). 
80 Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid Mâce el-Kazvînî, es-Sünen, nşr. Şuayb Arnavut vd. 5 cilt. b.y.: Dâru 

Risâleti’l-Âlemiyye, 1430/2009., “Mukaddime”, 14, (No. 206). 
81 Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. el-Fazl ed-Dârimî, es-Sünen, nşr. Hüseyin Selim Esed (Riyad: 

Dâru’l-Muğnî, 1421/2000); “Mukaddime”, 44, (No. 530). 
82 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 15/83. 
83 Beğavî, Şerhu’s-Sünne, 14/370, a.mlf., Mesâbîhu’s-Sünne, 3/354. 
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Tirmizî ise iki farklı şekilde nakletmiştir. İlkini “ ِبَِيِده نَ ْفِسي   ibaresi olmaksızın ”َوالهِذي 

Ebû Zer’den; ikincisini ise Ebû Hureyre’den naklederek yalnızca “Şâyet siz benim 
bildiklerimi bilseydiniz az gülüp çok ağlardınız” şeklinde es-Sünen’inde aktarmıştır.84 İbn 
Mâce de, Tirmizî’nin eserinde zikrettiği tarike benzer bir şekilde kitabına almıştır. Ancak 

ikinci rivâyeti Enes b. Mâlik yoluyla tahdîs etmiştir.85 Ahmed b. Hanbel ise “َوالهِذي نَ ْفِسي بَِيِده” 

ve “ ملك ساجد” gibi birkaç değişiklikle Ebû Zer tarikiyle el-Müsned’de nakletmiştir.86 

es-Sünen’de yer alan rivâyetlere Tirmizî, “hasen garîb” ve “sahîh” demiştir.87 Beğavî 
de Tirmizî’nin bu rivâyete “hasen garîb” hükmünü verdiğini belirtmiştir.88 Şuayb Arnavut 
İbn Mâce’nin es-Sünen’de naklettiği rivâyetlerden biri için “Hasen li ğayrihîdir. İbrahim b. 
Muhacir sebebiyle bu isnad da zayıftır. Ebû Zür’a ve Dârekutnî: ‘Muverrik el-İclî bu rivâyeti 
Ebû Zer’den işitmemiştir’” demiş, diğer rivâyetin ise sahîh olduğunu belirtmiştir.89 Ahmed 
b. Hanbel’de geçen rivâyet için ise “Hasen li ğayrihîdir. Bu isnad munkatı’dır.” demiştir.90 

Rivâyet için yapılan değerlendirmeler neticesinde bu hadisin hasen li gayrihî 
olduğunu söylemek mümkündür. 

6.4. (Nahl, 16/68-69) İle İlgili Rivâyet 
“Rabbin bal arısına: “Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) yaptıkları çardaklardan 

ev edin sonra tüm meyvelerden ye ve rabbinin kolay kıldığı yollarda ilerle.” diye vahyetti. O 
arının karnından insanlar için şifa olan renkleri farklı bir içecek çıkar.  Muhakkak ki bunda 
düşünen bir toplum için bir ibret vardır.” 

 Rivâyet  

 İsmail b. Abdulkâhir ← Abdulğâfir b. Muhammed ← Muhammed b. İsa el-Culûdî ← 
İbrahim b. Muhammed b. Süfyân ← Müslim b. el-Haccâc ← Muhammed b. el-Müsennâ ← 
Muhammed b. Cafer ← Şu’be ← Katâde ← Ebu’l-Mütevekkil. 

Ebû Saîd el-Hudrî’den nakledildiğine göre bir adam Nebî’ye (s.a.s) geldi ve şöyle 
dedi: “Benim kardeşim ishal oldu.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.s): “Ona bal içir” dedi. 
Adam (gidip) kardeşine bal içirdi. Daha sonra gelerek şöyle dedi: “Kardeşime bal içirdim 
fakat bu onun sadece ishalini arttırdı.” Hz. Peygamber (s.a.s) bunu üç kere tekrarladı. 
Adam dördüncü defa da geldi ve Nebi (s.a.s) ona yine “Bal içir” dedi. O adam: “İçirdim fakat 
bu onun sadece ishalini arttırdı başka da bir işe yaramadı” diye karşılık verdi. Bu cevap 
üzerine Allah Rasûlü (s.a.s) şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ doğru, senin kardeşinin karnı ise 
yalan söyledi.” Adam kardeşine yine bal içirdi ve kardeşi düzeldi. (5/29-30). 

Beğavî, balın insanlar için bir şifa kaynağı olduğunu desteklemek için Hz. 
Peygamber (s.a.s) ile bir sahâbî arasında geçen bu olayı zikretmiştir. Onun her iki hadis 
kitabında da naklettiği bu rivâyet, Mesâbih’te sıhâh başlığı altında yer almaktadır.91  

Rivayet Müslim’in el-Câmiu’s-Sahîh’inde92 birebir yer alırken, Buhârî’nin el-
Câmiu’s-Sahîh’inde93 bazı metin farklılıklarıyla Ebû Saîd el-Hudrî’den aktarılmıştır. 
Tirmizî’de yer alan rivâyet ise “Hz. Peygamber (s.a.s) bunu üç kere tekrarladı. Adam 

 
84 Tirmizî, “37 Zühd”, 9, (No. 2312, 2313). 
85 İbn Mâce, “37 Zühd”, 19, (No. 4190, 4191). 
86 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 35/405-406. 
87 Tirmizî, es-Sünen, 4/556-557, (No. 2312, 2313). 
88 Beğavî, Şerhu’s-Sünne, 14/370. 
89 İbn Mâce, es-Sünen, 5/283. 
90 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 35/405-406. 
91 Beğavî, Mesâbîhu’s-Sünne, 3/237, a.mlf., Şerhu’s-Sünne, 12/147-148. 
92 Müslim, “39 Selâm”, 91, (4/1736). 
93 Buhârî, “82 Tıb”, 4, 24, (No. 5684, 5716). 
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dördüncü defa da geldi” ibaresi olmaksızın nakledilmiştir.94 Ahmed b. Hanbel tarafından 
da el-Müsned’de üç yerde birkaç farklı lafız ile zikredilmiştir  95  
 Tirmizî’nin hasen sahîh96 dediği bu rivâyete muttefekun aleyh olması hasebiyle 
sahîh demek mümkündür. 

6.5. (Nahl, 16/70) İle İlgili Rivâyet 

“Sizi Allah yarattı ve sonra sizin canınızı alacak. Sizden kimisi de bir şey bildikten 
sonra onu bilmez hale gelsin diye ömrünün en rezil çağına ulaştırılır. Muhakkak ki Allah her 
şeyi hakkıyla bilen, her şeye gücü yetendir.” 

 Rivâyet  
 Abdulvâhid el-Melîhî ← Ahmed en-Nuaymî ← Muhammed b. Yusuf ← Muhammed 
ibn Yusuf ← Muhammed b. İsmail ← Harun b. Musa Ebû Abdullah el-A’ver ← Şuayb. 

Enes b. Mâlik,  Rasûlullah’ın (s.a.s) şöyle dua ettiğini rivâyet etmiştir: “Cimrilikten, 
tembellikten, ömrün en kötü çağından, kabir azabından, deccalın fitnesinden, hayat ve 
ölümün fitnesinden sana sığınırım.” (5/30). 
 Beğavî bu rivâyeti âyette yer alan “ömrün en rezil çağının” ne kadar sıkıntılı ve 
zorlu bir süreç olduğunu anlatmak için Hz. Peygamber’in (s.a.s) bu ahvalden Allah’a 
sığındığı duayı nakletmiştir. Meâlimü’t-Tenzîl’de yer alan bu dua metni Şerhu’s-Sünne ve 
Mesâbîhu’s-Sünne’de Sa’d b. Ebî Vakkâs tarikiyle yer almaktadır. Mesâbîh’teki rivayet sıhâh 

başlığı altındadır. Burada yer alan rivâyette “ َِبك  lafzı her atıf harfinden sonra tekrar ”َأُعوُذ 

edilmiştir. Ziyâde olarak da “korkaklıktan sana sığınırım” lafzı yer alırken, “hayatın ve 
ölümün fitnesinden”, “tembellikten”, “deccalın fitnesinden” gibi lafızlar rivâyette 
bulunmamaktadır.97 
 Buhârî bu rivâyeti el-Câmiu’s-Sahîh’te birçok kez nakletmiştir. Naklettiği 
rivâyetlerden dördü Beğavî’nin hadis kitaplarında yer aldığı şekliyle aynıdır. Bir rivâyette 
“dünyanın fitnesinden” lafzından sonra “-yani deccalin fitnesinden-“ lafzı geçmektedir. 
Ayrıca Sahîh’te birkaç farklı lafızla da nakledilmektedir.98 Müslim’in naklettiği rivâyetlerde 
de bazı farklılıklar söz konusu olmuştur. Orada ”tembellik”, “korkaklık” gibi sözcükler yer 
almazken, “günahlarımı kar suyuyla yıka”, “mesîh-i deccal” gibi ibareler bu rivâyetlerde 
geçmektedir.99 Ebû Dâvûd’un zikrettiği rivâyet, Müslim’in naklettiği rivâyetlerle benzerlik 
göstermektedir.100 Tirmizî’nin es-Sünen’de nakletmiş olduğu bazı rivâyetler Mesâbîh’teki 
rivâyet ile bazıları da Müslim’de geçtiği şekli ile aynıdır.101 Nesâî’nin es-Sünen’inde beş 
yerde Tirmizî’nin rivâyet ettiği aynı metin ile yer almaktadır. Yine Nesâî’de bu rivâyet 
diğer hadis kaynaklarında geçtiği gibi birkaç değişik lafızla beraber nakledilmiştir.102 İbn 
Mâce103 ve Dârimî,104 Sahîhayn’da yer alan rivâyetlere benzer şekilde eserlerine 

 
94 Tirmizî, es-Sünen, “29 Tıb, 31”, (No. 2082). 
95 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 17/233-234, 18/375-376. 
96 Tirmizî, es-Sünen, 4/409. 
97 Beğavî, Şerhu’s-Sünne, 3/231-232; a.mlf., Mesâbîhu’s-Sünne, 1/360. 
98 Buhârî, “56 Cihâd”, 25, (No. 2822),” 65 Tefsîr”, 1, (No. 4707), “80 Daavât”, 37, 41, 44, 56, (No. 6365, 6370, 

6374, 6390). Diğer rivâyetler için bkz.; “23 Cenâiz”, 87, (No. 1377, “80 Daavât”, 38, 39, 40, No. 6367, 6368, 
6369); Müslim, “5 Mesâcid ve Mevâdiu’s-Salât”, 128, 129, 130, 131, 132, 134, (1/412, 413), “47 Zikir, Duâ, 
Tevbe ve İstiğfar”, 49, 50, 52, (4/2078, 2079, 2080). 

99 Müslim, “5 Mesâcid ve Mevâdiu’s-Salât”, 128, 129, 130, 131, 132, 134, (1/412, 413), “47 Zikir, Duâ, Tevbe ve 
İstiğfar”, 49, 50, 52, (4/2078, 2079, 2080). 

100 Ebû Dâvûd, “2 Salât”, 152, 183, 365, (No. 880, 983, 984, 1542, 1543). 
101 Tirmizî, “49 Daavât”, 77, 114, 133, (No. 3567, 3494, 3604). 
102 Nesâî, “50 İstiâze”, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 38, 39, 40, (No. 5445, 5446, 5447, 5478, 5479, 5450, 5495, 5496, 5497), 

“13 Sehv”, 63, (No. 1309, 1310), “21 Cenâiz”, 115, (No. 2060, 2063). 
103 İbn Mâce, “5 İkâmetu’s-Salât”, 26, (No. 909), “34 Duâ”, 3, (No. 3840). 
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almışlardır. Ahmed b. Hanbel metninde ufak bazı değişiklikler olmakla beraber ondan 
fazla yerde el-Müsned’de nakletmiştir.105  
 Kütüb-i Tis’a içerisinde yalnızca Mâlik b. Enes’in (öl. 179/795) Muvatta’ında tespit 
edilemeyen bu rivâyet, Sahîhayn’da birçok kez nakledilmiştir. Şeyhayn’ın ittifak ettiği 
hadisler genel kanaate göre sıhhat derecesinde en üst mertebe sayıldığı için bu rivâyetin - 
başka bir kıstasa tabi tutmaksızın - sahîh olduğu söylenebilir.  

6.6. (Nahl, 16/95, 96, 97) İle İlgili Rivâyet 

“Allah’ın ahdini az bir pahaya satmayın. Eğer bilirseniz Allah katındaki sizi için en 
hayırlısıdır. Sizin yanınızda olan şeyler fânidir/tükenir, Allah katında olanlar ise 
bâkîdir/kalıcıdır. (Ant olsun ki) sabredenlerin karşılıklarını yaptıklarının daha güzeliyle 
mükâfatlandıracağız.  Her kim erkek veya kadın, mümin olarak iyi bir iş yaparsa elbette biz 
ona temiz, hoş bir hayat yaşatacağız ve karşılıklarını işlediklerinin en güzeline karşılık 
olarak vereceğiz.” 

 Rivâyet  

Ebû Abdullah Muhammed b. el-Fadl el-Harakî ← Ebu’l-Hasen et-Taysefûnî ← 
Abdullah b. Ömer el-Cevherî ← Ahmed b. Ali el-Küşmîhenî ← Ali b. Hucr ← İsmail b. Cafer 
← Amr b. Ebî Amr Mevlâ el-Muttalib. 

Ebû Musa el-Eşa’rî, Rasûlullah’ın (s.a.s) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: “Her 
kim dünyasını severse ahiretini hüsrana uğratır. Her kim de ahiretini severse dünyasını 
hüsrana uğratır. İşte bu kimseler bâkî olanı fâni olana tercih etmişlerdir.” (5/41). 
 Beğavî bu rivâyeti Şerhu’s-Sünne’de de aynı isnad ve metin ile zikretmiştir. İsnadda 
“Mevlâ el-Muttalib” ve “Ebû Musa el-Eşa’rî”nin arasına “Muttalib”i de eklemiştir. Naklettiği 
rivâyette tahvîl yapıp başka bir isnad daha zikretmiştir. Mesâbîhu’s-Sünne’de hısânlar 
arasında yer alan rivâyetin metni de aynıdır.106  
 Ahmed b. Hanbel, Müsned’de bu rivâyeti Ebû Musa el-Eş’arî’den aynı metin ve 
farklı iki senedle zikretmiştir.107 Kütüb-i Tis’a içerisinden yalnızca el-Müsned’de tespit 
edebildiğimiz bu rivâyet, aşağıda yerlerine işaret edilen diğer muteber hadis 
kaynaklarında da yer almıştır. 
 İbn Hibbân’ın es-Sahîh’inde yer alan rivâyetin metni aynı, senedi farklıdır.108 Abd b. 
Humeyd (öl. 249/863) el-Müsned’de aynı metne yer vermiştir.109 Taberânî (öl. 360/971) 
el-Mu’cemu’l-Kebîr’de Abdullah İbn Mes’ûd’dan nakletmiştir. Metni de “Kim dünyayı severse 
ahiretini hüsrana uğratmıştır. Her kim de ahireti severse dünyasını hüsrana sokmuştur. 
Dünya onlara bâkî olana karşılık fâni olanı emreder” şeklindedir. Bir diğer rivâyette ise 
buna ek olarak “Muhakkak siz, âlimleri çok, hatipleri az olan bir zamandasınız…” ibaresi yer 
almaktadır.110 Hâkim bu rivâyeti aynı metin ve iki farklı sened ile el-Müstedrek’e 
almıştır.111 Beyhakî (öl. 458/1066), Şuabu’Îmân’da iki farklı yerde zikretmiştir. Biri 
Beğavî’nin tefsirde naklettiği rivâyetin metniyle aynı iken, diğeri Taberânî’nin rivâyeti ile 

 
104 Dârimî, “2 Salât”, 86, (No. 1383). 
105 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/147, 168, 4/61, 178, 440, 12/176, 13/255, 15/209, 226, 16/95, 147, 177, 

448, 19/166, 208, 20/446, 35/514, 42/433. 
106 Beğavî, Şerhu’s-Sünne, 14/239, a.mlf., Mesâbîhu’s-Sünne, 3/422. 
107 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 32/470-472. 
108 İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/486. 
109 Ebû Muhammed Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kissî (el-Keşşî), el-Müntehab min Müsnedi Abd b. Humeyd, thk. 

Subhî el-Bedri es-Sâmarraî ve Mahmûd Muhammed Halil es-Saîdî (Kahire: Mektebetu’s-Sünne, 1408/1988), 
198. 

110 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 9/112-113, 164-165. 
111 Zehebî, Telhîsu’l-Müstedrek, 4/308-319. 
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aynıdır. Fakat Taberânî’de yer alan rivâyetteki “فََأَمَرُهم”   lafzı burada geçmemektedir.  Yine 

es-Sünenu’l-Kübra’da da aynı metinle aktarmıştır.112  
Şuayb Arnavut, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde geçen rivâyetlere “hasen li 

ğayrihî, inkıta’ sebebiyle bu isnad zayıftır”,113 İbn Hibbân’ın es-Sahîh’inde nakledilen 
rivâyete ise “inkıta’ nedeniyle zayıftır” demiştir.114 Zehebî, el-Müstedrek’te zikredilen 
rivâyetlerden birinde inkıta’ olduğunu söylerken bir diğerine sahîh hükmünü vermiştir.115 
Şuabu’l-Îmân’da Beyhakî’nin aktardığı rivâyetler hakkında muhakkiki Abdulalî 
Abdulhamîd Hâmid, tefsirde yer alan rivâyetin aynısına inkıta’ nedeniyle senedi zayıf, bir 
diğerinin “hasen olduğunu belirtmiştir.116 

Yukarıda aktarılan değerlendirmeler sonucunda rivâyetin şiddetli zayıf olmaması, 
sahîh, hasen ve hasen liğayrihî gibi farklı değerlendirmelerin yapılması, farklı birçok 
isnadla nakledilmiş olması sebebiyle hasen li ğayrihî olduğu söylenebilir.  

6.7. (Nahl, 16/98, 99, 100) İle İlgili Rivâyet 

  “Öyleyse Kur’ân’ı okuduğun zaman kovulmuş olan şeytandan Allah’a sığın. Çünkü 
onun, iman edip de Rablerine tevekkül edenlere karşı bir otoritesi yoktur. Onun 
otoritesi/gücü ancak kendisini arkadaş edinen müşrik olanların üzerindedir.” 

 Rivâyet   

Abdulvâhid b. Ahmed el-Melîhî ← Ebû Muhammed Abdurrahman b. Ebî Şurayh ← 
Ebu’l-Kâsım el-Beğavî ← Ali b. el-Ca’d ← Şu’be ← Amr b. Mürre ← Âsım ← İbn Cübeyr b. 
Mut’im. 

İbn Cübeyr b. Mu’tim’in babasından naklettiğine göre o Allah Rasûlü’nü (s.a.s) 
namaz kılarken gördü. Rasûlullah’ın (s.a.s) “Üç defa Allahu ekber kebîrâ (üç defa ve’l-
hamdu lillahi kesîrâ ve üç defa da subhânallahi bükraten ve esîlâ) diyerek tekbir 
getirdiğini, daha sonra da “Allah’ım, kovulmuş şeytandan, o (şeytanın) dürtüsünden, 
vesvesesinden ve tükürmesinden sadece sana sığınırım” diye dua ettiğini nakletti. (5/43). 

Rivâyet, müellifin her iki hadis kitabında da yer almaktadır. Mesâbîh’teki rivâyet 
sıhâhlardandır.117 

Ebû Dâvûd,118 İbn Mâce,119 Ahmed b. Hanbel,120 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî121 (öl. 
204/819), Abdurezzak b. Hemmâm122 (öl. 211/826), Bezzâr123 (öl. 292/905), Ebû Ya’lâ el-

 
112 Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali el-Beyhakî, el-Câmi’ li Şuabi’l-Îmân, thk. Abdulali Abdulhamid Hâmid 

ve Muhtar Ahmed en-Nedvî (Riyad: Mektebetu’r-Rüşd, 1423/2003), 4/308-319; 12/538-539, 13/187-188; 
a.mlf, es-Sünenu’l-Kübra, thk. Muhammed Abdulkadir Atâ (Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2003), 
3/517. 

113 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 32/470-472. 
114 İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/486. 
115 Zehebî, Telhîsu’l-Müstedrek, 4/308-319. 
116 Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 12/538, 13/187. 
117 Beğavî, Şerhu’s-Sünne, 3/43, a.mlf., Mesâbîhu’s-Sünne, 1/318. 
118 Ebû Dâvûd, “2 Salât”, 121 (No.764). 
119 İbn Mâce, “5 İkâmetu’s-Salavât”, 2, (No. 807). 
120 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 27/303-304, 324, 339, 36/514. 
121 Ebû Dâvûd Süleyman b. Dâvûd b. el-Cârûd et-Tayâlisî, el-Müsned, thk. Muhammed b. Abdulmuhsin et-Türkî 

(Mısır: Dâru Hicr, 1419/1999), 2/255. 
122 Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi’ es-San’ânî el-Himyerî, el-Musannef, thk. Habîbu’r-Rahman el-

A’zamî (Beyrut: el-Mektebetu’l-İslâmî, 1403/1983), 2/82. 
123 Ebû Bekir Ahmed b. Amr b. Abdulhâliḳ el-Bezzâr el-Basrî, el-Bahru’z-Zehhâr, thk. Mahfûzu'r-Rahmân 

Zeynullah (Medine: Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1416/1196), 8/366-367. 
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Mevsılî124 (öl. 307/919), İbn Hibbân,125 Taberânî,126 Hâkim en-Nîsâbûrî127 ve Beyhakî128 
rivâyeti aynı metinle (bazı metinlerde birkaç lafız farklılığıyla beraber)  nakletmişlerdir. 

Ayrıca “Sübhâneke Duası” diye bilinen metinle beraber Ebû Dâvûd,129 Tirmizî,130 
Dârimî,131 Ebû Ya’lâ el-Mevsılî,132 İbn Huzeyme133 (öl. 311/924), Dârekutnî134 (öl. 
385/995) ve Beyhakî135 kitaplarında aktarmışlardır. 

Rivâyet metninin yalnızca “Allah’ım, kovulmuş şeytandan…” şeklinde başlayan 
kısmından itibaren İbn Mâce,136 Ahmed b. Hanbel,137 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî,138 Abdurezzâk 
b. Hemmâm,139 İbn Ebî Şeybe140 (öl. 235/849), Ebû Ya’lâ el-Mevsılî,141 İbn Huzeyme,142 İbn 
Hibbân,143 Hâkim en-Nîsâbûrî144 ve Beyhakî145 kitaplarında zikretmişlerdir. 

Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel ve İbn Hibbân’nın kitaplarını tahkik eden 
Muhammed Kamil Karabelli, Şuayb Arnavut, Abdullatif Hırzullah ve Âdil Mürşid bu 
kaynaklarda aktarılan rivâyetler için “sahîh liğayrihi”, “zayıf”, “hasen liğayrihi”, “Asım el-
Anzî’nin meçhûl olması sebebiyle isnadı zayıftır”, “Ca’fer b. Süleyman bu rivâyette teferrüd 
etmiştir” gibi değerlendirmeler yapmışlardır.146 Ebû Ya’lâ’nın naklettiği rivâyetlere 
Hüseyin Selim Esed “zayıf”, “isnadı ceyyid” şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.147 Ebû 
Dâvûd et-Tayâlisî’nin Müsned’inin muhakkiki olan Muhammed b. Abdu’l-Muhsin et-Türkî 
“Asım el-Anzî’nin meçhûl olması sebebiyle isnadı zayıftır” demiştir.148 el-Müstedrek ale’s-
Sahîhayn’a zeyl yazan Zehebî iki rivâyet için de sahîh tabirini kullanmıştır.149 Ahmed Ferid 
el-Mezîdî ve Âdil b. Yusuf el-Ğazzâvî, İbn Ebî Şeybe’nin Müsned’inde zikredilen rivâyetin 
sahîh liğayrihi olduğunu söylemişlerdir.150 Beyhakî’nin Şuab’ında aktarılan rivâyete 
muhakkik Abdulalî Abdulhamid Hâmid hasen demiştir.151  

Rivâyetin geçtiği eserlerde verilen hüküm genellikle zayıf olduğu yönündedir. 
Fakat sahîh, hasen gibi değerlendirmeler de dikkate alınacak olursa rivâyetin hasen li 
ğayrihî olduğunu söylemek mümkündür. 

 
124 Ebû Ya’lâ Ahmed b. Ali b. el-Müsennâ et-Temîmî el-Mevsılî, el-Müsned, nşr. Hüseyin Selim Esed (Dımeşk: 

Dâru’s-Sekâfeti’l-Arabiyye, 1412/1996), 13/393. 
125 İbn Hibbân, es-Sahîh, 5/80, 6/336-337. 
126 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 2/134-135, 9/301. 
127 Zehebî, Telhîsu’l-Müstedrek, 1/235. 
128 Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 4/495; a.mlf., es-Sünenu’l-Kübra, 2/53. 
129 Ebû Dâvûd, “2 Salât”, 121 (No.775). 
130 Tirmizî, “2 Ebvâbu’s-Salât”, 179, (No. 242). 
131 Dârimî, “2 Salât”, 33, (No. 1275). 
132 Ebû Ya’lâ el-Mevsılî, el-Müsned, 2/358. 
133 Ebû Bekir Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî en-Nîsâbûrî, es-Sahîh, thk. Muhammed Mustafa el-

A’zamî (Beyrut: el-Mektebetu’l-İslâmî, 1390/1970), 1/238. 
134 Dârekutnî, es-Sünen, 2/58-59-60-61. 
135 Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübra, 2/52, 54. 
136 İbn Mâce, “5 İkâmetu’s-Salavât”, 2, (No. 808). 
137 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6/378, 380, 18/52, 42/129. 
138 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, el-Müsned, 1/388-389. 
139 Abdurezzâk b. Hemmâm, el-Musannef, 2/84. 
140 Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrahim el-Absî el-Kûfî, el-Müsned, thk. Âdil b. Yusuf el-

Ğazzâvî ve Ahmed Ferid el-Mezîdî (Riyad: Dâru’l-Vatan, 1419/1997), 1/140-141. 
141 Ebû Ya’lâ el-Mevsılî, el-Müsned, 8/411, 9/10, 258. 
142 İbn Huzeyme, es-Sahîh, 1/40. 
143 İbn Hibbân, es-Sahîh, 5/78. 
144 Zehebî, Telhîsu’l-Müstedrek, 1/207. 
145 Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 3/418-419; es-Sünenu’l-Kübra, 2/53, 54;  
146 Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel ve İbn Hibbân’ın aktardıkları rivâyetlerin değerlendirmelerini 

görmek için rivâyetlerin daha önce kaydettiğimiz dipnotlarına bakılabilir. 
147 Ebû Ya’lâ el-Mevsılî, el-Müsned, 2/358; 13/393. 
148 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, el-Müsned, 2/255. 
149 Zehebî, Telhîsu’l-Müstedrek, 1/207-235. 
150 İbn Ebî Şeybe, el-Müsned, 1/140-141. 
151 Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 3/491. 
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6.8. (Nahl, 16/104, 105) İle İlgili Rivâyet 

“Allah’ın âyetlerine inanmayan kimseleri Allah hidâyete erdirmez. Onlar için acı 
veren bir azap vardır. Yalanı, sadece Allah’a inanmayanlar uydururlar. İşte onlar 
yalancıların ta kendileridir.” 

 Rivâyet  

Ebû Saîd eş-Şurayhî ← Ebû İshâk es-Sa’lebî ← Ebû Hafs Ömer b. Ahmed el-Cevherî 
← dedem Ebû Bekir Muhammed b. Ömer b. Hafs ← Ebû Bekir Muhammed b. el-Ferec el-
Ezrak ← Saîd b. Abdulhamîd b. Ca’fer.  

Ya’lâ b. el-Eşdak, Abdullah b. Cerâd’ın şöyle dediğini nakleder: “Dedim ki: ‘Ya 
Rasûlallah! Mü’min bir kimse zina eder mi?’, ‘Bu olabilir’ buyurdu. ‘Pekiyi hırsızlık yapar 
mı?’ dedim, ‘Bu olabilir’ buyurdu. ‘Pekiyi yalan söyler mi’ dedim, ‘Hayır (mü’min biri yalan 
söylemez). Allah Teâlâ: ‘Yalanı, ancak Allah’a inanmayan kimseler uydururlar.’ dedi’ diye 
cevap verdi.” (5/45). 
 Beğavî, yalanın bir Müslümana asla yakışmayacağını, bu çirkin hasletin kâfirlerin 
bir özelliği olduğunu açıklamak amacıyla Rasûlullah’tan (s.a.s) bu rivâyeti nakletmiştir.  
 Ebu’l-Kâsım el-Beğavî (öl. 317/929), Mu’cemu’s-Sahâbe isimli kitabında aynı 
rivâyeti nakletmiştir. Müfessirlerden Sa’lebî (öl. 427/1035) ve Vâhidî (öl. 468/1075) de 
aynı şekilde Nahl Sûresi yüz beşinci âyetin tefsiri sadedinde yer vermiştir. İbn Cerîr et-
Taberî (öl. 310/922) bir hadis kitabı olan Tehzîbu’l-Âsâr’ında bu rivâyeti Abdullah b. Cerâd 
tarikiyle Ebu’d-Derdâ’dan nakletmiştir. Ancak Meâlimu’t-Tenzîl’deki rivâyetin sonundaki 
âyet yerine “Sadece iman etmeyen kişi yalan söyler. Kul(un ayağı) kayar/hata yapar sonra 
da rabbine yönelerek tövbe eder. Allah Teâlâ da onun tövbesini kabul eder” ifadesi 
zikredilmektedir.152 
 el-Harâitî (öl. 327/939), Mesâvi’l-ahlâk ve Mezmûmuhâ ismini verdiği kötü ahlak ile 
alakalı merfû’, mevkûf, maktû’ ve bazı ulemanın rivâyetlerini ihtiva eden eserinde 
Meâlimu’t-Tenzîl’deki rivâyetin aynısını nakletmiştir.153 Târîhu Medîneti Dımeşk isimli 
eserin sahibi İbn Asâkir (öl. 571/1176) de bu rivâyeti kitabına almıştır. İbn Asâkir’in 
zikrettiği isnad, Saîd b. Abdulhamid b. Cafer’den itibaren Beğavî’nin senediyle 
birleşmektedir.154   
 Aclûnî (öl. 1162/1749) de halk arasında hadis diye bilinen rivâyetleri topladığı 
Keşfu’l-Hafâ isimli kitabına bu rivâyeti de almıştır. Rivâyet şöyledir: “Nebî’ye (s.a.s) şöyle 
soruldu: “Ey Allah’ın Rasûlü! Mü’min biri korkak olur mu? ‘Evet, olur’ buyurdu. Pekiyi 
cimri olur mu? ‘Evet, olur’ buyurdu. Pekiyi yalancı olur mu? diye sorulunca da ‘Hayır 
(yalancı) olmaz’ diye cevap verdi.”  Sonra da İbn Abdilber’in Temhîd’de Abdullah b. 
Cerâd’dan:  “Mü’min zina eder mi?’, ‘Bu olabilir’ buyurdu. ‘Pekiyi mümin yalan söyler mi’ 
dedim, ‘Hayır (yalan söylemez)” şeklindeki rivâyeti aktardığını belirtmiştir.  İbn Ebi’d-
Dünya’nın (öl. 281/894) da Kitâbu’s-Samt’ta155 bunu kısaltarak yalan ile ilgili kısmını 

 
152 Ebu’l-Kâsım Abdullah b. Muhammed b. Abdilaziz b. el-Merzubân el-Beğavî, Mu’cemu’s-Sahâbe, thk. 

Muhammed Emin b. Muhammed el-Cekenî (Kuveyt: Mektebetu  Dâri’l-Beyân, 1421/2000), 4/244; Ebû İshâk 
Ahmed b. Muhammed b. İbrahim es-Sa’lebî en-Nîsâbûrî, el-Keşf ve’l-Beyân, thk. Ebû Muhammed b. Âşûr 
(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1422/2002), 6/44-45; Vâhidî, el-Vasît fî Kur’an’il-Mecîd, thk. Âdil Ahmed 
Abdulmevcud (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1994), 3/85; Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd 
el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî, Tehzîbu’l-Âsâr, thk. Mahmut Muhammed Şakir (Kahire: Matbaatu’l-Medenî, 
1402/1982), 135-136. 

153 Ebû Bekr Muhammed b. Ca‘fer b. Muhammed es-Sâmerrî el-Harâitî, Mesâvi’l-ahlâk ve Mezmûmuha, thk. 
Mustafa b. Ebu’n-Nasr eş-Şelbî (Cidde: Mektebetu’s-Sevâdî, 1412/1992), 69-70. 

154 Ebu’l-Kâsım Alî b. el-Hasan b. Hibetillâh b. Abdillah b. Hüseyin ed-Dımaşkî eş-Şâfiî, Târîhu Medîneti Dimeşk, 
thk. Amr b. Garâme (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1415/1995), 27/241-242. 

155 Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşî el-Bağdâdî, Kitâbu’s-Samt, thk. Ebû İshak el-Huveyni 
el-Eseri (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1410/1990), 237.  
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naklettiğini belirtmiştir. Rivâyette yer alan mü’min bir kimsenin yalan söylemesiyle alakalı 
Hz. Ömer’ ve Sa’d b. Ebî Vakkas’tan da iki farklı nakil yapmıştır. Daha sonra da Beyhakî’ye 
göre merfû’ olmayıp zayıf olduğunu, Dârekutnî’nin “mevkûf olması isabetli fakat doğru olan 
hükmen merfû’ olmasıdır. Çünkü burada şahsi bir görüş yoktur” şeklindeki kanaatlerini 
aktarmıştır. Aynı şekilde Mekâsidu’l-Hasene’de de böyle olduğunu söylemiştir.156  

Kitâbu’s-Samt’ı tahkik eden Ebû İshak el-Huveynî el-Eserî kitapta geçen rivâyetin 
senedinin zayıf olduğunu söylemiştir.157 Senedde yer alan Ya’lâ b. el-Eşdak hakkında 
Buhârî “hadisi yazılmaz” demiştir.158 Zehebî ise Mîzânu’l-İ’tidal’de Buhârî’nin bu 
değerlendirmesini zikrettikten sonra İbn Adiy’in “Amcası Abdullah b. Cerâd’dan rivâyette 
bulunmuştur. O ve amcası meçhûl kimselerdir” dediğini, Ebû Zür’a’nın da “Leyse bi şey’/bir 
şey değil, doğru söylemez” şeklindeki ifadelerini aktarmıştır. Abdullah b. Cerâd için ise 
şunları aktarmıştır: “Meçhûldur, haberi doğru değildir. Çünkü o, Ya’lâ b. el-Eşdak’ın 
kendisinden rivâyette bulunduğu bir kişidir. Ebû Hâtim de ‘Bilinmiyor, haberi doğru 
değildir’ demiştir.”159  

Yukarıda belirtilen değerlendirmelere binaen rivâyetin zayıf olduğu söylenebilir. 

6.9. (Nahl, 16/124) İle İlgili Rivâyet 

“Cumartesi günü tatili yalnızca o gün hususunda ihtilafa düşenlere farz kılındı. 
Şüphesiz ki Rabbin, onların ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında 
hükmedecektir.” 

 Rivâyet  

Ebû Ali Hassan b. Saîd el-Menî‘î ← Ebû Tâhir Muhammed b. Muhammed b. 
Muhammeş ez-Ziyâdî ← Ebû Bekir Muhammed b. el-Hüseynî el-Kattân ← Ahmed b. Yusuf 
es-Sülemî ← Abdurrezzak ← Ma’mer ← Hemmâm b. Münebbih.  

Ebû Hureyre, Rasûlullah’ın (s.a.s) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: “Onlara 
bizden önce, bize de onlardan sonra kitap verildiği halde biz sonradan gelip kıyamet 
gününde de öne geçenleriz. Bu, onlara farz olup da kendisi hakkında ihtilafa düştükleri 
gündür. Allah onunla bizi doğru yola ulaştırmıştır. Onlar gün konusunda bize tabidirler. 
Yahudilerin yarın, Hristiyanla rınki de yarından sonraki gündür.” (5/52). 

Müellif mezkûr rivâyeti her iki hadis kitabında da nakletmiş ve Mesâbîh’teki rivâyeti 
sıhâhlar arasına almıştır.160 Buhârî,161 Müslim,162 Nesâî163 ve Ahmed b. Hanbel164 de bu 
rivâyete eserlerinde yer vermişlerdir.  
 Senedde yer alan ravilerden Hemmâm b. Münebbih rivâyeti Sahîfetu’s-
Sahîha’sına165 alırken; Ma’mer b. Râşid Câmî’ine, Adurrezzâk b. Hemmâm ise Musannef’in 
almamışlardır. 

Şeyhayn’ın sıhhat şartlarını haiz olması sebebiyle bu rivâyete sahîhtir denilebilir. 
 
 

 
156 Ebu'l-Fidâ İsmail b. Muhammed b. Abdilhâdî el-Cerrâhî el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, thk. Yusuf b. Mahmud el-Hâc 

Ahmed (Dımaşk: Mektebetu’l-İlmi’l-Hadis, ts.), 2/127-128. 
157 İbn Ebi’d-Dünya, Kitâbu’s-Samt, 237. 
158 Buhârî, et-Târîhu’s-Sağîr, thk. Mahmud İbrahim Zâyed (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1406/1986), 2/165. 
159 Zehebî, Mîzânu’l-İ’tidâl, thk. Ali Muhammed el-Bicâvî (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, t.s.), 2/400, 4/455-456. 
160 Beğavî, Şerhu’s-Sünne, 4/200-201; a.mlf. Mesâbîhu’s-Sünne, 1/464. 
161 Buhârî, “11 Cum’a’”, 1, (No. 876). 
162 Müslim, “7 Cum’a’”, 20, 21. 
163 Nesâî, “14 Cum’a’”, 1, (No. 1367). 
164 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/363-364, 13/135-136, 475, 16/314. 
165 Hemmâm b. Münebbih, es-Sahîfetu’s-Sahîha, 28. 
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7. Rivâyetlerin Kaynak ve Sıhhat Bakımından Sınıflandırılması ve 
Tablolar Halinde Gösterilmesi 

Beğavî’nin Meâlimu’t-Tenzîl’de Nahl sûresinin tefsiri bağlamında naklettiği 9 
merfû’-muttasıl rivâyet yer aldığı kaynak bakımından; Kütüb-i Tis’a’da yer alanlar, diğer 
hadis kitaplarında yer alanlar, hadis kitabı dışındaki kaynaklarda yer alanlar ve 
başvurulan kaynaklarda bulunamayanlar şeklinde, sıhhati açısından; makbûl, merdûd ve 
sıhhati hakkında hüküm verilemeyenler şeklinde taksim edilmiştir. 

Bunun yanında makbûl rivâyetler; sahîh ve hasen, merdûd rivâyetleri; zayıf ve 
mevzû, zayıf rivâyetler ise zayıflıkları bakımından farklı kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca 
mezkûr rivâyetlerin Kütüb-i Tis’a içerisindeki genel dağılımına ve Beğavî’nin Şerhü’s-Sünne 
ve Mesâbihü’s-Sünne adlı hadis kitaplarındaki genel dağılıma göre bölümlere ayrılmıştır. 
Bunların hepsine aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi yer verilmiştir.   
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Tablo 1: Rivâyetlerin Genel Dağılımı 

İÇİNDE  
YER ALDIĞI  
KAYNAK 
BAKIMINDAN 

Kütüb-i Tis'a'da Yer Alanlar 8 

Diğer Hadis Kitaplarında Yer Alanlar - 

Hadis Kitabı Dışında Yer Alanlar 1 

Başvurulan Kaynaklarda Bulunamayanlar - 

 Toplam 9 

SIHHAT  
BAKIMINDAN 

Makbûl Hadisler 
Sahîh 5 

8 
Hasen 3 

Merdûd Hadisler 
Zayıf 

Zayıflık Sebebi 

1 

Metrûk - 

1 

Meçhûl 1 

Münker - 

Mürsel - 

Munkatı - 

Muallak - 

Garib - 

Diğerleri - 

Mevzû - 

Hakkında Hüküm 
Verilemeyenler 

- - 

Toplam 9 
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Tablo 2: Kütüb-i Tis’a’da Yer Alan Rivâyetlerin Dağılımı (Tekrarlarıyla 
birlikte) 
 
Buhârî 4 
Müslim 5 
Ebû Dâvûd 3 
Tirmizî 5 
Nesâî 2 
İbn Mâce 3 
Dârimî 2 
Mâlik b. Enes - 
Ahmed b. Hanbel 8 
TOPLAM 32 

 

 

 

Tablo 3: Rivâyetlerin Beğavî’nin Hadise Dair Eserlerindeki Dağılımı 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
  

Sadece Şerhu’s-Sünne’de Yer Alanlar 1 

Sadece Mesâbîhu’s-Sünne’de Yer Alanlar - 

Her İkisinde de Yer Alanlar 8 
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Sonuç 

Kur’ân’ın nâzil oluşundan itibaren ilk açıklayıcısı Hz. Peygamber (s.a.s) olmuştur. 
Bu nedenle İlâhî Kelam’ın en doğru şekilde anlaşılması ve uygulanabilmesi için 
Rasûlullah’tan (s.a.s) nakledilen rivâyetler temel kaynak olmuştur. İslam bilginleri 
rivâyetlerin sonraki nesillere sahîh olarak aktarılması için çok çaba sarf etmişlerdir. Fakat 
bu çabaya rağmen yine de Hz. Peygamber’in (s.a.s) ağzından, O’nun söylemediği ancak 
O’na nispet edilen bazı uydurma rivâyetler yaygınlaşmıştır. Bunların bir bölümü de ne 
yazık ki kaynak eser olarak değerlendirilen birçok kitapta yer alabilmiştir.  

İslâm âlimleri de Allah’ın muradını anlamaya yönelik yoğun gayretler sarf etmişler, 
bu gayretlerin sonucu da tefsir adı verilen pek çok eser vücuda getirmişlerdir.  Eserlerinde 
ilahi mesajı daha iyi açıklayabilmek için vahyin ilk muhatabı ve mübeyyini Hz. 
Muhammed’in (s.a.s) açıklamalarından büyük oranda istifade etmişlerdir. İşte “rivâyet 
tefsiri” adı verilen bu eserlerden biri de Beğavî’nin Meâlimu’t-Tenzîl ismini verdiği 
eseridir. 

Çalışmamızda Beğavî’nin bu eserinde Nahl Sûresi’nin tefsirinde yer verdiği merfû’-
muttasıl rivâyetlerin tahriç ve değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda ilk önce 
nakledilen rivâyetlerin temel hadis kaynaklarındaki yerleri tespit edilmiş, akabinde ise 
sened ve metin farklılıklarına işaret edilmiştir. Daha sonra münekkid muhaddislerin ve 
muhakkiklerin ilgili rivâyetler hakkındaki açıklamalarına ve sıhhat değerlendirmelerine 
yer verilmiştir. Son olarak kısa bir değerlendirmeyle birlikte şahsi kanaatimiz ortaya 
konmuştur.  

Bu araştırmada ulaştığımız sonuçları özetleyecek olursak: 
 Beğavî, 128 âyetten oluşan Nahl Sûresi’ni tefsir ederken 26 tane rivâyet 

nakletmiştir. Bu rivâyetlerden 9’u merfû’-muttasıl’dır.  
Merfû’-muttasıl olarak nakledilen 9 rivâyetin 1’i - müellifin hadise dair iki meşhur 

eserinden biri olan - sadece Şerhu’s-Sünne’de yer alırken, sadece Mesâbîhu’s-Sünne’de 
nakledilmiş hiçbir rivâyet yoktur. 8’i ise her iki eserinde de yer almaktadır. Mesâbîh’te 
naklettiği 8 rivayetin 6’sı sıhâh, 2’si ise hısân başlığı altındadır. 

Rivâyetlerin Kütüb-i Tis’a’daki dağılımıyla ilgili olarak ise şunları söyleyebiliriz:  9 
merfû’-muttasıl rivâyetin 8’i Kütüb-i Tis’a’da yer almaktadır. Bunlardan 3’ü Şeyhayn 
(Buhârî ve Müslim) tarafından nakledilmiştir. Yani muttefekun aleyhtir. 1 rivâyet ise ne 
Beğavî’nin hadis kitaplarında ne de temel hadis kaynaklarında yer almaktadır.   

Sıhhat bakımından ise, 9 rivâyetin 5’inin sahîh, 3’ünün hasen liğayrihi, 1’inin de 
şiddetli zayıf olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç itibariyle 9 merfû’-muttasıl rivâyetin %90’ı makbuldür ve başta Kütüb-i Tis’a 
müellifleri olmak üzere meşhur âlimler tarafından mûteber hadis kitaplarında yer 
almaktadır. Bu veriler bize Beğavî’nin Nahl Sûresini tefsir ederken naklettiği müsned 
rivâyetlerin sahîh ve aynı zamanda mûteber hadis kaynaklarında yer alanlar arasından 
tercih ettiğini söylemektedir. Bunda hiç şüphesiz Beğavî’nin aynı zamanda iyi bir hadisçi 
olmasının da büyük rolü vardır.    
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Rodney Stark’ın Dinsel Hareketler Teorisi 

                     

Özet 

Bu makalede Rodney Stark’ın dinsel hareketler teorisini ve teoriye katkılarını 

ortaya koymaya çalıştık. Onun dinsel hareketlerle ilgili tartışmalara en önemli katkısı, 

kilise-sekt tipolojisini gerilim kavramı aracılığıyla analiz etmesi ve tartışmaya yeni bir 

hareket çeşidi olarak kültleri dâhil etmesidir. Stark, kültlerin tarihsel bir dinsel 

oluşumla bağlantısının olmadığı tespitinden yola çıkarak, bu hareketleri yeni dinler 

bağlamında ele alır. Bazı sosyal bilimcilerin yeni dinleri, sekt olarak isimlendirmesini 

de eleştirir. Zira sektler, kendisinden önceki bir dinsel gelenekle teolojik ve sosyolojik 

bağlara sahiptir. Dinsel bir hareketin sekt olarak adlandırılabilmesi için, başka bir 

dinsel oluşumdan ayrılan kişilerce kurulması gerekir. Bundan dolayı sekt terimi, 

sadece bir dinden kopan hareketler için kullanılabilir. Kültler ise, herhangi bir dinsel 

gelenekle sosyolojik ve teolojik bağlara sahip olmayan yeni dinsel oluşumlardır. Bu 

sebeple Stark, ayrılıkçı dinsel hareketlerin ortaya çıkış nedenlerinden hareketle 

geliştirilen teorilerin “yeni dinler”i açıklayamayacağını ileri sürer. Stark’ın analizinde 

kültler, hızlı toplumsal dönüşüm dönemlerinde müesses dinlerin zayıfladığı 

durumlarda ortaya çıkıp yayılır. Modern çoğulcu şehirler de kültlerin ortaya çıkıp 

kolaylıkla yayıldığı en önemli mekânlardır. Bu bağlamda Stark’ın teorik bakış açısı, 

günümüz yeni dini hareketlerinin anlaşılıp yorumlanmasını sağlayacak kavramsal 

araçları bünyesinde taşır. 

           Anahtar Kelimeler: Din, Sosyoloji, Sekülerleşme, Yeni Dini Hareketler, Kültler, Sektler. 

 

Abstrac 

The New Religious Movements Theory of Rodney Stark  

In this article, we tried to present Rodney Stark’s theory of religious movements 

and his contributions to the theory. His most important contribution to the debates 

about religious movements is that he analyzed church-sect typology through the 

concept of tension and included cults to the discussion as a new type of movement. 

Stark considers these movements in the context of new religions as he starts from the 

determination that cults have no connection with a historical religious group. He also 

criticizes some social scientists naming new religions as sects. Because, sects have 

theological and sociological ties with a preceding religious tradition. In order to call a 

religious movement a sect, it should be founded by people who left another religious 

formation. Hence, the term sect can only be used for the movements that break with a 

religion. Whereas, cults are new religious groups that do not have sociological or 
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theological ties with any religious tradition. Therefore, Stark argues that theories 

developed originating from the reasons for the emergence of separatist religious 

movements cannot explain new religions. In Stark’s analysis, cults emerge and spread 

when established religions weaken during periods of rapid social transformation. 

Modern pluralist cities are also the most important places where cults emerge and 

spread easily. In this context, Stark’s theoretical point of view has conceptual tools 

that will enable the modern new religious movements to be understood and 

interpreted. 

                Keywords: Religion, Sociology, Secularization, New Religious Movements, Sects, Cults. 

 

Giriş 

Sekülerleşme teorisyenleri, modern toplumlarda dinin ve dinsel kurumların 

ortadan kalkacağı, en iyi ihtimalle bireylerin özel alanlarında varlığını sürdüreceği 

kehanetinde bulunmuşlardı. Ancak kehanetlerin aksine, modern toplumlarda dinsellikteki 

artış ve yeni dinsel hareketlerin1 yükselişi, sosyal bilimcileri din ve dini hareketler 

üzerinde yeniden düşünmeye ve yeni teorik arayışlara yöneltti.  

Aslında sosyal bilimciler dinsel hareketlerin ortaya çıkışları, taraftar toplamaları ve 

dönüşümlerinin yorumlanması konusunda, sosyolojinin ilk yıllarından beri kafa 

yormaktadır. Weber ve Troeltsch’le birlikte çeşitli tipolojiler yardımıyla Hıristiyanlık 

içindeki dinsel oluşumların farklılıklarını ortaya koyma girişimlerinde pek çok kavram, 

kategori ve tipoloji üretilmiştir. Bununla birlikte Weber ve Troeltsch’ün bakış açılarının, 

günümüz dünyasında yaşanan dinsel gelişmeleri açıklamada yetersiz kaldığı da aşikârdır. 

Biz de bu çalışmamızda, Rodney Stark’ın dinsel hareketler teorisini ve teoriye katkılarını 

ortaya koymayı amaçlıyoruz. Onun dinsel hareketlerle ilgili tartışmalara katkısının en 

özgün yanı, kilise-sekt tipolojisini gerilim kavramıyla analiz etmesi ve kültleri de 

tartışmaya almasıdır. Stark, dinsel hareketleri karakterize ederken kilise ve sekt tipolojisi 

dışında, dinsel yenilik (religious innovation) olarak adlandırdığı kült kavramını öne çıkarır. 

Kültlerin tarihsel bir dinsel grupla bağlantısının olmadığı tespitinden yola çıkarak, bu 

hareketleri dinsel yenilik veya yeni dinler bağlamında ele alır. Stark’ın teorik bakış açısı, 

çağdaş dini hareketlerin yorumlanmasını sağlayacak kavramsal araçları bünyesinde taşır. 

Burada öncelikle Stark’ın analizlerini dayandırdığı temel literatürü bizi ilgilendirdiği 

kadarıyla değerlendirecek, sonra da yeni dinsel hareketler ile ilgili görüşlerini ortaya 

koymaya çalışacağız. 

 
1Yeni dini hareketleri çeşitli boyutlarda ele alan yayınlar için bkz. Mehmet Ali Kirman, Yeni Dini Hareketler 
Sosyolojisi, (Ankara: Birleşik Yay, 2010), Niyazi Akyüz-İhsan Çapçıoğlu, “Dini Gruplar Sosyolojisi ve Yeni Dini 
Hareketler”, Ed. Niyazi Akyüz-İhsan Çapçıoğlu Din sosyolojisi El kitabı, (Ankara: 2012).  
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1. Kilise-Sekt Tipolojisi 

Stark, sosyal bilimcilerin kilise-sekt tipolojileri üzerinde yoğunlaşmalarının 

sebebini, dinsel grupları anlamamıza yardımcı olacak kapsamlı bir teori arayışına bağlar. 

Kilise-sekt tipolojisini sosyolojik bakış açısıyla ele alan ilk sosyal bilimci Weber2 olsa da 

konuyu ayrıntılı bir şekilde analiz etme çabasına girmemiştir. Weber’in analizinde kiliseye 

üyelik zorunludur. Sektler ise, ortak duyarlılıklara sahip dindarların bir araya gelmesiyle 

oluşan gönüllü birlikteliklerdir.3 Weber, dinsel kurumları kilise ve sekt kavramları 

üzerinden tartışan ilk sosyolog olmakla birlikte, konuyu detaylı bir şekilde analiz eden 

Ernst Troeltsch’tür. Hıristiyanlık içindeki dinsel ayrışmaların sosyolojik bir dille 

tartışılmasını sağlayan Troeltsch, Weber’in ideal tipler analiziyle tartışmayı sürdürür ve 

kilise-sekt dikotomisinin temel nitelikleri konusunda onunla aynı görüşleri paylaşır.4 

Troeltsch kilise, sekt ve mistisizmden oluşan üç tip dinsel grup belirler. Günümüzde Stark 

ve pek çok sosyolog, Troeltsch’ün mistisizm olarak kavramsallaştırdığı dinsel hareket 

tipini, kült kavramı üzerinden tartışır. Stark’ın diğer sosyologlardan farkı ise, kültlerin 

tarihsel dinlerle bağlantılarının bulunmadığı tespitinden yola çıkması ve bunları yeni 

dinsel hareket hatta yeni birer din olarak ele almasıdır. Biz de onun dinsel hareketler 

teorisine yaptığı bu katkıyı, ayrı bir başlık altında değerlendireceğiz.  

Troeltsch de Weber gibi kilisenin toplumda genel kabul gören ahlaki normlarla 

yetindiğini, bu yönüyle seküler yapı ile çatışmayan ve bu yapıyı destekleyen geleneksel bir 

dinsel kurum olduğunu vurgular. Sektler ise toplumun özünden saptığı, yozlaştığı 

düşüncesinden yola çıkar ve insanları içinde bulundukları günahkârlık durumundan 

kurtulmaya ve ilahi emirleri yeniden hayata taşımaya davet eder. Bu açıdan kiliseler 

toplumla uzlaşan, daha dünyevi bir din anlayışı benimserken, sektler daha çok öte dünyacı 

muhafazakâr dinsel gruplardır.5  

Din sosyolojisinde Weber ve Troeltsch’ten sonra kilise-sekt tipolojine katkı yapan 

diğer bir sosyal bilimci de H. Richard Niebuhr’dur. Niebuhr, özellikle sektlerin ortaya çıkışı 

ve dönüşüm nedenleri konusunda literatüre önemli katkılar yapmıştır. Dinsel ayrışmaları, 

insanlar arasındaki farklılaşmaya bağlayarak açıklayan Niebuhr’a göre bir dinsel yorumun 

toplumun ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. Bu yüzden de kilise, sekt ve diğer 

oluşumlar insanların farklılaşan dinsel taleplerini karşılamak üzere ortaya çıkar. Ona göre 

kiliseler, bu dünyaya yönelik veya seküler yaşam tarzına sahip dindarlara, sektler ise 

 
2 William H. Swatos, “Weber or Troeltsch”, JSSR, Vol. 15, No. 2, 1976, 129. 
3Rodney Stark-Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion, (Berkeley: University of 
California Press, 2000), 142. 
4 Nuri Tınaz, “A Social Analysis of Religious Organisations: The Cases of Church, Sect, Denomination, Cult and 
New Religious Movements (NRMs) and Their Typologies”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 13, (2005), 66. 
5 Stark-Finke, Acts of Faith, 142.  
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muhafazakâr ve öte dünyacı inançları benimseyenlere hitap eder.6 Görüldüğü üzere o, her 

iki kategoriyi de dünyayla ilişkileri veya dünyaya bakışları bağlamında tanımlar. Temelde 

Weber ve Troeltsch’ün anlayışını paylaşan Niebuhr’a göre kilise içinde doğduğumuz aile 

gibi “doğal bir grup”, sekt ise sonradan dâhil olunan “gönüllü bir birliktelik”tir. 

Hıristiyanlık tarihinde bütün yeni gruplaşmaların sekt biçiminde başladığını ifade 

eden Niebuhr’a göre, ana dinsel akımdan ayrılan her yeni grup, dinden uzaklaşıldığı iddiası 

ve öze, altın çağa dönüş vaadiyle ortaya çıkar. Hâkim dini yapı, dünyayla uzlaştığı için 

dindarların bir kısmının ihtiyaçlarına cevap veremez ve ayrılmalar başlar. Bu analizde ana 

dinsel akımdan ayrılarak oluşan her yeni gruplaşma, sekt olarak adlandırılır.7 Ayrılıkçı 

hareketler olarak değerlendirilen sektler, belirli bir üye sayısına ulaştıklarında kiliselere 

dönüşür. Bunun sebebi, sektlerin ahlaki taleplerini toplumun geneliyle uyumlu hale 

getirerek gerilimi düşürme ihtiyacıdır. Böylelikle kiliseye tepkiyle doğan sektlerde de 

dönüşüm süreci başlar. Bu dönüşüm sürecinde muhafazakâr özü korumak isteyenlerde 

hoşnutsuzluklar başlar. Grup içindeki tartışmalar zamanla büyür ve grup bölünür. 

Geleneksel değerlere dönmeyi isteyenler, yeni bir sekt kurmak için ayrılır. Bu grup başarılı 

olursa, zamanla kiliseye dönüşecek ve tekrar bölünecektir. Böylece dinsel hareketlerin 

oluşumu, dönüşümü, bölünmesi ve yeniden doğuşlarının bir döngüsü ortaya çıkar.8 Stark, 

Niebuhr’un kilise-sekt döngüsünü açıklığa kavuşturarak geleneksel tipolojiyi yeniden 

kullanışlı hale getirdiğini ve sektlerin oluşum ve dönüşüm sürecini gerçekçi bir şekilde 

analiz ettiğini düşünür.9 

Niebuhr gibi Bryan Wilson da sektleri, dünyaya bakış açıları açısından tasnif etmiş 

ve bir sektte bulunan özellikleri şu şekilde sıralamıştır: Sekt gönüllü bir birlikteliktir, bir 

ihtida tecrübesi vardır, dışlayıcı bir yapıya sahiptir, doktrinel, ahlaki ve kurumsal 

talimatlara karşı çıkanlar kovulur, sekt üyeleri aynı zamanda din adamıdır, sektler 

toplumun geneline ve devlete muhalif veya düşmanca bir tutum takınabilirler. Wilson, sekt 

hareketlerini ihtidacı sektler, adventist sektler, içe dönük sektler  ve gnostik sektler olarak 

dörtlü bir tasnife tabi tutmuştur.10 Başka bir makalesinde bu tasnife büyüselci, reformist ve 

ütopyacı olmak üzere üç sekt biçimi daha ilave etmiştir.11 Bu hareketler, seküler dünyayı 

 
6 Roger Finke-Rodney Stark, “Religious Economies and Sacred Canopies: Religious Mobilization in American 
Cities, 1906”, American Sociological Review, Cilt: 53, Sayı: 1, 1988, 41. 
7 Rodney Stark-William S. Bainbridge, The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation, 
(University of California Press, 1985), 100. 
8 Roger Finke-Rodney Stark, The Churching of America:1776-2005: Winners and Loosers in Our Religious 
Economy, (Rutgers University Press, New Brunswick, 1992), 44-45. 
9 Stark-Finke, Acts of Faith, 154, 203. 
10 Bryan Wilson, “An Analysis of Sect Devolopment”, American Sociological Review, Vol. 24, No. 1 Feb., 1959, 5-
6. 
11 Bryan Wilson, “A Typology of Sects”, Sociology of Religion, ed. Roland Robertson, (Baltimore: Penguin, 1969), 
368-370. 
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reddettikleri için sekt olarak adlandırılmıştır. Onun yaklaşımında kilise ve sekt kavramları, 

dinsel oluşumları sınıflandırmaktan öte bir anlam taşımaz.12 Stark’a göre sekt tiplerinin bu 

şekilde çoğaltılması, dinsel grupları anlamamıza katkı sağlamaz. Başka bir ifadeyle bir 

dinsel grubu sekt olarak sınıflandırmak, grubun oluşumu veya geleceği hakkında hiçbir 

şey anlatmaz.13 

Stark, dinsel hareketler teorisini oluştururken, görüşlerini ortaya koyduğumuz 

sosyal bilimcilerden hem yararlanmış hem de onları eleştirmiştir. Ona göre sosyal 

bilimciler, kilise ve sektlerin bizatihi kendileriyle ilgilenmelidir. Weber’in geliştirdiği 

tipolojik yaklaşım ve onu izleyen sosyal bilimciler, sadece kilise ve sekt tipolojisi üzerine 

odaklanmıştır. Bu nedenle de sosyologların geliştirdiği tipolojiler, dinsel hareketleri 

anlamamıza katkı sağlamamaktadır.14 Bu görüşüyle o, sosyal bilimcilerin ürettiği 

kavramsallaştırmaların aslında bir isimlendirmeden ibaret olduğunu ve dinsel hareketler 

hakkında yeni bilgiler sunmadığını ifade eder. Tarihsel fenomenleri isimlendirmek veya 

sınıflandırmak, onların ortaya çıkış sebepleri, gelişmeleri ve dönüşümleri hakkında 

herhangi bir bilgi sunmaz. Yeni teorilerin geliştirilmesiyle ancak yeni bilgilere ulaşılır.15 

Stark, kendi geliştirdiği kavramsal şemanın böyle bir teori inşasına imkân verdiğini 

düşünür. Dinsel hareketler teorisinin geliştirilmesinde temel mesele, dinsel bölünmelerin 

sebeplerini ortaya çıkaracak sorular sorabilmektir. “Bölünmeler ve hizipleşmeler, hangi 

koşullar altında bir dinsel grubun ortaya çıkmasına zemin hazırlar? Yine bu bölünmeler, 

hangi koşullar altında seküler hareketleri üretir?” Dolayısıyla dinsel grupların gelişim ve 

dönüşüm seyirlerini anlayamazsak, ne kiliseden sekte, ne de sektten kiliseye dönüşüm 

sürecini anlayabiliriz. 16 

Stark, dinsel hareketler teorisinin inşasında kullanılacak kavramsal açılımların 

Benton Johnson’un yaklaşımında bulunduğunu ifade eder. Johnson, Swatos’un neo-

Weberyan olarak adlandırdığı bir yaklaşımla,17 kilise-sekt tipolojisini gözden geçirmenin 

gerekliliği üzerinde durmuş ve tartışmayı sosyolojik çerçeveye çeken bir dizi yayın 

 
12 Rodney Stark, Rise of Christianity: How the Obscure, Marginal Jesus Movement Became the Dominant Religious 
Force in the Western World in a Few Centuries, (Harper Collins, 1997), 25. 
13 Stark-Finke, Acts of Faith, 143. Dini grup tipolojilerinin daha detaylı bir tartışması için bkz. Lorne Dawson, 
“Kilise-Mezhep-Kült: Dini Grup Tipolojilerinin İnşası” Peter B. Clarke (ed.), Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya, 
İhsan Çapcıoğlu (çev. Ed.), (Ankara İmge Yay. 2012), 343-372. 
14 Rodney Stark-William Bainbridge, “Of Churches Sects and Cults: Preliminary Concepts for a Theory of 
Religious Movements”, JSSR., Cilt: 18, Sayı: 2, 1979, 121. 
15 Stark, Rise of Christianity, 25-26. 
16 Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 36. 
17 William H. Swatos, “Church-Sect Theory”, Encyclopedia of Religion and Society, (ed.) William H. Swatos, Peter 
Kivisto, Barbara J. Denison, James McClenon, (Altamira: Walnut Creek, 1998), 92. 
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yapmıştır.18 Johnson, Troeltsch’ün görüşünden yola çıkarak kilise-sekt dönüşümünü, dini 

hareketlerin toplumla uyum veya gerilim derecesine göre bir eksende düzenlemiştir. Buna 

göre dinsel oluşumlar içinde bulundukları çevreyi reddeden hareketlerden, kabul edenlere 

doğru bir eksen boyunca sıralanır. O, bir sektin çevresiyle gerilimli bir ilişki içinde 

olduğuna işaret etmiş, yaklaşımını şu tanımlamayla formüle etmiştir: “Kilise, var olduğu 

sosyal çevreyi kabul eden bir dinsel gruptur. Sekt ise, var olduğu sosyal çevreyi reddeden 

bir dinsel gruptur.”19 

Johnson’un yaklaşımında ideal sekt bir kutupta, ideal kilise diğer bir kutupta yer 

alır. Dinsel oluşumları, kilise ve sektin yanı sıra sekte-benzer (sectlike) ve kiliseye-benzer 

(churchlike) olarak düzenleyen eksende, sürekli bir gerilim söz konusudur. Bu nedenle de 

Johnson’un bakış açısı, dinsel hareketlerin değişim yönünü belirlememize imkân verir. 

Dinsel gruplar, toplumla gerilimi düşürdüklerinde kilise hareketlerine, gerilimi 

arttırdıklarında da sekt hareketlerine dönüşürler.20 

Dinsel hareketler arasındaki farklılıkları tasvir ederken kullandığımız gerilim 

kavramı, Stark’ın teorisinde merkezi bir yer tutar. O, hem sektlerin hem de birazdan 

göreceğimiz kültlerin toplumla olan gerilimlerini tespit etmenin önemli olduğunu 

düşünür. Toplumla gerilim, kültlerin de bir niteliği olmakla birlikte, burada ele alacağımız 

gerilim kavramı, Johnson tarafından daha çok kilise-sekt kavramsallaştırması bağlamında 

kullanılmıştır. Kavram, Stark tarafından geliştirilmiş ve deneysel araştırmalarla da sınanıp 

doğrulanmıştır. Bu nedenle gerilim kavramını, kültleri ele almadan önce tartışmanın daha 

uygun olacağı kanaatindeyiz. Burada dinsel hareketlerin gerilim düzeyi ile ilgili 

yapacağımız tartışma, büyük oranda kültler için de geçerli olacaktır. Şimdi Stark’ın dinsel 

hareketleri birbirinden ayırmada anahtar olarak kullandığı gerilim kavramını ele alalım.  

2. Dini Hareketleri Ayırmada Anahtar Kavram Olarak Gerilim 

Stark, Johnson’un geliştirdiği bakış açısının, Niebuhr’un ortaya koyduğu kilise-sekt 

teorisindeki en önemli gelişme olduğunu düşünür. Johnson’un getirdiği yenilik, gerilim 

kavramını teorinin merkezine yerleştirmesidir. Ona göre sektler çevreyle yüksek gerilimli, 

kiliseler ise düşük gerilimli hatta toplumla tam bir uyumun olduğu dinsel gruplardır. 

Grubun toplumla gerilim düzeyi düşük olursa, dinsel ve seküler meseleler arasında ayrım 

da azalır. Çünkü dinsel inançlar ve pratikler, toplumsal yaşamın her alanına hâkim olur. 

Gerilim yükselirse, toplumsal normlara karşı direnç geliştirilir. Grup, mensuplarının yaşam 

 
18 Rodney Stark, “Church and Sect”, ed. Phillip E. Hammond, TheSacred In A Secular Age, (Berkeley: University 
of California Press, 1985), 140. 
19 Benton Johnson, “On Church and Sect”, American Sociological Review, Vol. 28, No. 4, 1963, 543. 
20 Rodney Stark-William Bainbridge, A Theory of Religion, (New York Rutgers Uni. Press, 1987), 122. 
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biçimlerini, arkadaşlıklarını, boş zamanlarını nasıl geçireceklerini hatta giyinme tarzlarını 

bile belirleyerek toplumdan farklılaşmaya yönelebilir. 21 

Johnson, literatürde toplum-sekt gerilimini yansıtmak üzere kullanılan reddetme 

kavramını kullanmaz. Çünkü reddetme iki yönlü bir kavramdır ve sekt ile toplum 

arasındaki çift yönlü ilişkiyi gözden kaçırmamıza neden olabilir. Zira sektler, hem toplumu 

reddeder hem de toplum tarafından reddedilir. Stark, gerilim kavramının toplum ile dinsel 

grup arasındaki etkileşimi doğru bir şekilde yansıttığını düşünür.22 Gerilim kavramı, dinsel 

grup ile toplum arasındaki farklılaşma, ayrılma ve düşmanlık durumunu açığa çıkarmaya 

yöneliktir. Bütün dinsel gruplar, toplumla aralarındaki gerilim açısından bir eksene 

yerleştirilebilir. Bir dinsel grup, toplumun genelinden farklı inanç ve yaşam biçimine sahip 

değilse, toplumla arasında gerilim oluşturacak farklılıklar yoktur. Eğer toplum ile grup 

arasında yüksek gerilim oluşturacak ciddi ayrılıklar varsa, çatışma ve düşmanlıklar 

gelişebilir. Düşük gerilim düzeyinde ise, grup ile toplum arasında ayrım yapmanın çok zor 

olduğu bir uyum vardır.23 

Stark, Johnson’un gerilim kavramını daha anlaşılır hale getirmek için alt kültürel 

sapkınlık kavramını da kullanır. Bu kavram, toplumdan farklı bir alt kültür geliştiren ve 

bunu yaşamlarına hâkim kılan grupları tasvir etmek amacıyla kullanılır. Dolayısıyla gerilim 

ve sapkınlık, birbirinin yerine kullanılabilir kavramlar olarak belirlenir. Stark farklı 

çağrışımlara sebep olabileceğinden sapkınlık yerine gerilim kavramının tercih edilmesi 

gerektiğini ifade etse de, bazı eserlerinde sektleri tartışırken sapkınlık kavramını da 

kullanır.24 Sapkınlığı, bir toplumdaki ortalama inanç ve davranışlardan ayrılma veya 

çoğunluk tarafından küçümsenen ve cezalandırılan bir davranış olarak tanımlayabiliriz.25 

Bu bakış açısıyla Stark, A Theory of Religion’da sapkınlık kavramına referansla sektleri 

tanımlar. Bu çalışmada kilise, geleneksel bir dinsel kurum, sekt ise geleneksel inanç ve 

pratiklerle uyum içinde olmayan sapkın bir dinsel grup olarak tanımlanır. Burada 

sapkınlık, kınanmayı, dışlanmayı hatta cezalandırılmayı göze alarak toplumsal normlardan 

farklılaşmak anlamına gelir. Stark norm kavramıyla da, toplumca istenilen veya yasaklanan 

davranışları belirleyen kuralları kasteder.26 O, diğer bir çalışmasında, sektlerin hem 

 
21 William Bainbridge-Rodney Stark, “Sectarian Tension”, Review of Religious Research, Vol.22, No2, Dec. 
1980, 105. 
22 Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 48-49. 
23 Stark-Finke, Acts of Faith, 143-144.  
24 Stark-Bainbridge, The Future of Religion,49. 
25 Bainbridge-Stark, “SectarianTension”, 108. 
26 Stark-Bainbridge, A Theory of Religion, 124. 
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yüksek gerilimli, hem de ayrılıkçı hareketler olduğuna vurgu yapar. Ona göre “sektler, 

dinsel gelenekteki yüksek gerilimli ve ayrılıkçı hareketlerdir.”27 

Sosyolojik bakış açısından alt kültürler olarak değerlendirilen sektlerin gerilim 

kavramı çerçevesinde analiz edilebileceğini gördük. Özetle, toplumun hâkim kültürüyle 

uyuşmayan bir kültür geliştiren grupların, Stark tarafından alt-kültürel sapkınlık olarak 

değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Toplum ile yüksek gerilim durumundaki grup, 

geleneksel sosyokültürel standartlardan farklılıklar gösterir. Standardı belirleyen hâkim 

gruba karşı düşmanlık besleyebilir ve bu sebeple hâkim gruptan ayrı bir yaşam tarzı 

oluşturabilir.28 Şimdi Stark’ın gerilim kavramını tanımlamada kullandığı bu üç unsura daha 

yakından bakalım. 

              2.1. Farklılaşma 

Johnson, “bağlıları üzerinde seküler çevrelerde yaygın normlardan farklı normları 

talep eden dinler, göreceli olarak sekteryan olarak sınıflandırılmalıdır” diyerek, gerilim ile 

sapkınlık arasında doğrudan bir ilişki kurmuştur. Dolayısıyla sekt kavramı, toplumda 

genel kabul gören normlardan sapmayı ve farklı değerleri benimsemeyi ifade eder. Diğer 

yandan mensuplarının toplumsal yaşama özgürce katılmasına izin veren dini grupların 

kilise olarak sınıflandırılması gerektiğini düşünür.29 Alan araştırmaları, sekt tipi dini 

gruplar ile kilise mensupları arasında ahlaki konularda farklı görüşlerin ve yaşam 

tarzlarının olduğunu göstermektedir. Sektlerin toplumda kabul gören ahlaki standartlarla 

yetinmediği ve ilave ahlaki normlar belirlediği gözlemlenmektedir.30 

              2.2. Düşmanlık 

Sekt hareketleri, toplumun genelinden farklılaştıkları gibi zaman zaman topluma 

karşı düşmanlık da besleyebilir. Zira sektler, yozlaştığını düşündükleri kiliseleri terk 

ederek hakikati buldukları yeni bir oluşum başlatan ayrılıkçı hareketlerdir. Bir bireyin 

kendi inancını, hakikatin yegâne temsilcisi ve başka dinleri gayrı meşru olarak görmesi, 

sosyolojik literatürde partikülarizm31 kavramıyla ifade edilir. Stark’a göre partikülarist 

inanç, tavır ve tutumlar, alt-kültürlerin özsaygılarını ve düşük statülerini telafi etmelerine 

imkân sağlar. James Coleman’ın da tespit ettiği gibi “her sekt, bir anlamda karşılıklı beğeni 

topluluğu”dur. Özellikle mensup oldukları topluluğu hakikatin temsilcisi ve kendilerini 

 
27 Rodney Stark-William Bainbridge,“American-Born Sects: Initial Findings”, JSSR, Vol. 20, No. 2, 1981, 131. 
28 Stark-Bainbridge, A Theory of Religion, 122. 
29 Johnson, “On Church and Sect”, 544. 
30 Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 54. Devamında alan araştırmalarına da atıf yapılmaktadır. 
31 Charles Y. Glock -Rodney Stark, Christian Beliefs and Antisemitism, (Harper&Row, 1966), 20. 
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gerçek dindarlar olarak gören sekt üyeleri, bu karşılıklı beğeni için ahlaki ve düşünsel bir 

zemin oluşturur. Böylece kendilerinden olmayanları değersizleştirir ve ötekileştirirler.32 

               2.3. Ayrılma 

Dini grupların sosyal çevreyle yüksek gerilimleri, sadece düşünce ve sapkın 

davranış boyutunda kalmaz. Gerilim, sosyal ilişkilerde de kolaylıkla gözlemlenebilir. 

Sosyal yaşamın dejenere edici etkilerinden korunmak için şehir dışında uydu yaşam 

alanları oluşturarak kendilerini korumaya çalışan bazı gruplar da vardır. Mekânsal ayrılma 

durumu, sadece Hutteritler, Amişler ve Mormonlar’ın örneklediği bir tutum değildir. 

Günümüzde bazı yüksek gerilimli gruplar, toplumdan uzaklaşıp yeni yaşam alanları 

oluşturmayı denemektedir. Sektler, grup kimliğinin korunabilmesi için dışarıdakilerle 

ilişkileri sınırlayıp, içerdekilerle yakın ilişki kurmayı tercih eder. Pek çok sektte grup dışı 

evlilikler onaylanmaz. Böylelikle sekt mensupları, kendilerini toplumdan izole eden kapalı 

bir sosyal dünya inşa ederek, dışarıdan gelecek tehlikelerden korunur. 

               2. 4. Sektlerin Sosyal Reddi 

Buraya kadar sekteryan grupların, üyelerini sosyo kültürel çevrenin ifsat edici 

etkilerinden korumak amacıyla, kendi dışındaki toplum kesimlerine karşı bilinçli ya da 

bilinçsiz bir düşmanlık ürettiğini göstermeye çalıştık. Fakat Stark’a göre toplum ile 

sekteryan gruplar arasındaki gerilim bundan ibaret değildir. Aynı zamanda toplumun geri 

kalanı da sektleri reddedebilir. Toplum tarafından reddedilme empirik olarak ölçülebilir. 

Alan araştırmaları, insanların geleneksel dinlere mensup dindarlarla bir arada 

yaşayabileceklerini gösteren yanıtlar verdiklerini, ancak kült mensuplarıyla bir arada 

yaşamayı reddetiklerini göstermektedir.33 Stark’a göre deneysel çalışmalar, gerilim 

kavramını kilise-sekt ekseninin düzenleyici ilkesi olarak kullanmayı meşru hale 

getirmektedir. Aynı zamanda bu çalışmalar, gerilimin ölçülebilir bir kavram olduğunu ve 

toplumdaki insanların önemli bir bölümünün geleneksel olmayan dinsel oluşumlara 

şüpheyle baktıklarını da göstermektedir.34 Stark, geleneksel olmayan ve ayrılma veya 

bölünmelerle oluşmayan dinsel oluşumları kültler veya yeni dinler olarak isimlendirir. 

Şimdi onun dinsel hareketler tartışmasına en özgün katkısı olan kültlerle ilgili 

değerlendirmelerine yakından bakmaya çalışalım.  

                   3. Yeni Dini Hareket Olarak Kültler 

Dinler tarihi, dinsel grupların çoğunun Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam ve 

Hinduizm gibi büyük dünya dinlerinden ayrılmalar yoluyla meydana geldiğini gösterir. 

 
32 Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 56. 
33 Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 61-62.  
34 Stark-Bainbridge, TheFuture of Religion, 65-67. 
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Sekt olarak adlandırdığımız bu tür ayrılıkçı hareketlerin dışında, özellikle modern 

dönemlerde ortaya çıkan çok sayıda yeni dinsel hareket vardır. Bazı sosyal bilimciler, bir 

dinden ayrılarak oluşmayan yeni dinleri de sekt olarak isimlendirmektedir. Fakat Stark’a 

göre bunlar, geleneksel dinlerden ayrılmadıkları için yeni dinler olarak analiz edilmelidir. 

Geleneksel kilise-sekt teorisi, bir dinsel grubun iç hizbi olarak başlayan ayrılıkçı 

hareketlere odaklandığı için küçük ve sapkın hareketleri ya göremez ya da görmezden 

gelir. Hâlbuki bir ana dinle bağlılık öyküsü olmayan, bir kültürel devamlılığa veya 

benzerliğe sahip olmayan ve ayrılıkçı olarak değerlendirilemeyecek dinsel hareketler de 

vardır.35 Bu geleneksel bakış açısıyla günümüzde tartışma konusu olan astroloji, yoga, fal, 

bazı izmler, kehanet vb. gibi dinimsi hareketleri anlamada ve sınıflamada zorluklarla 

karşılaşırız. Bu nedenle ayrılıkçı dinsel grupların ortaya çıkış sebeplerini açıklamak için 

geliştirilen kilise-sekt teorisinin, yeni dinlerin anlaşılıp yorumlanmasında yetersiz kaldığını 

düşünen Stark, özellikle modern toplumlardaki gelişmeleri anlayabilmek için yeni 

kavramlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eder.36 

Din sosyolojisinde kült kavramı, ilk olarak mistisizm ile ilişkili olarak 

kullanılmıştır. Howard Becker, Troeltsch’ün mistisizm kavramını sosyolojik bir 

perspektiften yorumlamış ve kült olarak yeniden isimlendirmiştir. Swatos da modern 

dönemde ortaya çıkan kültlerin analizinde kilise-sekt tipolojisinin yetersiz kaldığını 

düşünür.37 Tınaz’a göre dinsel grupların sosyolojik bakış açısıyla ele alındığı ilk 

çalışmalarda kilise-sekt tipolojisi bağlamında ele alınan kültler, modern çalışmalarda 

sektler ve yeni dini hareketler bağlamında incelenmektedir.38 Stark, kültlerin kilise-sekt 

tipolojisinden ayrı, yeni dini hareketler bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünür. 

Kültler, bazı yönlerden sektlerle benzerlik gösterseler de, tarihsel bir dinden koparak 

oluşmadıkları için faklı özelliklere sahiptir. 

Stark’a göre kültler, geleneksel dinlerin baskısının azaldığı modern çoğulcu 

toplumlarda ve özellikle mahalle baskılarının görülmediği büyük şehirlerde sıklıkla ortaya 

çıkan bir olgudur. Kültler, bazen toplu intihar gibi sansasyonel toplumsal olaylarla bazen 

de astroloji ve yoga gibi popüler kültürün öğeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Stark, 

kültler üzerine bir çalışmasında Amerikan toplumunda 501 farklı kültün faaliyet 

gösterdiğini tespit etmiştir. Modern toplumlarda küçümsenemeyecek oranda sempatizana 

ve taraftara ulaşan yeni dinler, sosyolojik araştırmalara yeterince konu olmamakta ve 

 
35 Stark-Bainbridge, “Of Churches Sects and Cults”, 124-125, Rodney Stark- William Bainbridge, Religion, 
Deviance and Social Control, (New York: Routledge, 1997), 104. 
36 Stark-Bainbridge, “Of Churches Sects and Cults”, 117-118. 
37 William H. Swatos, “Church-Sect and Cult: Bringing Mysticism Back In”, Sociological Analysis, Vol. 42, No. 1, 
Spring, 1981, 17. 
38 Tınaz, “A Social Analysis of Religious Organisations”, 80-81. 



 Rodney Stark’ın Dinsel Hareketler Teorisi 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 187-206 

 

197 

hatta ihmal edilmektedir. Zira pek çok sosyolog kültleri, geleneksel dinlerin önemsiz birer 

taklidi olarak değerlendirmektedir. Oysaki ilk ortaya çıktıklarında büyük dinler de hâkim 

kültürel yapı tarafından sapkın ilan edilmiştir. Sosyal bilimcilerin kült oluşumunu ihmal 

etmesinin diğer nedeni de, yeni bir dinin başlangıcı üzerine deneysel araştırma yapmanın 

zor olmasıdır. Bir sosyal bilimcinin, doğum sancıları çeken yeni bir dinin, gelecekte büyük 

dünya dinlerinden biri haline gelip gelmeyeceğini öngörmesi mümkün değildir.39 

Stark’a göre sosyolojik açıdan kültlerin araştırılması, aynı zamanda büyük dünya 

dinlerinin kökenlerinin anlaşılması açısından da önem arz etmektedir. Dünya dinlerinin 

ortaya çıkış koşullarını, yayılma ve büyüme şartlarını anlamak istersek, ilgimizi kültlerin 

karmaşık ve gizemli dünyasına çevirmek durumundayız. Çağdaş dünyada birçok dini veya 

dinimsi öğeler taşıyan yeni oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle de çoğulcu serbest 

dinsel pazarın egemen olduğu toplumlarda, birileri her an yeni bir dinsel fikir yaratma 

veya keşfetme özgürlüğüne sahiptir. Bu oluşumlar fikirlerini kabul edecek bir kitleye 

ulaştıklarında kolaylıkla örgütlenebilir. Bu tür gruplar, başarılı oldukları takdirde kült 

hareketlerine dönüşebilir.40 Stark, kült oluşumunun iki aşamalı bir yenilik sürecinde 

meydana geldiğini düşünür. İlk olarak yeni dinsel fikirler icat edilir, ikinci olarak da bu 

fikirler bazı insanlarca benimsenir.41 Elbette farklı veya yeni dinsel fikirler geliştirenlerin 

tamamı, yeni bir din kurma peşinde değildir. Yeni bir dinsel fikir, toplumsal bir harekete 

dönüşmedikçe, bir dinsel hareketten de bahsedilemez. Sosyolojik açıdan başarılı kült 

oluşumu, kült kurucusunun yeni dinsel fikirleriyle insanları ikna ettiği ve bunu toplumsal 

bir harekete dönüştürdüğü süreçtir.42 

Kült kavramını bütünüyle teknik ve değerden uzak bir şekilde kullandığını43 ifade 

eden Stark, kültleri “yeni inanç ve pratiklere sahip, sapkın dinsel organizasyon” olarak 

tanımlar.44 Kirman da bazı teolojik tanımlarda kült kelimesinin yargılayıcı ve aşağılayıcı 

çağrışımlar içerecek şekilde kullanıldığına işaret etmekte ve bu durumun sosyal bilimlerin 

değer yargılarından uzak olma ilkesiyle ters düştüğünü ifade etmektedir.45 Stark’ın bakış 

açısında kültler, sosyolojik açıdan tanımı gereği sapkındır. Sapkın davranışı normal 

davranıştan ayıran şey, toplumun geneli tarafından paylaşılmamasıdır. 

Toplumlar, dinsel sapkınlığa karşı uyguladıkları baskılar açısından da farklılaşır. 

Tekelci bir dini yapının egemen olduğu ve sosyal yaşamın buna göre düzenlendiği 

 
39 Stark-Bainbridge, A Theory of Religion, 155-156. 
40 Stark, Religion Deviance Social Control, 104. 
41 Stark-Bainbridge, A Theory of Religion, 156. 
42 Bainbridge-Stark, “Cult Formation Three Compatiple Models”, 283. 
43 Stark, Religion Deviance Social Control, 104. 
44 Stark-Bainbridge, A Theory of Religion, 157. 
45 Kirman, Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi, 49-53. 
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toplumlarda kültler, daha fazla baskıya maruz kalmakta, toplumsal ve hukuksal 

yaptırımlarla faaliyet alanları daraltılmaktadır. Fakat baskı ve tehditlerin, insanların farklı 

dinsel fikirler üretmelerini veya dinsel yenilikleri tamamen engellediği düşünülmemelidir. 

Kültlerin kolaylıkla ortaya çıktığı, taraftar bulduğu ve yayıldığı Amerika’da bile bu tür 

hareketler ciddi baskılarla karşılaşmış, uzun süren tartışmalardan sonra tolere edilmeye 

başlanmıştır.46 Bu hareketler uzun zaman hakarete, alaya maruz kalmış, adli takibe 

uğramış, bazen de şiddetle karşılaşmıştır. Hatta dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet 

gösteren kültlerin yönetici kadrolarının çoğu ya hapse girmiş, ya da sürgün edilmiştir. Din 

kurucuları mahkemelerde dolandırıcılıktan yargılanmış ve tutuklanmıştır. Bunlardan bir 

kısmının gerçekten düzenbaz ve şarlatan olmaları ayrı bir tartışma konusudur.47. 

Din sosyologları, tekelci bir dinsel yapının olmadığı toplumlarda, dinsel 

farklılaşmaların veya yeni dinlerin ortaya çıkışının göreceli olarak daha az baskıyla 

karşılaştığını tespit etmişlerdir. Zira hâkim bir din olmayınca, çoğulcu pazarda bütün 

dinsel gruplar kendilerini müşterinin himmetine muhtaç bir dinsel firma olarak görür. 

Bundan dolayı da dinsel grupların hoşgörü ortamını yaygınlaştıran normları desteklemesi 

kendi çıkarlarınadır. Modern toplumlarda dinin kiliseden ayrılması ve toplumsal hayatın 

sekülerleşmesiyle, dinsel farklılıkların bir nebze de olsa baskıdan kurtuldukları ve yeni 

dinlerin ortaya çıkışının kolaylaştığı ifade edilmektedir.48 

3.1. Kültlerin Ortaya Çıkış Sebepleri 

Yeni dinlerin ortaya çıkıp kabul görmesinde toplumların sosyal bütünleşmesi, 

yaşanan krizler, dönüşümler ve geleneksel dinsel kurumların direnci önemli rol oynar. 

Toplumsal bütünleşmenin zayıf olduğu toplumlarda, kültler daha kolay hareket alanı 

bulur. Birbiriyle zayıf bağlara sahip insanlardan oluşan toplumlarda, kültlerin ortaya 

çıkması ve yayılması daha kolaydır. İnsanların toplumla ve müesses dinle bağları güçlü 

olursa, yeni kült oluşumlarına katılmaları zorlaşır. Aynı şekilde toplumla güçlü bağlarının 

olması, bireylerin kült üyeleriyle güçlü bağlar kurmalarına da engel olur. Birazdan 

göreceğimiz üzere modern çoğulcu toplumlarda kültlerin yayılması, istikrarlı geleneksel 

toplumlara göre daha kolaydır.49 

Toplumların yaşadığı değişim, dönüşüm ve kriz dönemleri, aynı zamanda kültlerin 

doğup geliştiği zamanlardır. Doğal felaketler, ekonomik çöküşler, savaşlar, başka kültürler 

ve toplumlarla etkileşim veya sosyal işleyişin bozulmasından kaynaklanan diğer nedenler, 

 
46 Stark-Bainbridge, A Theory of Religion, 187-188. 
47 Charles Y. Glock-Rodney Stark, Christian Beliefs and Anti-Semitism, (Harper&Row, 1966), 84-85. 
48 Stark-Bainbridge, A Theory of Religion, 207. 
49 Rodney Stark-Lyne Roberts, “The Arithmetic of Social Movements: Theoretical Implications”, Sociological 
Analysis, Vol. 43, No. 1, Spring 1982, 62; Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 359-360. 
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geleneksel dinsel sistemi derinden etkileyebilir. Dinler tarihi, böyle şartların yeni dinler 

için bir fırsat olduğunu hatta yeni dinlerin böyle zamanlarda doğup geliştiğini ortaya 

koymuştur. Modernite toplumları dönüştürerek kültler için yeni pazar fırsatları 

sunmuştur. Stark, sekülerleşme teorisyenlerinden ayrışır ve modern çoğulcu toplumlarda 

dinin yok olacağı kehanetine meydan okur. Ona göre geleneksel dinler zayıflayabilir, ancak 

onların bıraktığı boşluğu yeni dinler doldurur. Bu sebeple de kültlerin geleneksel 

inançların zayıfladığı durumda ortaya çıktığını düşünür. Başka bir ifadeyle müesses din, 

değişen toplumsal koşullarda bireylerin ihtiyaçlarını karşıladığı sürece, yeni din arayışı 

olmaz. Modern zamanlarda kültlerin çoğalması, hem sosyal bütünleşmenin hem de hâkim 

dinsel kurumların toplumu kuşatma güçlerinin zayıflamasından kaynaklanır. Sekülerleşme 

süreciyle birlikte hayatı düzenleyen kadir-i mutlak bir Tanrı anlayışının terk edilmesi, 

insanların inançlarının altını oymuştur. Toplumların anlam dünyalarında kapsamlı 

değişiklikler meydana geldiğinde, yeni anlam sağlayıcılara veya daha tatmin edici dinsel 

söylemlere yönelim artar.50 

Stark’ın argümanını destekleyen önemli bir örnek de Pasifik kıyılarındaki kült 

oluşumlarıdır. Ona göre araştırmacılar, Pasifik kıyılarında kültlerin yoğunlaşmasının 

sebebini, bölgedeki kiliseleşme oranının düşük olmasına bağlarlar. Ancak insanların 

kiliselerden uzaklaşmaları, dini terk ettikleri anlamına gelmez. Aksine insanlar, 

doğaüstüne inanmaya devam ederken de kiliselerden uzaklaşabilirler.51 Stark, 

sekülerleşmenin geleneksel dinlerde yarattığını problemlerin farkındadır, ancak 

insanoğlunun nihai anlam sorularına cevap arayışının devam edeceğini düşünür ve yeni 

dinlerin bu sorulara cevaplar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürer.  

Yeni dinsel hareketlere üyelik konusunda farklı kesimler farklı tepkiler verir. Alan 

araştırmaları, kültlerin daha çok gelir düzeyi yüksek üst sınıflar arasında talep gördüğünü 

ortaya koymaktadır. Alt sınıflara göre yeniliklere daha açık olan varlıklı kesimler, modern 

toplumlarda kültlerin yayıldığı sosyal iklimin taşıyıcısı ve destekçisidir. Kültler, 

kendilerine sempatizan hale getirdikleri veya devşirdikleri zümrenin sahip olduğu güçlü 

sosyal ilişki ağlarıyla, yeni dinsel fikirlerin yayılmasında öncü rolü oynarlar. Alt toplumsal 

sınıflara göre daha geniş, etkili sosyal ağlara ve kitle iletişim araçlarına sahip olan elitler, 

kültürel yenilikleri ve yeni dinsel fikirleri teşvik ederler.52 Kültlere katılanların bireysel 

hikâyelerine baktığımızda, dine ilgisi düşük ailelerde yetiştikleri ve dinsel pratiklerin pek 

yerine getirilmediği toplumsal kesimlerden geldikleri söylenebilir. Dindar ailelerden 

 
50 Stark-Roberts, “The Arithmetic of Social Movements”, 63. 
51 William S. Bainbridge-Rodney Stark, “Client and Audience Cults in America”, Sociological Analysis, Vol. 41, 
No. 3, 1980, 200. 
52 Stark-Bainbridge, A Theory of Religion, 236-237. 
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gelmeyen ve hayatlarında dini referanslara pek yer vermeyen bireyler, yeni fikirlere veya 

hareketlere daha açık olur. Çünkü bir dine inananlar, yeni bir din arayışına girmezler. 53 

Özetle söyleyecek olursak hem kültler hem de sektler, sapkın dinsel oluşumlardır 

ve etraflarındaki sosyokültürel çevreyle yüksek gerilim durumundadır. Sektler, dini bir 

gelenekle teolojik ve sosyolojik bağlara sahiptir. Dinsel bir hareketin sekt olarak 

adlandırılabilmesi için, başka bir dinsel oluşumdan ayrılan kişilerce kurulması gerekir. 

Bundan dolayı sekt terimi, sadece bir dinden kopan hareketler için kullanılabilir. Burada 

Stark, Niebuhr’un kilise-sekt teorisine önemli bir katkı yapar. Stark’a göre sektler, 

Niebuhr’un ileri sürdüğü gibi bir kiliseden ayrılmak zorunda değildir. Bu yaklaşım bizi 

tekrar tipolojik yaklaşımın yarattığı problemlerle karşı karşıya bırakır. Çünkü sektler, hem 

kiliselerden hem de başka sektlerden koparak oluşabilir. Sektler ayrılıkçı gruplar oldukları 

için kendilerini yeni bir din olarak sunmak yerine, kadim bir dinsel geleneğin devamı 

olarak gösterirler. Bunlar ana grubu yeni bir din oluşturmak amacından ziyade, özünden 

uzaklaştığını düşündükleri eski geleneği yeniden ihya ve inşa etmek gayesiyle terk ederler. 

Örneğin Luther, Katolik kilisesine karşı yeni bir kilise kuracağı iddiasıyla protesto 

hareketini başlatmamış, günaha batmış kiliseyi yeniden inşa etmek amacıyla yola 

çıkmıştır. Kültlerin ise, tarihsel veya müesses bir dinsel oluşumla bağları yoktur, onlar 

topluma yabancı ve yeni oluşumlardır.54 

Kültlerin çoğu, din olarak nitelendirebileceğimiz olgunlaşmış ve gelişmiş bir 

teolojik düşünceye sahip değildir. Bazıları yoga, meditasyon, fal ve büyü gibi işlerle 

uğraşır. Stark kültleri, organizasyon biçimlerine veya hitap ettikleri kişilerle ilişkilerine 

göre ayırmış ve şimdi daha yakından inceleme fırsatı bulacağımız üç tip kült oluşumu 

tespit etmiştir. 

                  3.2. İzleyici Kültleri 

İzleyici kültleri, diğer kült çeşitlerine göre en yaygın fakat örgütlenme açısından 

en zayıf kült formudur. Bu yönüyle de izleyici kültlerinin dinsel oluşumlara en uzak kült 

tipi olduğunu ifade etmek mümkündür. İzleyici kültlerine ilgi duyanların çoğu, kitle 

iletişim araçları vasıtasıyla bir araya gelir ve iletişimlerini de bu yolla sağlarlar. Kült 

takipçileri bazen dergi, gazete ve web sitelerindeki astroloji köşelerini takip ederler. Yine 

bazıları çeşitli isimler altında organize edilen seminerlere katılır, kültlerle ilgili yayınların 

bolca bulunduğu kitapçılara gider veya kült konular üzerine düzenlenen tartışma 

gruplarına katılırlar. Birbirileriyle ilişki kurmaya çalışan kült takipçileri arasında zayıf 

düzeyde de olsa örgütlenme biçimleri görülebilir. Fakat bu tür faaliyetleri sistematik bir 

 
53 Stark, Religion, Deviance and Social Control, 105. 
54 Stark-Bainbridge, “Of Churches Sects and Cults”, 125. 
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biçimde düzenleyen kurumsal bir yapı oluşturmazlar. Burada üyelik, çoğunlukla bir 

tüketici faaliyeti olarak devam eder.55 

İzleyici kültlerinin özelliklerinden bir tanesi de kült takipçisinin aynı anda birçok 

külte ilgi duyabilmesidir. İzleyici kült takipçileri, herhangi bir sabiteye sadakat göstermek 

zorunda değildir. Aynı anda hem astroloji, hem yoga hem de uzaylılarla ilgili literatürü 

takip edebilir ve bu yönde inanç geliştirebilirler. Kült çevrelerinde tedavülde olan dinsel, 

mitolojik ve yarı bilimsel kavramlar, bir dinsel amentünün parçaları olarak kabul edilmez. 

Bu kavramlar, kült çevrelerinde serbestçe ve birbirinden bağımsız bir şekilde dolaşır.56 

İzleyici kültleri bazen evrenin ve insanın tabiatı hakkında kapsamlı iddialarda 

bulunabilirler. Yoga, meditasyon ve astroloji, insanların dünya görüşleri açısından önemli 

sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden de müesses dinler zaman zaman bu tür konularda 

tepkilerini gösterir. Bu tür kapsamlı inançlar, izleyici kültlerini gerçek dine 

dönüştüremezler. Çünkü ortada belirli bir amentüye bağlanmış organize bir grup yoktur. 

Kült takipçilerinin bağlılık dereceleri de birbirinden farklıdır. Tam zamanlı katılım 

gösteren takipçiler olduğu gibi, kült fikirlerini kafa dağıtma, boş zaman aktivitesi ve 

eğlence kaynağı olarak görenler de vardır.57 

3.3. Müşteri Kültleri 

Stark ve Bainbridge, “Of Churches, Sects and Cults” adlı makalelerinde, dışlayıcı 

olmayan dinsel grupları karakterize etmek amacıyla müşteri kültleri kavramını 

geliştirdiler. Bu isimlendirmeyle kültlerdeki üretici ve tüketici ilişkisinin, rahip ve kilise 

üyeleri arasındaki ilişkiden ziyade, satıcı ve müşteri arasındaki ilişkiye benzediğini 

vurgulamaya çalıştılar.58 Burada Durkheim’in büyü hakkında ortaya koyduğu görüşlerden 

yararlandıkları gayet açıktır. Durkheim, büyücü ve danışanlar arasında dindeki gibi sürekli 

bağların bulunmadığını vurgulamıştır. Büyücülerin müşterileri vardır, kiliseleri yoktur. 

Müşteriler arasında ilişki olmadığı gibi, çoğu zaman birbirilerini de tanımazlar. Aynı 

şekilde bazı kültlerde, müşterilerin kültlerle ilişkileri de genellikle tesadüfi ve geçicidir. 

Müşteri kültlere mensup bireylerin sağlam ve kalıcı ilişkiler yerine geçici bağlar kurması, 

insanların falcılar ve büyücülerle ilişkilerine bakılarak ortaya konulabilir. İnsanlar, bir 

problemin çözümünde falcılar ve büyücülere müracaat etmekte, belli bir ücret karşılığında 

hizmet satın almaktadır. Bu alışverişten sonra da ilişkilerini sürdürmezler. Müşteri 

kültleri, kült hareketlerine dönüşme potansiyeline sahip olduğu için sosyologların ilgisine 

 
55 Stark-Bainbridge, “Of Churches Sects and Cults”, 126. 
56 Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 210. 
57 Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 209-212. 
58 Stark, Rise of Christianity, 205. 
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mazhar olmaktadır. Bütünüyle gelişmiş bir dine dönüşen büyüsel terapi kültlerinin en 

bilinen örneği Scientolojidir.59 

Müşteri kültleri, büyük dünya dinlerinde olduğu gibi insan ve evren hakkında genel 

açıklamalardan ziyade daha dar dünyevi açıklamalar yaparlar. Bu sebeple de genellikle 

dinlerle değil, sağlık veya psikiyatrik sektörlerle rekabet ederler. Başka bir deyişle müşteri 

kültleri, takipçilerinin belirli fiziksel ve duygusal problemlerine çözüm önerileri sunar 

veya ekonomik durumlarını, sosyal yeteneklerini geliştirmeyi vaat ederler. İnsan 

yaşamının varoluşsal problemlerine kapsamlı çözümler sunmazlar. Çünkü müşteri 

kültleri, belirli ve sınırlı problemler üzerinde odaklanır. Müşteri kültleri, büyük ve 

istikrarlı organizasyonlar kurup, müşterilerinin uzun dönemli bağlılık göstermelerini de 

talep etmez60 

Görüldüğü üzere Durkheim’in büyü ve din arasında yaptığı ayrım, burada 

müşteri kültleri ve kült hareketlerini birbirinden ayırmada kullanılır. Müşteri kültleri, 

cennetten arsa, köşk satmak gibi dolandırıcılık faaliyetlerine girmedikleri sürece toplumsal 

tepki çekmez. Ayrıca müşteri kültleri, geleneksel dinlerin hâkim olduğu yerlerde de pek 

faaliyet göstermez. Zira onlar, liberal ve yenilikçi fikirlerin prestij kaynağı olduğu 

pazarlara hitap ederler. Bu sebeple de sosyo-ekonomik açıdan varlıklı toplumsal 

tabakalarda daha fazla müşteri bulurlar. Anlaşılacağı üzere bu kültler, biraz da 

müşterilerinin sosyal statüleriyle korunup faaliyetlerine devam eder. Örneğin 

Spritüalistler, toplumda ve özellikle medyadaki konumlarından dolayı güçlü bir 

muhalefetten korunurlar.61 

3.4. Kült Hareketleri 

Kült hareketleri, geliştirdikleri düşünsel ve eylemsel modellerle dine dönüşme 

potansiyeli taşıyan kült formudur. Bu sebeple de kült hareketleri sosyokültürel 

çevreleriyle göreceli olarak yüksek gerilimdedir. Kült hareketleri, geleneksel inançlara 

referansta bulunmaz ve yeri geldiğinde toplumdaki hâkim dinsel dünya görüşüne meydan 

okumaktan da çekinmez. Zira yeni bir dinsel dünya görüşü oluşturma gayretinde 

olduklarından dolayı da sekt hareketlerinden kolaylıkla ayrılırlar.62 Kült oluşumları 

arasında sadece kült hareketlerinin tam anlamıyla dinsel niteliklere sahip olduğunu ifade 

etmeliyiz. Nitekim Stark kült hareketlerini, yeni dinler kategorisine dahil eder ve bu 

yüzden de bu tür oluşumlara daha fazla ilgi gösterir. Dinsel alanda ortaya çıkan 

 
59 Rodney Stark-William S. Bainbridge, “Secularization and Cult Formation İn TheJazz Age”, JSSR, Vol. 20, No. 4, 
Dec., 1981, 368, Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 212. 
60 Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 212. 
61 Stark-Bainbridge, “Of Churches Sects and Cults”, 128. 
62 Stark-Bainbridge, The Future of Religion, 211. 
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yeniliklerin nasıl oluştuğunun yanı sıra, söz konusu yeni dinlerin başarı veya 

başarısızlığını sağlayan koşulların da kült hareketlerinin incelenmesiyle kolaylıkla ortaya 

konulabileceğini düşünür.63 

Kült hareketlerini, bir anlamda din sosyolojisinin laboratuvarı olarak da 

düşünebiliriz. Sosyologlar, başarılı büyük dinlerin doğuşu hakkındaki bilgilerini, tarihsel 

araştırmalardan temin etmektedirler. Fakat kült hareketleri, onlara canlı ve oluşum 

halindeki verileri sunmaktadır. Bu laboratuvara giren din sosyoloğu, farkına varmadan 

belki de geleceğin büyük dinlerinden birinin oluşum sürecine tanıklık etmektedir. 

Kült hareketleri, bulundukları toplumda doğmuş veya ithal edilmiş olabilir. 

Örneğin Budizm, Çin ve Japonya’ya Hindistan’dan gelmiştir. Benzer şekilde Hıristiyanlık 

Avrupa’ya sonradan bir kült hareketi şeklinde girmiş, yayılmış ve zamanla hâkim dine 

dönüşmüştür. Sosyolojik olarak baktığımızda, bugün de başarılı bir şekilde taraftar 

toplayabilen yeni dinsel fikirler, bütünüyle yeni dinler ortaya çıkarma potansiyeline 

sahiptir.64 

Kültler, kült hareketlerine dönüşmedikçe, çevreleriyle düşük gerilimde kalmak 

isterler. Bu yüzden kült takipçiliği, düşük riskli bir aktivite hatta bir hobi gibi sunulur. 

1976 tarihli Gallup araştırmasında, Amerikalıların %22’sinin astrolojiye inandığı tespit 

edilmiştir. Birçok insan gazete ve dergilerdeki astroloji köşelerini okuyarak güne 

başlamaktadır. Son zamanlarda televizyonlarda da astrolojiyle ilgili programların 

çoğaldığını hatta bütünüyle astrolojik yayın yapan müstakil kanalların varlığını 

gözlemlemekteyiz. Belki de bu yüzden astrolojiye çok az eleştiri yöneltilmekte ve din 

adamları, astroloji kültünü görmezden gelmektedir. Kültler, hobi, boş zaman 

değerlendirme aktiviteleri olmaktan uzaklaşıp dinsel hareketlere dönüşme emareleri 

göstermeye başladığında, çevrelerinden tepki görmeye başlar. Örneğin Transandantal 

Meditasyon, medyada son derece yararlı bir eğitim programı olarak sunulur. İnsanları 

rahatlattığı, kişisel gelişim sağladığı ve sorunların çözülmesinde yardımcı olduğu ifade 

edilir. Dolayısıyla yoga ve meditasyon eğitim ve spor faaliyeti olarak görüldüğünde fazla 

tepki çekmez fakat bir dinsel harekete dönüştüğünde, hem toplumsal hem de kamusal 

tepki artar. Bugün hem ebeveynlerin hem de kamusal tepkilerin odağı, müşteri veya 

izleyici kültlerinden ziyade bu tarz kült hareketleridir.65 

Stark, izleyici ve müşteri kültlerinin daha genel ve soyut açıklamalar yapmaya 

başladıklarında kült hareketlerine dönüştüklerini tespit eder. Zira bu kültler, ilk iki tipin 

 
63 Stark-Bainbridge, “Of Churches Sects and Cults”, 126-127. 
64 Rodney Stark, Rise of Mormonism, ed. Reid L. Neilson (New York: Columbia University Press, 2005), 99. 
65 Stark-Bainbridge, “Churches Sects and Cults”, 128. 
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yetersizliklerini süreç içinde tamamlayarak insanların nihai anlam sorularına cevap 

verecek şekilde yeniden organize olurlar. Başlangıçta varsayım, öneri veya alternatif 

biçiminde sunulan düşünceler, zamanla teolojik bir renge bürünür. Özetle söyleyecek 

olursak izleyici kültleri, daha çok mitolojik açıklamalar sunar. Müşteri kültleri ise, bu 

mitolojiye büyü ilave ederler. Kült hareketleri ise, bu unsurlara teolojik bir renk vererek 

gerçek din haline dönüşür. Başka bir ifadeyle bütün kültler, nihai anlam sistemleri olarak 

işlev görmedikleri için tam anlamıyla din değildir. Fakat kült hareketleri, dine dönüşme 

potansiyelini taşımaktadır.66 

Sonuç 

Stark, Weber’le başlayan kilise-sekt tipolojisinin yetersizliklerini ortaya koymuş ve 

Johnson’un gerilim kavramını teorisinin merkezine yerleştirmiştir. Ona göre kilise-sekt 

teorisinin merkezinde, sosyo-kültürel çevreyle gerilim bulunur. Dolayısıyla bu bakış 

açısından sektler, dinsel gelenekteki yüksek gerilimli ve ayrılıkçı gruplar, kiliseler ise 

düşük gerilimli geleneksel dinsel gruplardır. Stark’ın dinsel gruplar tipolojisine en önemli 

katkısı kültleri, yeni dinsel hareket olarak incelemesidir. Zira o, kült hareketlerinin kilise-

sekt tipolojisinden ayrı, yeni dinler bağlamında ele alınması gerektiğini ileri sürer. Kültler 

bazı yönlerden sektlerle benzerlik gösterseler de, bir dinsel gelenekten koparak meydana 

gelmedikleri için farklı özelliklere sahiptir. Bazı sosyologların yeni dinleri de sekt olarak 

isimlendirmesindeki yanlışlığa işaret eden Stark, bu tür hareketlerin bir ana gelenekten 

ayrılarak oluşmadıklarına dikkat çeker. O, ayrılıkçı dinsel hareketlerin meydana geliş 

nedenleri üzerinde odaklanan teorilerin, yeni dinler hakkında hiçbir şey 

söyleyemeyeceğini düşünür. 

Sektler, geleneksel dinsel değerlere dönmeyi arzuladıklarından referansları da 

geçmiş altın çağlardır. Kültler ise, kendilerine yaşam alanı açabilmek için yeni referanslar 

kullanır ve çağdaş dünyanın normlarına uygun bir dinsel söylem iddiasındadır. Sektler, 

yeni bir dinsel kültürün yayılmasını gerektirmeyen karizmatik bir liderle göreceli olarak 

mahrumiyet içindeki kişilere seslenir. Kültler ise ister istemez yeni bir kültürün 

yayılmasına gerek duyarlar. Çoğulcu bir dinsel pazarın varlığı, aynı zamanda onların en 

önemli meşruiyet kaynağıdır. Berger’in, geleneksel dine mesafeli seküler elitler olarak 

vurguladığı toplum kesimleri de kültleri açık veya örtük biçimde desteklerler. Medya, her 

zaman Hintli bir guruyu, geleneksel dinin temsilcisi bir din adamına tercih eder. 

Mensup olunan din, insanların manevi ihtiyaçlarına cevap verdiği sürece, yeni bir 

din arayışına gerek kalmaz. Modern toplumlarda kültlerin sayıca artması ve bireylerce 

 
66 Stark-Bainbridge, “Of Churches Sects and Cults”, 126-127. 
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kabul görmesi, hem sosyal bütünleşmenin hem de geleneksel dinlerin zayıflamasından 

kaynaklanır. Toplumsal hayatın sekülerleşmesine paralel olarak teologlar marifetiyle dinin 

içeriden sekülerleştirilmesi de insanları yeni dinsel arayışlara yöneltmiştir. 21. yüzyılda 

yaşadığımız hızlı dönüşümler ve giderek çoğulculaşan şehir yaşamının da insanları yeni 

arayışlara sevk ettiğini gözlemliyoruz. Bu sebeple toplumların anlam dünyalarında 

kapsamlı dönüşümlerin olması, insanları yeni anlam sağlayıcılara veya daha tatmin edici 

dinsel söylemlere açık hale getirir. Bu da bize, yeni dinsel hareketlerin dinsel pazarda 

giderek pay sahibi olmalarının nedenlerini açıklar. 
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 العوامل المؤثرة في ظاهرة تعدد الوجوه اإلعرابية في النحو العربي   

 

 الملخص 

في بعض اآليات القرآنية وبيان أثر الخالف النحوي في  تتعلق هذه الدراسة بكثرة الوجوه اإلعرابية الواردة

 التوجيه اإلعرابي. 

بالتعدد هنا   بها المعرب عند إعرابه المفردة.ونشير والمراد  يقول  التي يمكن أن  هو كثرة الوجوه اإلعرابية 

 إلى أن هذا التعدد اإلعرابي إنما هو نتيجة أسباب متعددة كان لها أثر بارز فيتعدد الوجوه النحوية. 

ث تكفل األول  وقد انتظمفي ثالثة مباحوهذا المقال جزء من األطروحة التي استكملت بها درجة الماجستير،  

منها في بيان تعدد المعاني الممكنة للكلمة المراد إعرابها. وفي المبحث الثاني كان الحديث منصبا على قضية االجتهاد  

بخاتمة   المقال  هذا  وأنهينا  الواحدة.  المسألة  في  الواحد  النحوي  رأي  تعدد  عن  تحدثت  الثالث  المبحث  وفي  النحوي. 

 ت المصادر والمراجع التي استقيت منها معلومات البحث ومادته. تلخص أهم ما ورد، ثم بقائمة ضم

 

 الوجه اإلعرابي، تعدد، النحوي، االجتهاد. كلمات مفتاحية: 

 

 

ARAPÇA DİLBİLGİSİNDE İ’RAB OLGUSUNU ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

ÖZET 

 

Bu çalışma bazı Kur’an ayetlerinde yer alan i’rab konusu ile ilgili tartışmaların 
çeşitliliğinin etkisi ile ilgili bir çalışmadır. Buradaki çeşitlilikten kasıt, Arap’ın tekil 
olanı ifade ederken söyleyebileceği Arapça dilbilgisinin çeşitliliğidir. Bu i’rab 
çeşitliliğinin birçok sebebinin olduğuna ve bu sebeplerin açık bir şekilde etkisinin 
olduğuna dikkat çeki lmektedir, Bu makale tamamlanmış olan yüksek lisans tezinden 
bir bölümü oluşturmaktadır.Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
kelimelerin anlam çeşitliliği ve i’rab konusu ele alındı. İkinci bölümde nahiv 
alanındaki görüş farklılıkları tartışıldı. Son bölümde ise bir nahiv âliminin verilen 
konu hakkındaki görüşleri incelendi. Böylelikle çalışmadaki önemli bilgileri özet 
şeklinde sonuç bölümünde verdikten sonra faydalandığımız eser ve kaynakları 
kaynakça bölümünde verdik. 

 

Anahtar Kelimeler: İ’rab Farklılıkları, Çeşitlilik, Nahiv, İçtihat 
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Factors Affecting the Multiplicity of Parsing Aspects in Arabic Grammar 

Abstract 

 

This study deals with the multiple parsing aspects in some Quranic verses and 
exhibits the effects of grammatical variety in parsing guidance. The word multiple 
means the variety of parsing aspects that individuals can have while parsing words. 
This parsing diversity occurs due to various reasons that played a significant role in 
increasing parsing aspects. This study, which is part of my MA thesis, includes three 
main sections. The first one shows the multiplicity of possible meanings of the word 
to be parsed, the second one concentrates on the issue of grammatical diligence and 
the third one deals with the multiplicity of a single grammarian’s opinion on one 
case. The study is concluded with a summary of the most important points and then 
a list of references which were used to enrich the study materials.  

 

Keywords: Parsing Aspects, Multiplicity, Grammarian, Diligence  
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 المقدمة 

إنظاهرة تعدداألوجه اإلعرابية من األمور الشائعة المألوفة في اللغة العربية، ومن هنا عرفنا مصطلحات    

)الجواز( عند النحويين وألفناها، وكثيرا ما نجد عندهم تعدد الوجوه اإلعرابية عند إعرابهم لكلمة من الكلمات. كما أننا  

هم من يرى فيما يتناول من إعراب المفردات، أو الجمل، ثم يأتي نحوي نجد الخالف بينهم في أثناء التحليل النحوي، فمن 

آخر فيرفض ما سبق أو يضيف إليه وجها جديدا، وربما وقف أحد النحاة عند شاهد من الشواهد التي وردت فيه أوجه  

وهكذا نجد    إعرابية متعددة، فيكرر النظر في هذه األوجه ليضعف بعضها أو يرفضه، ويرجح أو يجيز بعضها اآلخر.

بالترجيح والتضعيف والرفض.   النحاة في كتبهم، وكذلك كثرة األخذ والرد  بين  أمر منتشر  الجواز  وهنا  أن مصطلح 

تتعدد ألجلها وجوه اإلعراب،   التي  إنما مردها إلى عوامل وأسباب تجعل النحوي يقول بوجه  نقول: إن هذه الظواهر 

اة عندما يتناولون نصا من النصوص العربية، ويقولون بأحد األوجه  إعرابي دون غيره من الوجوه، وال شك أن النح

يقولون؛   ما  عليهم  يفرض  معيَّن  لفهم  ينقادون  إنما  من اإلعرابية،  يراه  ما  بحسب  النحوي  نظر  في  المعنى  يتعدد  إذ 

تي تقود إلى تعدد وسنعرض في هذا المقال على أهم هذه األسباب ال  المعطيات السياقية التي يعتمد عليها في فهم النص.

 األوجه اإلعرابية واختالفها بين النحاة.

 : تعدد المعاني 1

إن البحث في قضية تعدد المعاني بحث يطول فيه الكالم، وتسطر في توضيحه الصفحات، وربما كان السبب  

 وتعبيراتهم. في ذلك يرجع إلى سعة اللغة العربية ومرونتها، وكثرة طرائق العرب في كالمهم 

نتيجة أمور خارجية       الجملة العربية، فيكون جزء منها  التي يتشكل منها المعنى في  العناصر  تلك  تتنوع 

نطلق عليه مصلح )المقام(، ويرجع   اللغوي، وهو ما  بالحدث  تحيط  التي  القرائن  المتكلم، وهي مجموعة من  يراعيها 

يفسر ذلك نفسه،  المتكلم  إلى  العناصر  يطلق عليها عملية   قسم من هذه  الكالم، والتي  بها  يؤدى  التي  الصوتية  الصور 

األداء. كما يرجع قسم آخر إلى العناصر التي يتشكل منها الكالم وهي ما تسمى بعملية السياق، ولما كان عنصر األداء  

ؤدي إلى التعدد في  عنصرا أساسيا في تحديد المعنى فإن غيابه قد يجعل المعنى الداللي محتمال ألكثر من وجه، مما ي 

 فهم المعاني النحوية. 

تعينهم على     التي  العقلية  القدرات  الناس تختلف بحسب ما أعطاهم هللا تعالى من  ومن المعلوم أن مدارك 

تعقيدا كلما سما األسلوب   يزداد  الناس، ولعل األمر  الكالم واحدا عند جميع  يكون معنى  أن  يمكن  فإنه ال  لذلك  الفهم؛ 

 األدب والبالغة.  وعال في سماء

التحليالت    لذلك  فتعدد  المعنى،  فهم  في  التعدد  إلى  يقودان  األداء  عملية  وغياب  المقام  غياب  كان  وربما 

 النحوية، كما نجد ذلك في بعض األلفاظ المشكلة في القرآن الكريم، وكثير من كالم العرب.   

النحوي     يفترض  المحتملة، وربما  تعدد األوجه  إلى  تؤدي  األداء  فغياب عملية  للجملة غير إذن  أداء معينا 

النحاة على قول هللا   التوجيه الذي يختاره أقوى من غيره، ونمثل لذلك بوقوف  يتبادر إلى الذهن، ليجعل  المعنى الذي 

َرْت ُصدُو تعالى من سورة النساء: " يثَاٌق أَْو َجاُءوُكْم َحص  َوَبْينَُهْم م  َبْينَُكْم  قَْوٍم  إ لَٰى  لُوَن  يَن َيص  يُقَات لُوُكْم أَْو إ الَّ الَّذ  ُرهُْم أَْن 

ُ لََسلََّطُهْم َعلَْيُكْم فَلَقَاتَلُوُكْم ۚ [، فعند الرجوع إلى كتب إعراب القرآن نجد أن النحاة 90"]النساء  يُقَات لُوا قَْوَمُهْم ۚ َولَْو َشاَء َّللاَّ

صدورهم )حصرت  جملة  في  معينة  تقديرات  تفرض  التي  األداء  عملية  تقدير  في  )حصرت  يختلفون  ومعنى   ،)

 (. 1/516: 2009صدورهم( ضاقت ونوت الكف عن قتال المشركين )الجرجاني، 

الحال من فاعل )جاؤوكم(، والمعنى: قد   تفيد اإلخبار وقد وقعت موقع  الجملة  أن هذه  إلى  الزجاج  فيذهب 

جملة إذا كانت فعلية  حصرت صدورهم؛ ألن )حصرت( ال يمكن أن تكون حاال إال بتقدير )قد(؛ والسبب في ذلك أن ال

:  1988وكان فعلها ماض وكانت هذه الجملة في موضع الحال فال بد  لها أن تسبق )بقد( ظاهرة، أو مقدرة )الزجاج،  

2/89 .) 

النحاس )تـ     المبرد )تـ  338وينقل أبو جعفر  هـ( الذي 285هـ( في هذه الجملة وجوها متعددة، منها قول 

(. فالمبرد يذهب إلى 199:  2008عاء، كما يُقال: لعن هللا الكافرين )النحاس،  جعل جملة )حصرت صدورهم( تفيد الد

أن هذه الجملة ال تكون حاال، لذلك فإنه يستعين بالتنغيم الصوتي والنبرات الكالمية ليوجه التركيب على غير ما وجهه  

ملة استئنافية. ويصرح مكي في أن هذه  غيره من النحويين، إذ يرى أن هذه الجملة إنما تفيد الدعاء، وبذلك فإنها تكون ج

:  1984الجملة إذا لم تُقدَّر معها )قد( فإنها تكون لمعنى الدعاء ليس غير، يقول: فإن لم تضمر )قد( فهو دعاء )القيسي،  

1/205  .) 

المبرد يقول بهذا الوجه من اإلعراب، ألن أسلوب الدعاء الذي ذكره    ولعل طبيعة األداء هي التي جعلت 

 تنغيما في الصوت يختلف عن أسلوب اإلخبار الذي اعتمد عليه الوجه السابق.  يقتضي
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ومن األمور المؤثرة في الوصول إلى المعنى ما يعرف بالوقف واالبتداء، فإن لهما أثرا كبيرا في تعدد     

مواضع في  الوقوف  يُجيزون  نجدهم  لذلك  كبيرة؛  أهمية  األمر  هذا  يعطون  النحاة  نجد  لهذا  أو  المعاني،  ويُوجبُونها   ،

 يمنعونها في مواضع أخرى، وكل ذلك بقصد إتمام المعنى على الوجه الصحيح.

ألن    تخفى؛  ال  ظاهرة  بالنحو  صلتهما  فإن  بالمعنى  وثيقة  صلة  ذات  واالبتداء  الوقف  عملية  كانت  ولما 

قد يمتنع الوقوف في موضع  اإلعراب فرع عن المعنى وجزء منه، لذلك فإن الكثير من قضايا الوقف ترتبط بالنحو، ف

لسبب تقتضيه الصناعة النحوية؛ ألن أداء الكالم في حال الوصل قد يقتضي تحليال نحويا يختلف عنه في حال تقطيع 

 أجزائه إلى جمل متفرقة، ولو تأملنا في قول هللا تعالى: 

نُوَن ۚ كُ "  ْن َرب  ه  َواْلُمْؤم  َل إ لَْيه  م  ُسوُل ب َما أُْنز  ْن آَمَن الرَّ ُق َبْيَن أََحٍد م  لٌّ آَمَن ب اَّللَّ  َوَماَلئ َكت ه  َوُكتُب ه  َوُرُسل ه  اَل نُفَر  

"]البقرة   بالوقف  [ 285ُرُسل ه  ۚ  يتعلق  فيما  القراءة  كيفية  يتوقف على  النحوية  العناصر  بعض  تحليل  اختالف  نجد  فإننا 

الو )الواو(  إعراب  كان  متصلة  القراءة  كانت  فإن  )المؤمنون(  واالبتداء،  وكلمة  عطف  حرف  )المؤمنون(  قبل  اقعة 

(. أما إذا  1/368:  1988هـ( )الزجاج،  311معطوفة على الرسول، وإلى هذا التوجيه يذهب أبو إسحاق الزجاج )تـ  

  كانت القراءة بالوقف عند كلمة )ربه(، فإن الواو تكون لالستئناف واالسم الذي بعدها مبتدأ، فيكون الكالم بعدها منفصال 

 عما قبله، وبذلك يبقى األمر مرتبطا بطبيعة األداء، وما يتطلبه الوقف واالبتداء.

في    التعدد  أسباب  أهم  من  واالبتداء  والوقف  التنغيم،  بنوعيه،  األداء  غياب  أن  ذكرنا  الذي  هذا  من  يتبين 

 المعنى وما يتبعه في التحليل النحوي.

التحليل   في  يؤثر  الذي  المعنى  يتعدد  أكانت هذه   هذا، وقد  للجملة، سواء  السياقة  المعطيات  بسبب  النحوي 

فهمنا   يساهم ويؤثر في  بالسياق هنا: هو كل ما  السياق، والمقصود  أم مكتشفة من خالل  الكالم  المعطيات ظاهرة في 

علوال،  وتحليلنا للنصوص، فهو مجموع القرائن التي تدل على المعنى، والمكونة من معطيات المقام والسياق اللغوي )ال

2017 :205 .) 

تلك    سيما  وال  الكريم،  القرآن  بتفسير  المشتغلين  بثقافة  يتصل  ما  المعاني  تعدد  في  المؤثرة  األمور  ومن 

تتعلق  التي  المعاني  من  معنى  ذهنه  في  ن  يتكو  عندما  لكتاب هللا  المفسر  هذا  فإن  النحوي،  بالتركيب  المتصلة  القضايا 

في ضوء معطيات السياق، فيقيس على األمور الثابتة في أصول النحو والعربية ما   بالجانب التركيبي، فإنه يتعامل معه

أمكنه ذلك، وعند عدم إمكانية القياس يضطر إلى تقريب ما يحاول القياس عليه، وذلك بحسب ما يقتضيه المعنى وما  

أم  بل هي  الناس،  واحد عند جميع  ليست على مستوى  األمور  وهذه  السياق،  به معطيات  تختلف من  تسمح  نسبية  ور 

ذكرنا    –شخص آلخر   والتضعيف    -كما  والرفض  القبول  سبب  فيتضح  الفم  في  التعدد  ويأتي  المعنى  يتأثر  هنا  ومن 

والترجيح والجواز، وغير ذلك مما هو مشهور في عرف النحاة. ومن هذا التعدد الذي أشرنا إليه ما نجده في كلمة )إذ(  

األنفال تعالى في سورة  قول هللا  ْنهُ": "من  م  أََمَنةً  النُّعَاَس  يُكُم  يُغَش   )إذ(،  11]األنفال  إ ذْ  العلماء في معنى  اختلف  [، فقد 

الوقت،   الزجاج: وما جعله هللا إال بشرى في ذلك  فالمعنى عند  النحوي،  التحليل  في  الخالف خالف  فترتب على هذا 

ذ( على هذين التقديرين في موضع النصب )الزجاج،  ويجوز عنده معنى آخر وهو: اذكروا إذ يُغش يكم النعاس، فتكون )إ

 (. 343: 2008هـ( )النحاس، 338(. وإلى مثل هذا يشير أبو جعفر النحاس )تـ 403/ 2: 1988

وربما أدى إلى تعدد المعاني سبب آخر مختلف عما تقدم ذكره، وهو أن يكون في الكالم غموض، فيتعسر   

ذلك إلى تعدد المعاني الذي يقود إلى التعدد في التحليل النحوي واإلعراب.  الوصول إلى معنى الكالم ومقصوده، فيؤدي  

وربما كان هذا الغموض بغير قصد من المتكلم كما هو الحال في بعض األقوال الغامضة التي جاءت إلينا عن النحاة 

تحديد الحكم النحوي  هـ(، فقد ورد في كتابه بعض النصوص التي تعاني من الغموض في  180القدامى مثل سيبويه )تـ  

الذي تتناوله، األمر الذي أدى إلى وقوع الخالف بين النحاة الذين جاؤوا بعده في فهم المراد من قوله، ومن ذلك قوله في  

الكتاب عندما تكلم عن العامل في البدل، يقول: "هذا باٌب من الفعل يستعمل في االسم، ثم يبدل مكان ذلك االسم اسٌم آخر  

(، فظاهر كالم سيبويه 1/150:  1988ا عمل في األول، وذلك قولك: رأيت قوَمك أكثَرهم .." )سيبويه،  فيعمل فيه، كم

يشير إلى أن العامل في البدل هو نفسه العامل في المبدل منه، بدليل أنه قال: فيعمل فيه كما عمل في األول. ثم يذكر في 

رأيت زيدًا إياه، فيقول: "واعلم أن هذا المضمر يجوز أن    موطن آخر غير هذا الذي ذكره اآلن، فيقول في شرحه للبدل: 

)سيبويه،   المظهر"  من  بدال  جاء  2/386:  1988يكون  لذلك  مقدر،  العامل  أن  على  يدل  هنا  كالمه  ظاهر  ولعل   )

 الخالف بين النحويين عند شرحهم هذه القضية من كتاب سيبويه.  

من المتكلم، كما نجده في بعض األلفاظ الواردة في    وقد يكون هذا الغموض الوارد عند صاحب الكالم بقصد 

ْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ  القرآن الكريم، والدليل على ذلك قول هللا تعالى في حق القرآن: " تَاَب م  ي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلك  هَُو الَّذ 

يَن ف ي قُلُوب   ا الَّذ  تَاب  َوأَُخُر ُمتََشاب َهاٌت ۖ فَأَمَّ يلَهُ  اْلك  يل ه  ۗ َوَما يَْعلَُم تَأْو  ْتَنة  َواْبت غَاَء تَأْو  ْنهُ اْبت غَاَء اْلف  ْم َزْيٌغ فََيتَّب عُوَن َما تََشاَبهَ م  إ الَّ  ه 

ْند  َرب  نَا ۗ   ْن ع  ْلم  يَقُولُوَن آَمنَّا ب ه  ُكلٌّ م  ُخوَن ف ي اْلع  اس  ُ ۗ َوالرَّ لفاظ الواردة في القرآن [ فقد تشكل بعض األ7" ]آل عمران  َّللاَّ

)الطبري،   التالوة  وفي  المعاني  في  الناس  كثير من  الحروف  5/192:  2001الكريم على  تلك  المتشابه  (، ولعل من 

المقطعة في بدايات كثير من السور.  كقوله تعالى: "الم" و "الر" و "المص" "المر" و"كهيعص" و "ق" و "ن" و  

 سور من كالم ربنا تبارك وتعالى."يس" وغير ذلك مما جاء في بدايات ال
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فقد دار في بيان هذه الحروف خالف طويل بين العلماء يطول ذكره مع هذه العجالة، نكتفي منها ببعض ما   

هـ( رضي هللا عنهما: األلف: هللا، والالم:  68هـ( ): قال ابن عباس )تـ  471جاء عنهم، يقول عبد القاهر الجرجاني )تـ  

الميم: محمد صلى هللا عليه وسلم، والمعنى: بعث هللا جبريل إلى محمد صلى هللا عليه وسلم. وعن جبريل عليه السالم، و

المجيد، على  اللطيف  أنا هللا  ثالثا، وهو:  الجرجاني في )الم( معنى  يذكر  ثم  أعلم.  أنا هللا  المعنى:  أن  أيضا  ابن عباس 

مش معلومة  الطريقة  وهذه  الكلمة،  من  حرف  على  االختصار  قول  طريقة  في  كما  العرب،  لغة  في  هورة 

 :]الرجز[ (1)الشاعر

ا فـا   بالخير خيراٌت وإْن شرًّ

 وال أريــد الشــرَّ إال أْن تــا

(. ومعنى البيت: أجزيك 1/104:  2009والمعنى: إن شرا فشٌر، وال أريد الشر إال أن تشـاء )الجرجاني،  

 الشر إال أن تريده أنت وتشاؤه. بالخير خيرات، وإن وقع منك شر وقع مني مثله، وال أريد 

هـ( لهذه الحروف معان كثيرة، منها أنها اسم من أسماء القرآن الكريم، 338ويذكر أبو جعفر النحاس )تـ    

د من أنها حروف للتنبيه )النحاس،    (. 76-75/ 1: 1988ومنها ما ينقله عن أبي العباس المبر  

هـ( في )الم( وما شابهها من الحروف المقطعة في 310وينقل اإلمام المفسر محمد بن جرير الطبري )تـ   

)الطبري،   به  تعالى  أقسم هللا  قسم  أنها  السور:  ابن  1/206:  2001فواتح  نقله  النحاس على ما  أبو جعفر  يعلق  ثم   .)

ا من  ذلك  أوجبت  لعلة  يجوز  فال  القسم  وأما  فيقول:  الطبري،  )النحاس،  جرير  تفسير  1/77:  1988لعربية  وفي    .)

 (.  1/120: 2002هـ(: أنها أسماء للسور، وفواتح لها )ابن أبي زمنين، 399القرآن العزيز البن أبي َزَمن ين )تـ 

هذا بعض ما جاء في كالم العلماء بشأن هذه الحروف المقطعة في بدايات السور، وقد انعكس هذا األمر   

لها، فهي عند الزجاج مبنية على السكون في آخر كل حرف منها، ألنها تقرأ مقطعة، وال تعرب    على التحليل النحوي

 (. 1/59:  1988لعدم ظهور المعنى فيها )الزجاج، 

به     مفعول  )الم( في موضع نصب  فيقول:  الحروف،  في هذه  كيسان  ابن  النحاس مذهب  أبو جعفر  وينقل 

عل أو  )الم(،  اقرأ  والتقدير:  محذوف،  محذوف، لفعل  لمبتدأ  الخبر  على  الرفع  في موضع  تكون  أن  ويجوز  )الم(،  يك 

 (. 16: 2008والتقدير: هذا )الم(.  ويحتمل أن تكون في موضع الجر على تقدير حرف قسم محذوف )النحاس، 

هذا مختصر لما ذكره النحاة في إعراب هذه الحروف المقطعة، وإال فإن النحاة أطالوا الحديث فيها، وقد   

نون أحيانا ما يمكن إعرابه منها وما ال يمكن، وال شك أن هذا التعدد إنما هو بسبب ما تحمله من غموض وإبهام في يبي

 المعنى الذي تعددت به التفاسير. 

 

 

 : االجتهـــاد 2

الناس  مدارك  القول  من  فيما مضى  تبين  وقد  )االجتهاد(،  اإلعرابية  الوجوه  تعدد  في  المؤثرة  العوامل  من 

فكره   إعمال  إلى  يلجأ  القياس  طرق  يستنفذ  عندما  النحوي  وأن  وآخر،  شخص  بين  ما  ويتفاوت  يختلف  واستيعابهم 

د أوجها جديدة من األعراب في القضايا التي تحتمل واجتهاده الخاص في بيان المسائل النحوية. وإن هذا االجتهاد قد يولَّ 

على   بعضها  يرجح  أو  يضعفها  أو  السابقة،  الوجوه  من  تقدمه  ما  يلغي  قويا  وجها  اإلعراب  إلى  يضيف  وقد  التعدد، 

اآلخر، أو ربما يكون بمستواه ال يختلف عنه من حيث القوة والضعف، وقد يكون هذا الوجه الجديد ضعيفا ناتجا عن  

 د قاصر، فال يُؤخذ به وال يعول عليه فيتالشى ويذهب مع مرور الزمن ويصبح إلى صفحات النسيان أقرب.   اجتها

وأيضا فإن ذلك الوجه الذي أحدثه االجتهاد قد يكون وجها جديدا فيما ال يحتمل التعدد، فال يقبل به أحد من   

يضيف وجها جديدا يلغي وجها آخر خاطئا تقدمه، وربما النحاة، وقد يأتي االجتهاد في بعض المسائل التي تقبل التعدد ف

 كان األمر خالف ذلك فيكون االجتهاد قاصرا خاطئا فال يلتفت إليه أحد، ويبقى القول على الوجه األول الذي سبقه. 

تلك التي دخل إليها التعدد من خالل فهم المعنى، ومن األمور    ولعل أكثر القضايا التي تقبل االجتهاد هي 

الحظة في هذا المقام أن النحاة بدأوا يعيدون النظر في كثير من القضايا والشواهد النحوية، وذلك بعد أن استقر علم الم

النحو ووضعت مبادئه وأسست قواعده، فكان األمر أن وقف النحاة عند كثير من الشواهد، وخاصة تلك التي خرجت  

فيها كبيرا  حظا  لالجتهاد  وكان  النحوية،  القاعدة  أوجها  على  والدة  إلى  أدى  النحاة  بين  كبيرا  جداال  ذلك  عن  فنتج   ،

 
البيت: أن أخوين متجاورين كان ال يكلم أحدهما اآلخر  : لم ينسب العلماء هذا البيت لقائل بعينه، ويذكر األصمعي عند الوقوف على هذا  1

 طوال السنة حتى يأتي وقت الرعي، فيقول األول: أال تا، ويقول اآلخر بلى فا، والمعنى: أال تنهض فيجيبه صاحبه: بلى فانهض. 
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والرد   باألخذ  الجدل  وكثر  الحوار  فطال  الرفض،  أو  والقبول  اإلجازة  بين  النحاة  فيها  تحاور  متعددة،  جديدة  إعرابية 

ئسما( من قول  وغير ذلك في كثير من المسائل والشواهد النحوية، ومن ذلك ما جرى في تحليل كلمة )ما( الواردة في )ب 

" تعالى:  فَْضل ه  عَ هللا  ْن  م   ُ َل َّللاَّ يَُنز   أَْن  بَْغيًا   ُ أَْنَزَل َّللاَّ ب َما  يَْكفُُروا  أَْن  أَْنفَُسُهْم  ب ه   اْشتََرْوا  ه  ۖب ْئَسَما  بَاد  ع  ْن  م  َيَشاُء  َمْن  " لَٰى 

أن 90]البقرة   إلى  الزجاج  فيذهب  )ما(،   حول  النحاة  بين  الخالف  جرى  فقد  التمييز، [،  على  نصب  موضع  في  ها 

:  2003(. ويتبعه في ذلك الفارسي )الفارسي،  1/172:  1988والمعنى عنده: بئس شيئا اشتروا به أنفسهم )الزجاج،  

)القيسي،  1/350 )بئس(  للفعل  فاعل  أنها  على  الرفع  موضع  في  )ما(  إن  فيقول:  القيسي  مكي  ذلك  بعد  يأتي  ثم   ،)

[ أنها  476/ 1النحاس اجتهادات العلماء الذين سبقوه، فينقل عن سيبويه ]في الكتاب  (. وينقل أبو جعفر1/104:  1984

للفعل )بئس( والمعنى: بئس الشيء اشتروا به أنفسهم، وعن الكسائي )تـ هـ( أن )ما(  189معرفة في محل رفع فاعل 

أنفس به  اشتروا  الذي  بئس  والمعنى:  لبئس،  فاعل  رفع  محل  في  موصول  اسم  وهي  معرفة  وعن  اسم  يكفروا،  أن  هم 

)تـ القرآن  215األخفش  معاني  ]في  شيئا 1/322هـ(  بئس  والمعنى:  التمييز،  في موضع نصب على  نكرة  )ما(  أن   ]

[ أن )ما( مع )بئسما( كلمة واحدة، فال يكون 57-1/56اشتروا به أنفسهم، وينقل أيضا عن الفراء ]في معاني القرآن  

 (. 54: 2008لها موضعا من اإلعراب )النحاس،  

ثم يقوم النحاس بترجيح مذهب األخفش بالدرجة األولى، ثم يجعل مذهب سيبويه بالدرجة الثانية، ويرفض  

 (. 54:  2008مذهب الكسائي والفراء )النحاس، 

نالحظ هنا كيف اختيار النحاس بعض االجتهادات واستحسانها، في حين لم يكن لالجتهادات األخرى حظا    

 دها من وجهة نظر االجتهادات األخرى.  من القبول، فتم رفضها ور

ويكون األمر مختلفا عندما يكون متعلقا بتناول العناصر التركيبية التي تؤثر في تحليلها المعطيات السياقية     

التحليل عند كل نحوي تعتمد اعتمادا كليا   التحليل النحوي؛ ذلك أن عملية  من خالل فهم المعنى الذي يؤثر في عملية 

رصيد اللغوي الذي يمتلكه، وكذلك بناء على فهم المعنى الذي تشير إليه معطيات السياق في النص. وألن على ذلك ال

المسألة   في  وتتعدد  األوجه  تكثر  لذلك  ونتيجة  تتفاوت،  فإنها  الناس،  جميع  عند  واحدة  درجة  على  ليست  األمور  هذه 

ده من تعدد في تحليل )الكاف( في كلمة )كما( من قوله  الواحدة، نتيجة الجتهادات النحاة المستمرة، من ذلك مثال ما نج

" وتعالى:  يمٌ تبارك  َكر  ْزٌق  َور  َوَمْغف َرةٌ  ْم  َرب  ه  ْندَ  ع  دََرَجاٌت  لَُهْم  َحقًّا ۚ  نُوَن  اْلُمْؤم  هُُم  ئ َك 
َبْيت َك    *أُولَٰ ْن  م  َربَُّك  أَْخَرَجَك  َكَما 

ن ينَ  اْلُمْؤم  َن  يقًا م  َوإ نَّ فَر  هُونَ ب اْلَحق    لََكار  النحاة في معنى )الكاف( وتحليلها النحوي اختالفا  5  -4" ]األنفال      [، اخلف 

)تـ   األندلسي  حيان  أبو  لها  ذكر  حتى  جدا،  حيان،  754كبيرا  )أبو  العربية  أهل  عند  وجها  :  2010هـ( خمسة عشر 

أحد، ونحن ه5/272 به  يقبل  لم  الذي  المردود  القوي ومنها الضعيف ومنها  الوجوه  ( منها  بسرد هذه  لسنا معنيين  نا 

كلها، وإنما نأتي على بعضها بحيث نبين ما نحن بصدده من بيان اجتهادات النحويين، فهي عند الرجاج بمعنى )مثل(،  

صلى هللا عليه وسلم[ مثل إخراج ربك إياك من بيتك بالحق، وعلى هذا تكون   -والمعنى: أن األنفال ثابتة لك ]يا محمد

الموضع من 2/400:  1988ضع نصب صفة لمصدر محذوف )الزجاج،  )الكاف( في مو  أن هذا  النحاس  (. ويذكر 

 (: 341: 2008المواضع المشكلة في القرآن، وينقل فيه ستة أوجه ألهل اللغة )النحاس،  

األول: وهو قول األخفش، أن المعنى: هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فتكون )الكاف(  

 لنصب على أنها صفة )حقا(. في موضع ا

يقول النحاس والثاني: قول بعض العلماء أن المعنى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فاتقوا هللا وأصلحوا   

ذات بينكم، فتكون الكاف هنا في موضع الرفع على أنها مبتدأ، والخبر جملة )اتقوا( المقترنة بالفاء. إال أن هذا الوجه  

هـ( في تفسيره )ابن عطية 542السياقي الذي يسمح بهذا التقدير كما ذكر ذلك ابن عطية )تـ    ضعيف، لعدم وجود الدليل

 (. 502/ 2: 2001األندلسي، 

بالحق، وبذلك تكون الكاف   والثالث: قول الكسائي أن المعنى: مجادلتكم اآلن له كما أخرجك ربك من بيتك 

بك من بيتك على كراهة من فريق منهم، كذلك يجادلونك في موضع الرفع ألنها مبتدأ، وتحرير المعنى: كما أخرجك ر

كمجادلتهم  546)تـ    في قتال كفار مكة. قال ابن عطية  مجادلة  الحق  في  يجادلونك  التقدير:  هذا  على  والتأويل  هـ(: 

بهذه   يقول  ومن  المعنى  في  التشبيه  وقع  وكذا  الكراهة  بمثابة  التأويل  هذا  على  فالمجادلة  بيتك،  من  إياك  إخراج ربك 

 (. 502/ 2: 2001المقالة يجعل المجادلين هم الكفار وليس المسلمين )ابن عطية األندلسي،  

هـ(: أن الكاف هنا حرف بمعنى )الواو( يدل على القسم، 208والرابع: قول أبي عبدة معمر بن المثنى )تـ  

بيتك، وجواب القسم على   بها لفظ الجاللة )هللا(، والمعنى: والذي أخرجك من  و)ما( اسم موصول بمعنى الذي يقصد 

يجادلونك في الحق. ورفض هذا االجتهاد كثير من العلماء    هذا جملة )يجادلونك(، والتقدير: وهللا الذي أخرجك من بيتك

 الذين جاؤوا بعده، والسبب في ذلك أن الكاف ليست من حروف القسم في لسان العرب. 

 والوجه الخامس ألبي إسحاق الزجاج وقد ذكرناه آنفا بما أغنى عن إعادته هنا.   
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أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له فأنجز   والوجه السادس: أن المعنى: هذا الوعد للمؤمنين حق كما  

لك ما وعدك به، ونصرك على عدوك وأوفى لك بوعده، ألنه قال: " وإذ يعدكم هللا إحدى الطائفتين أنها لكم"، فتكون 

 الكاف على هذا االختيار في موضع الرفع على أنها صفة للخبر المحذوف )حق(. 

ون    كتابه،  في  النحاس  ذكرها  وجوه  عدة  النحوية  هذه  ثقافته  على  بناء  األخير  الوجه  منها  اختار  أنه  جد 

 واجتهاداته الشخصية فرجحه واستحسنه، وأهمل بقية الوجوه األخرى. 

للفعل    محذوف  لمصدر  صفة  نصب  محل  في  الكاف  أن:  فيرى  أخرى،  وجوها  القيسي  مكي  ويضيف 

لمصدر محذوف دل عليه الكالم، والمعنى: قل    )يجادلونك(، والتقدير: يجادلونك جداال كما أخرجك ربك ..، أو صفة 

:  1984األنفال ثابتة ثبوتا كما أخرجك ربك، ثم يذكر وجوها أخرى تقدم الكالم عليها مما أغنى عن إعادتها )القيسي،  

1/309-310  .) 

يعق  ب    فقد  مردود،  هو ضعيف  ما  ومنها  مقبول  قوي  هو  ما  منها  النحوية  االجتهادات  هذه  أن  هنا  نالحظ 

لمتأخر على المتقدم بوجه من الوجوه فال يُوفَّق فيما يطرحه، ولعل فيما قدمناه من تحليل النحاة للكاف الواردة في )كما(  ا

 دليال وافيا على ذلك. وهللا أعلى وأعلم.

( الو   اردة وقد يأتي االجتهاد فيما ال يحتمل التعدد، فال يُوفَّق صاحبه فيه، كما نالحظه في تحليلهم لكلمة )أيَّ

يَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب َيْنقَل بُونَ  ( منصوبة بقوله: ينقلبون، [، يقول الزجاج227" ]الشعراء في قوله تعالى: " َوَسيَْعلَُم الَّذ  )أيَّ

( في محل نصب   ( ال يعمل فيها ما قبلها، وهذا شأن جميع أسماء االستفهام. فهو يقرر أن )أيَّ ال بقوله: سيعلم؛ ألن )أي 

ها مفعول مطلق للفعل ينقلبون، ولكنها تقدمت عليه ألنها من أسماء االستفهام، واالستفهام له الصدارة في الكالم وحق  ألن 

(. ويذهب  4/105:  1988التقدم كما هو معلوم مقرر عند النحويين، والمعنى على هذا: ينقلبون أيَّ انقالب )الزجاج،  

)النحاس،   النحاس  ذلك  مثل  )القيسي،  وم(،  690:  2008إلى  أن  (.  530/ 2:  1984كي  يكاد   ) )أي  في  القول  وهذا 

( في هذه اآلية اسم استفهام في محل نصب على أنها مفعول مطلق، ثم  يكون إجماعا بين النحاة، فهم يتفقون على أن )أي 

بون انقالبا أي هـ(، فيقول: )أي( صفة لمفعول مطلق محذوف، والتقدير: ينقل  616يأتي بعد ذلك أبو البقاء العُكبري )تـ 

(. فهذا االجتهاد الذي أتى به أبو البقاء اجتهاد مردود ال يقبله أحد من النحاة، وذلك  2/1002:  2009منقلب العكبري،  

ألن )أي( إذا كانت لالستفهام فال تكون صفة، ومن هنا قام النحاة المعاصرين له والمتأخرين عنه برد هذا االجتهاد وما 

 يحتمل التعدد. جاء على شاكلته فيما ال

المعاني وانعكاساتها على اإلعراب، وبذلك يكون االجتهاد    من خالل ما قدمنا نرى أثر االجتهاد في تعدد 

النحوي سببا ال يمكن إهماله في تعدد المعاني النحوية والوجوه اإلعرابية، حيث يُعمل النحوي نظره وفكره في مسألة  

فيأتي بوجوه جديدة أو يرفض   العلمية. ولعل  من المسائل  النحوية وحصيلته  ثقافته  وجوها سابقة معتمدا في ذلك على 

هذه األمثلة التي وقفنا عليها تبين كيف يمكن لالجتهاد أن يضيف لنا مع مرور األيام أوجها جديدة من اإلعراب لم تكن  

نجد   أننا  أم خاطئة مرفوضة، حتى  قوية صحيحة  أم  الوجوه ضعيفة  أكانت هذه  قبل، سواء  المسائل ما من  في بعض 

 يقارب العشرين وجها من اإلعراب. 

 : تعدد رأي النحوي  في المسألة الواحدة 3

أحدهم   كان  بل  عاصرهم،  ممن  أو  سبقهم  ممن  لغيرهم  مقلدين  يكونوا  لم  أنهم  القدامى  النحاة  عن  ف  ُعر 

ة، وال يضره أن خالف شيخه أو  يستعمل عقليته في الفهم واستنباط الوجوه عند وقوفه على مسألة من المسائل النحوي 

وافقه، وال أن ينفرد برأي لم يقل به أحد قبله. وكان لهؤالء النحاة الجهد العظيم في دراسة النحو واللغة، حيث جعلوا  

واألحكام   المسائل  منها  فاستخرجوا  القديم،  العربي  والشعر  الشريف  والحديث  الكريم  القرآن  إلى  موجها  اهتمامهم 

لمؤلفات وتعددت اآلراء في المسألة الواحدة، وظهر اختالف األحكام في تلك المسائل، األمر الذي أدى  النحوية، فألفت ا

إلى التناقض والتعارض في بعض اآلراء أحيانا؛ فبرزت ظاهرة تعدد الرأي النحوي في المسألة الواحدة عند النحوي 

ن الكوفية بقيادة أبي جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي  الواحد، وربما كان ذلك سببا لبداية الخالف النحوي بين المدرستي 

 هـ(. 170هـ(، والبصرية بقيادة الخليل بن أحمد الفراهيدي )تـ 187)تـ 

ونالحظ بروز ظاهرة التعدد في المسألة الواحدة عند كثير من النحاة في تلك العصور المتقدمة، مثل يونس    

 ظاهرة التعدد هذه عند العلماء المتقدمين فقط.  هـ(، ولم تكن180هـ(، وسيبويه )تـ183بن حبيب )تـ

وإذا وصلنا إلى القرن الثالث الهجري وتتبعنا هذه الظاهرة وجدناها غير مقتصرة على أوائل النحاة، بل عند 

هـ(، في كتابه )الخصائص( يقول في باب اللفظين على المعنى الواحد يردان عن  392من جاء بعدهم، مثل ابن جني )تـ

ضادين، يقول: "ومن ذلك أن يرد اللفظان عن العالم متضادين على غير هذا الوجه، وهو أن يحكم في شيء  العالم مت 

بحكم ما، ثم يحكم فيه نفسه بضده، غير أنه لم يعلل أحد القولين، فينبغي حينئذ أن ينظر إلى األليق بالمذهب واألجرى  

للفظان عن العالم متضادين غير أنه قد نص في أحدهما على على قوانينه فيُجعل هو المراد منها ... ومن ذلك أن يرد ا

الرجوع عن القول اآلخر، فيُعلم بذلك أن رأيه مستقٌر على ما أثبته وأن القول اآلخر مطروح من رأيه.." )ابن جني، 

1952 :1 /203- 205 .) 



 العوامل المؤثرة في ظاهرة تعدد الوجوه اإلعرابية في النحو العربي    

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s.207-217 

 

214 

)تـ   الشلوبين  أبو علي  مثل:  المتأخرين جدا،  نجده عند  التعدد  إن هذا  مالك هـ(، وج645بل  بن  الدين  مال 

 هـ(، وغيرهم من النحاة المتأخرين.761هـ(، وابن هشام األنصاري )تـ 754هـ(، وأبو حيان األندلسي )تـ 672)تـ

نجده عند    الذي  العقلي  والنضوج  الفكري  التطور  ذلك  منها  لعدة عوامل،  نتيجة  الظاهرة  كانت هذه  وإنما 

العالم، وهذا ما أشار إليه ابن جني بقوله: "ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو العباس تتبع به كالم 

ر أن أبا العباس كان يعتذر منه، ويقول: هذا شيء كنا رأيناه سيبويه، وسماه: مسائل الغلط، فحدثني أبو علي عن أبي بك

(.  ومن أسبابه أيضا عدم تعصبهم للباطل، فإن قال نحوي  206/ 1:  1952في أيام الحداثة، فأما اآلن، فال" )ابن جني،  

د في  بقول ثم بدا له أن الصواب في غيره لم يمنعه تعصبه من الرجوع عن قوله األول، وفي ذلك يقول أبو الع باس المبر  

(. أي أنه ال يتعصب لما قاله، بل إن 18:  1994مقدمة كتاب المقتضب: "ال أتقلد مقالة متى لزمتني حجة" )الُمبرد،  

قال بقول ثم ظهر له أن الصواب في غيره رجع عن قوله األول وقال بما ظهر له من الصواب. ومن ذلك أيضا ما نجده 

صرية والكوفية، كما هو مبسوط ومنتشر في كتب النحو. ومنه أيضا: ظهور الدليل  من تأثر وتأثير بين المدرستين الب

الذي لم يطلع عليه النحوي في بداية األمر، وغير ذلك من األسباب. ونذكر اآلن جملة من المسائل النحوية التي تعدد بها  

 رأي النحوي الواحد.  

تَْكتُُموا من ذلك تتعدد آراء النحاة اإلعرابية لكلمة )قلبه( الوار  دة في اآلية الكريمة من قول هللا تعالى: "َواَل 

ُ ب َما تَْعَملُوَن َعل يمٌ  [، فيذكر فيها النحاس عدة وجوه إعرابية، منها:  283" ]البقرة  الشََّهادَةَ ۚ َوَمْن يَْكتُْمَها فَإ نَّهُ آث ٌم قَْلبُهُ ۗ َوَّللاَّ

ا: أن يكون )آثم( مبتدأ، و)قلبه( فاعل سد مسد الخبر. ومنها: أن تجعل  أنه يمكن أن تكون فاعل السم الفاعل )آثم(. ومنه

 (.  118: 2008)قلبه( بدال من )آثم( كما تقول: قلُب اآلثم. ومنها: أن تجعله بدال من الضمير في )آثم( )النحاس،  

ثاني: أن يكون  ويتعدد رأي مكيف نجد له في )قلبه( رأيين، األول: أن يكون فاعال السم الفاعل )آثم(، وال  

 (. 1/146: 1984فاعال سد مسد الخبر )القيسي، 

ومن ذلك ما ينقله ابن جني عن أبي علي الفارسي في قوله في )هيهات( فذكر مرة أنها اسم للفعل كما تكون   

(. هذان رأيان وردا عن نحوي واحد في  206/ 1:  1952)صه ومه(، ويذكر في موضع آخر أنها ظرف )ابن جني،  

 هات(. مسألة )هي 

ومثل هذا األمر نجده كثيرا عند أبي علي الفارسي، فنراه أحيانا ينص على إعراب معين في أحد كتبه لكلمة    

الكلمة في كتاب آخر، ولحرصنا على عدم اإلطالة نكتفي بما ورد عنده من  ثم يختار إعرابا آخر لنفس  الكلمات،  من 

( إذا  تعدد لآلراء من خالل المقارنة بين كتابه الحجة في   القراءات السبع، وكتابه المسائل المنثورة في مسألة عمل )لكنَّ

 جاءت مخففة من غير تشديد للنون.

( مخففة    لقد عرض الفارسي هذه المسألة من خالل تخريجه لبعض القراءات القرآنية التي جاءت فيها )لكن 

تعالى، هللا  كتاب  في  آيات  خمسة  في  جاءت  مواضع  ستة  في  فذكرها  قوله:    النون،  نَّ أولها  ك  َولَٰ ُسلَْيَماُن  َكفََر  "َوَما 

َل َعلَى اْلَملََكْين  ب بَاب َل َهاُروَت َوَماُروَت ۚ  ْحَر َوَما أُْنز  يَن َكفَُروا يُعَل  ُموَن النَّاَس الس    [ 102" ]البقرة  الشَّيَاط 

ق  وثانيها: " ر  لَْيَس اْلب رَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ق َبَل اْلَمْشر  ب اَّللَّ  َواْلَيْوم  اآْلخ  نَّ اْلب رَّ َمْن آَمَن  ك 
ب  َولَٰ " ]البقرة   َواْلَمْغر 

177 ] 

" اتَّقَٰى ۗوثالثها:  َمن   اْلب رَّ  نَّ  ك 
َولَٰ َها  ُظُهور  ْن  م  اْلبُيُوَت  تَأْتُوا  ب أَْن  اْلب رُّ  ]البقرة  َولَْيَس   "189 " ورابعها:  فَلَْم [.  

نَّ  ك  َ َرَمٰى ۚ  تَْقتُلُوهُْم َولَٰ نَّ َّللاَّ ك 
َ قَتَلَُهْم ۚ َوَما َرَمْيَت إ ذْ َرَمْيَت َولَٰ  [ 17" ]األنفال َّللاَّ

نَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم َيْظل ُمونَ وأخيرا في قوله: " ك  َ اَل َيْظل ُم النَّاَس َشْيئًا َولَٰ  [ 44" ]يونس إ نَّ َّللاَّ

وت    ) )لكنَّ من  النون  تشديد  بين  القراء  اخلف  قال فقد  الكريم،  القرآن  من  الستة  المواضع  هذه  في  خفيفها 

الفارسي: وقرأ حمزة والكسائي قوله تعالى: )ولكن الشياطين كفروا( وقوله: )ولكن هللا رمى( وقوله: )ولكن هللا قتلهم(  

(، وقرأ الباقون بالتشديد )الفارسي،   (. 2/16: 2007وقوله: )ولكن الناس( بتخفيف النون من )لكن 

افع وابن عامر قوله تعالى: )ولكن البر من آمن( وقوله: )ولكن البر من اتقى( بتخفيف النون أيضا، وقرأ ن  

 (. 2/16: 2007وقرأ الباقون بالتشديد )الفارسي، 

( إذا جاءت مخففة النون، يقول: ولم    وظاهر كالم الفارسي في كتابه الحجة يدل على عدم جواز إعمال )لكنَّ

( إذا خففت نونها، وذلك لزوال المعنى الذي به كانت تعمل وهو مشابهتها للفعل )الفارسي،    نعلم أن أحدا قال بعمل )لكن 

(. ويقول في موضع آخر: واألصل في هذه الحروف إذا خففت أن ال تعمل لزوال المعنى الذي به كانت 2/16:  2007

)الفارسي،   )لكْن( مخففة  تعمل  لم  فهذا نص صريح2/19:  2007تعمل، ولذلك  ُخف  فَت ال   (.  إذا  بأنها  منه رحمه هللا 

 تعمل.
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قول     )لكن( مخففة غير عاملة  فيه  فيقول: ومما جاءت  العربي،  بالشعر  إذا خففت  إعمالها  لعدم  يستدل  ثم 

 :]الوافر[ (2) زهير

 لقد باليُت مظعَن أم   أوفى      ولكـْن أمُّ أوفـى ال تبــالى 

 :]الطويل[ (3)وقول اآلخر

 اب تدمى ُكلوُمنا       ولكـْن على أقدامنـا تقطـُر الدمـا فلسنا على األعق

( إذا كانت مخففة النون، ويكون     فقد جاء الفارسي بهذه األبيات ليُبي  ن أن الراجح عنده هو عدم إعمال )لكنَّ

 (.  2/16: 2007االسم بعدها مرفوع على االبتداء )الفارسي، 

هذا كالمه في الحجة، وكان قد أقر بعكسه قبل ذلك في كتابه المسائل المنثورة، األمر الذي دل  على وجود   

تعدد اآلراء عند الفارسي، وذلك أنه ذهب إلى غير ما ذهب إليه في الحجة، حين رجح أن )لكْن( المخففة ال تخرج عن 

على نحو: ما ضربت زيدا لكْن عمرا، فيذكر أن مذهب يونس  عملها، وذلك في المسألة الحادية واألربعين عند تعليقه  

بن حبيب الذي يقول أن )لكْن( تبقى عاملة وإن كانت مخففة هو الرأي الراجح، فيقول: والوجه في ذلك ما قاله يونس،  

األصل. في  لها  كان  ا  عم  خروجها  ب  يُوج  ال  وتخفيفها  مشددة،  كانت  إذا  والخبر  المبتدأ  على  تدخل  )لكن(  ..  ألن 

( ، فهو يرجح هنا أنها تبقى على ما كانت عليه قبل تخفيفها. ثم يستدل على ذلك بدليل عقلي، 43:  2004)الفارسي،  

فيقول: ووجه آخر وهو أن هذه الحروف إذا خففت فإنها ال تنتقل عما كانت في األصل من عمل، والدليل على ذلك أن 

( إذا خففت فإنها ال تدخل على المبتدأ وال ( ألنها من أخواتها )الفارسي،  )كأن   :  2004خبر، وكذلك هو الحال في )لكن 

43 .) 

إن هذه المسألة )إعمال لكن المخففة( أثارت جداال واسعا عند النحويين، مع أن هذا الخالف لم يكن بدرجة    

ذكره في هذا الموضع    واحدة من القوة عند الطرفين؛ ألن الميزان مع الوجه القائل بعدم إعمالها إذا خففت. والذي يحسن

الحرف   أن  على  ينبني  الخالف  وهذا  مخففا،  إعماله  جواز  بسبب عدم  النحويين  عند  آخر  جداال  يثير  الحرف  هذا  أن 

 )لكن( إذا ُخف  ف فإنه يدخل ضمن حروف العطف، وهنا ينقسم النحويون إلى فريقين:

نت مخففة النون، ومن ذلك ما أشار إليه  األول يمثله جمهور النحاة، فال يجوز عندهم إعمال )لكن( إذا كا  

( حيث يقول: واعلم أنهم يقولون: إْن زيد لذاهٌب، وإْن َعْمرٌو   إمام النحاة سيبويه عند كالمه على لزوم الالم في خبر )إن 

( حين خففتها... )سيبويه،   (. وبذلك يظهر رأي 2/139:  1988لخير منك، فلما كانت )إْن( مخففة كانت بمنزلة )لكن 

يبويه رحمه هللا بأنه ال يجيز إعمال )لكن( إذا كانت مخففة، فيرتفع بعدها االسم على أنه مبتدأ. واألمر نفسه نجده عند  س

 ( وغيرهم من النحاة.1/118:  1984مكي القيسي في المشكل )القيسي، 

( مخففة، وقد نقل هذا المذهب كثيٌر من النحاة عن    والفريق الثاني، هو اختيار من قال بجواز إعمال )لكنَّ

 يونس بن حبيب وغيره، وقد بينا مذهب يونس فيما مضى من خالل عرض الفارسي له. 

( إذا خفف، وذلك   لعدة أسباب   والذي يظهر وهللا أعلم هو مذهب الجمهور القائل بعدم إعمال الحرف )لكن 

 منها:

( يشبه الفعل من    ( إذا خفف فإنه يفقد تلك الصفة التي جعلته مشب ها بالفعل )إن الحرف )لكن  أن الحرف )لكن 

أنه مبني على   يأتي على أربعة أحرف، والثاني:  الفعل قد  عدة وجوه: األول: أنه موضوع على أربعة أحرف وكذلك 

الفتح، والثالث: أنه يؤدي معنى االستدراك، وحق االستدراك أن يؤدى بالفعل    الفتح وكذلك الفعل منه ما هو مبني على

 ال بالحرف(، وبالتالي يزول اختصاصه باالسم، فيدخل على االسم والعفل. 

( مخففة.     ومنها: أنه ال توجد شواهد شعرية أو نثرية ُسمعت عن العرب اُعملت فيها )لكن 

القراءات التي جاءت فيها )ل  ( مخففة كان االسم بعدها مرفوعا، وهذا يدل على عدم إعمالها، ومنها أن  كن 

 وكفى بالقرآن الكريم حجة. 

 

 

 
يات قالها الشاعر حين طلق امرأته أمَّ  : البيت لزهير بن أبي سلمى، وقد ذكرنا شيئا من خبر الشاعر فيما سبق، وهذا البيت ثاني أربعة أب 2

 أوفى.

 ومعنى باليت: من المباالت واالهتمام. والمظعن: المسير. 

: لم يذكر الفارسي صاحب هذا البيت، وذكره أبو تمام في ديوان الحماسة ضمن ثالثة أبيات للفارس والشاعر الجاهلي الُحصين بن الُحمام  3

.  المريُّ
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 الخاتمة: أهم نتائج البحث 

 لقد كان للفظة )التعدد( الحضور الواسع عند المعربين والمفسرين لكتاب هللا عز وجل.  -1

كلمة ألكثر من وجه إعرابي  يذكر العلماء مصطلح )التعدد اإلعرابي( ويقصدون به احتمالية ال  -2

 في التحليل، وحصول الزيادة في عدد الوجوه النحوية التي تحتملها. 
تعـدد   -3 إلـى  يؤدي  ما  وهذا  معنى،  من  ألكثر  المفردة  احتمال  هو  المهمة  التعدد  أسباب  من  إن 

  .احتماليـة إعرابها
كثير من   -4 النحوية وهناك  الصناعة  به  تسمح  ما  ذكر  المعربون على  تحتمل  لقد سار  المفردات 

من   ذلك  غير  أو  ألجله  مفعوال  أو  أوحاالً  مطلقًا  مفعوالً  تعرب  ألن  المفردة  تصلح  فقد  إعرابي،  وجه  من  أكثر 

 المنصوبات، وهذا األمر زاد من احتمالية التعدد في الوجوه اإلعرابية. 
و -5 النحوية،  للقواعد  التطبيقي  الجانب  في  المعربين  بين  كبير  أثر  النحوي  للخالف  هو  إن 

 اإلعـراب، إذ ألقى اختالف وجهات النظر بظالله على اإلعراب، فتعددت الوجوه؛ نظرا لتعدد اآلراء. 
النحـوي   -6 التوجيـه  اختالف  في  واضح  أثره  له  واالبتداء  الوقف  مواضع  في  االختالف  أن  كما 

 لـبعض التراكيـب اللغوية، مما يؤدي إلى التعدد اإلعرابي.
النحوية تزداد كثرةً كلما كثر المعربون، فبتقادم الزمن نجد التعدد اإلعرابي في  يبدو أن الوجوه   -7

 . ازديـاد، فكل معرب، يطلع على ما قال سابقوه، ويزيد عليها اجتهاده، وهكذا تزداد الوجوه النحوية في التركيـب الواحد
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TÜRBE ZİYARETLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNİ NEDENLERİ: 

KASTAMONU ÖRNEĞİ 
Halime KORKMAZ 

Fatma ODABAŞI 

 
Öz 

Kastamonu, “evliyalar şehri” unvanıyla meşhur olmuş bir ildir. Bu durum; 
şehrin inanç turizmi açısından zengin bir mirasa sahip olmasına ve bu sebeple 
gerek yurt içinden gerek yurt dışından pek çok ziyaretçinin şehri ziyaret etmesine 
sebep olmaktadır. Bu makalede, türbe ziyaretlerinin sosyo-kültürel ve dini 
nedenleri Kastamonu’daki türbeler ekseninde ele alınarak incelenmiştir. 
Araştırmada dolaylı gözlem metodu olarak anket tekniği kullanılmıştır. 1153 
kişiyle yapılan anket çalışması neticesinde elde edilen bulgular, başka çalışmalarla 
karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilmiştir. Kastamonu hakkında kısa bir 
malumat verildikten sonra şehre hâkim devletler bağlamında türbeler tasnif 
edilmiştir. Akabinde evliyaların sınıflanma şekilleri hakkında bilgi verilerek 
Kastamonu üzerinde etkiye sahip olan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Mehmet Feyzi 
Efendi hakkında bilgi verilerek özellikle bu türbeler ekseninde gerçekleştirilen 
ziyaretlerin sebepleri ve toplumsal fonksiyonları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Türbe Ziyaret Sebepleri, Şeyh Şaban-ı 
Veli, Mehmet Feyzi Efendi, Sosyoloji. 

 
SOCIO-CULTURAL AND RELIGIOUS REASONS OF TOMB VISITS: 

THE EXAMPLE OF KASTAMONU* 
Abstract 
Kastamonu is a city that has become famous with the title of “the city of 

saints”. This leads this city to have a rich heritage in terms of faith tourism and to 
be visited by many visitors both from Turkey and abroad. In this article, the socio-
cultural and religious reasons of tomb tourism of the city are discussed and 
reviewed with respect to the tombs in Kastamonu. In the research, questionnaire 
technique is used as the observation method. The findings obtained as a result of 
questionnaire study which is performed with 1153 people are assessed by means 
of being compared with other studies. After giving a brief information about 
Kastamonu, the toms are classified within the context of states ruling the city. After 
that, by giving information concerning the forms of classification of the saints and 
Hz. Pir Şeyh Şaban-i Veli and Mehmet Feyzi Efendi who have an impact on 
Kastamonu, the reasons and social functions of the visits particularly made with 
respect to these tombs are emphasized. 

Keywords: Kastamonu, Reasons of Tomb Visit, Şeyh Şaban-ı Veli, Mehmet 
Feyzi Efendi, Sociology. 

 

Giriş 
Kastamonu, evliyaları ve türbeleri ile tanınan bir şehirdir. Bu sebeple şehir; dini 

turizm açısında gerek şehir merkezi ve ilçelerinden, gerek yurt içinden ve dışından pek 
çok kişi tarafından ziyaret edilir. Dini hayatın görünürlüğü noktasında türbe ziyaretlerinin 
ayrı bir önemi vardır. 

Bu çalışma; Kastamonu şehir merkezinde ikamet eden 18 yaş üzeri toplamda 
1153 örneklemle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %51,3’ü (n=591) kadın, %48,7’si 

 
 Bu makale, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din 

Sosyolojisi Bilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi Fatma Odabaşı danışmanlığında 2020 yılında tamamlanmış olan 

“Kastamonu’da Dini Hayat” adlı doktora tezinden üretilmiştir. 
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(n=562) erkeklerden oluşur. %72,5’lik bir kısmı 25-55 yaş arası kişilerden; %71,1’lik 
oranı (n=820) evlilerden; %57,1’lik (n=658) kısmı lise üzeri eğitim mezunlarından 
müteşekkildir. Ekonomik anlamda %55,8’lik (n=643) bir oranla orta gelir düzeyindedir. 
Kastamonu’da bulunma süreleri dikkate alındığından örneklemimizin çoğunluğu; 20 
yıldan fazla bir süre ile doğma-büyüme Kastamonulu olanlardan oluşur. Geçmişte geniş 
ailelerin yaşadığı konaklarıyla bilinen Kastamonu, %83,4’lük (n=962) bir oranla çekirdek 
ailelere dönüşüm olduğunu yansıtır. Din eğitiminin alındığı yerler dikkate alındığında 
camiler ve Diyanet’in Kuran Kursları ilk sıralarda yer alır. 

Makalede uygulanılan yöntemler; teorik kısımda kaynak tarama tekniği, 
uygulama aşamasında anket tekniğidir. Elde edilen bulguların tahlil ve yorumunda 
araştırmacının doğrudan ve dolaylı gözlemleri devreye girmiştir. Verilerin değerlendirme 
aşamasında sayı, yüzde ve ortalama istatistiki bilgiler kullanılmıştır. 

 
1. Araştırma Şehri: Kastamonu 
Kastamonu ismi, kaynaklarda ortaya çıkışı son devir Bizans ve Türklerin 

Anadolu’yu fethetmeye başladıkları döneme rastlar. Buna karşılık şehirdeki kaya 
mezarları, belirtilen dönemlerden önce şehirde iskânın var olduğuna işaret etmektedir. 
Fakat iskân alanının ismi konusundaki belirsizlik, Kastamonu adı hakkında kesin bir 
bilgiye ulaşılmasını engeller. Mevcut kaya mezarları, şehrin idari yapısı hakkında kesin 
bilgi vermez.1 

Kastamonu adının anlamıyla ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. Kastamonu 
kelimesi; ilk olarak Bizans Edebiyatı’nda M.S. 11. yüzyılda yer almıştır.2 

Tahta ve Malak köylerindeki buluntular tarihi açıdan incelendiğinde Kastamonu 
ve civarının Alt Paleolitik-Yontma Taş Devri’ne kadar uzandığı, Gölköy Enstitüsü 
yakınlarındaki buluntuların ise Orta Paleolitik Devri’ne ait olduğu bilgisine varılır.3 

Kastamonu yüzey şekilleri dikkate alındığında oldukça engebelidir. 13.108 
km²’lik şehrin topraklarının %75 civarı, dağlık ve ormanlıktır. Bu sebeple dağınık 
yerleşime oldukça fazladır. Ayrıca iş olanaklarının azlığı, şehrin göç vermesine ve 
köylerdeki nüfusun azalmasına sebep olmuştur. 1054 köy sayısı ile Kastamonu, 
Türkiye’nin en çok köye sahip olan ilidir.4 

 
2. Kastamonu’nun Dinî ve Sosyal Hayatında Türbelerin Yeri 
Evliya Çelebi, Kastamonu’daki hafızların oldukça fazla olmasına dikkat çekerek 

“hamele-i Kuran”ın çok olduğunu belirtmiştir. Ayrıca hafızlarını Şam, Halep ve Mısır’la 
kıyaslar.5 O dönemdeki şehir halkının Kur’an-ı Kerim’e fazla rağbet gösteriyor olması 
sebebiyle Allah’ın şehre lütufta bulunduğunu söyler.6 

“Evliyalar Şehri” olarak bilinen Kastamonu, pek çok esere sahiptir. Yani 
külliyeler, medreseler, camiler ve türbeler, şehrin tarihi dokusunu gözler önüne serer. Bu 
çalışmada türbeler hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

 
1 Besim Darkot, “Kastamonu”, İA, İstanbul Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1977, s.399-400. 
2 Ahmet Gökoğlu, Paphlagonia-Paflagonya (Kastamonu, Sinop, Çankırı, Safranbolu, Bartın, Bolu, 

Gerede, Mudurnu, İskilip, Bafra, Alaçam ve civarı) Gayri Menkul Eski Eserleri ve Arkeoloji, Doğrusöz 

Matbaası, Kastamonu 1952, s.30. 
3 İlhan Şahin, “Kastamonu”, DİA,XXIV, İstanbul 2001, s.585. 
4 Ata Erdoğdu, İlimiz Kastamonu ve Karadeniz Bölgesi, Kastamonu Belediye Başkanlığı, Kastamonu 

2007, s.16. 
5 Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnamesi Topkapı Sarayı Bağdat 305 

Yazmasının Transkripsiyonu-Dizini, Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, 3. Kitap, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul 1999, s.251. 
6 Çelebi, a.g.e., 9. Kitap, s.143. 
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2.1. Türbeler 
Velilerin yattığı mezarlara “türbe” denilir. Kelime, Arapça toprak anlamına gelen 

türab kelimesinden gelmektedir. Gerek yaşarken gerek öldükten sonra kerametler 
gösterdiğine inanılan, haklarında menkıbeler üretilen insanların yattıkları, kutsallık 
atfedilen mezarlara türbe denir.7 

Kastamonu’daki türbeleri şehre hakim devletler bağlamında incelediğimizde; 
Selçuklu ve Çobanoğulları (Atabeyler) dönemi türbeleri,8 Candaroğulları dönemi 
türbeleri9, Osmanlı dönemi türbeleri10 ve Cumhuriyet dönemi türbeleri11 şeklinde bir 
tasnife tabi tutabiliriz.12 

 
2.2. Evliyalar Haftası 
Kastamonu’daki türbeleri araştırırken üzerinde durmamız gereken iki şahsiyet 

vardır: Bunlar; Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî ve Mehmet Feyzi Efendi’dir. Kastamonu’nun pek 
çok devlete ev sahipliği yapmış olması, zengin bir ilim ve kültür merkezi olmasına sebep 
olmuştur. Şehrin hemen hemen her sokağında bir türbe vardır. Şehir, bu türbeler 
vasıtasıyla “evliyalar şehri” unvanını taşımanın gururunu yaşar.13 

Evliyalar haftası hakkında bilgi vermeden önce velîler hakkında bilgi verelim. 
Mahalli veliler; sadece yaşadıkları bölgede tanınan ve öldükten sonra türbeleri 

yalnızca o bölge halkı tarafından bilinen, ziyaret edilen velilerdir. Bunların genelde asıl 
isimleri unutulmuştur. Alaca Şeyh, Kara Dede, Sarı Baba, bu gruba giren verilerdir. 

Genel veliler; ülkenin her tarafında tanınan, ya tarikat kurucusu yahut 
bulundukları tarikat içerisinde önem arz eden bir konuma sahip, kendi kitapları olan 
velilerdir. Mevlana, Hacı Bektaşi Velî, Hacı Bayram-ı Velî bu gruba giren velilerdir. 

Gerçek veliler; kişiliklerinin niteliğine göre gerçekten yaşamış olan velilerdir. 
Bunlar da Şehirli Veliler, Köy ve Aşiret Velileri diye ikiye ayrılır. Misyonlarına göre veliler 
ise dört gruba ayrılır: Bunlar; Gazi-Savaşçı Velîler, Misyoner Velîler, Meslek Pîrî Velîler ve 
Mürşîd Velîler. 

Hayalî veliler; yazılı veya sözlü kaynaklarda yaşadıklarına dair bilgi ve belge 
bulunmayan velilerdir. Bunlar; Buğday Dede, Kum Baba gibi yiyecek, madde ve ağaç ismi 
taşırlar. 

 
7 Ali Köse-Ali Ayten, Popüler Dindarlık Türbeler Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Araştırma, Timaş 

Yayınları, İstanbul 2018, s.13, 21. 
8 Abdülfettah-ı Veli Türbesi, Aşıklı Sultan Türbesi, Atabey Gazi Türbesi, Deveci Sultan Türbesi, Hepkebirler 
Türbesi (Batı), Karanlık Evliya Türbesi, Maden Dede, Muzaffereddin Gazi Türbesi, Müfessir Alâeddin Efendi 
Türbesi, Şeyh Ahmet Türbesi, Vehbi Gazi Türbesi. 
9 Adil Bey Türbesi, Ahi Ali Baba Türbesi, Ahi Şorve Türbesi, Cemaleddin Efendi ve Kargaş Sultan Türbesi, 
Harmankaşı Türbesi, Hatun Sultan Türbesi, İbn-i Neccar Türbesi, İsmail Bey Türbesi, Mehmet Bey Türbesi, 
Musa Fakih Türbesi, Selçuk Hanım Türbesi, Süleyman Bey Türbesi, Süleyman Paşa ve İbrahim Bey Türbesi 
(Mevlevîhane). 
10 Abdülcebbar Türbesi, Abdürrezzak Türbesi, Acıkbaş Sultan Türbesi, Ahmed Dede Türbesi, Ali Asgar Efendi 
Türbesi, Bayraklı Dede, Benli Sultan Türbesi, Cebrail Efendi Türbesi, Çevkâni Türbesi, Dai Sultan Türbesi, Dede 
Sultan Türbesi, Ferraş Sultan Türbesi, Geyikli Sultan Türbesi, Göbelekzâdeler Türbesi, Gümüşlüce Türbesi, 
Hacı Dede Türbesi, Hacı Hamza Türbesi, Halife Sultan Türbesi, Hayran Efendi Türbesi, Hepkebirler Türbesi 
(Doğu), İsa Dede Türbesi, Kalender Dede Türbesi, Karabaş-ı Veli Türbesi, Kara Mustafa Paşa Türbesi, Kesikbaş 
Türbesi, Molla Said Türbesi, Nasrullah Kadı Türbesi, Nevruz Sultan Türbesi, Hasan Efendi (Saçayaklı Sultan) 
Türbesi, Seyfi Dede Türbesi, Seyyid Sünnetî Efendi Türbesi, Sükûtî Sultan Türbesi, Şeyh Ahmet Siyahî Efendi 
Türbesi, Şeyh Mehmed Efendi Türbesi, Şeyh Mustafa Efendi (Kara Şeyh) Türbesi, Şeyh Mustafa Efendi (Pişkürî 
Zâde) Türbesi, Şeyh Mustafa Efendi (Resul Zâde) Türbesi, Taraklı Sultan Türbesi, Topçuoğlu Türbesi. 
11 Ahmet Mahir Efendi Türbesi, Mehmet Feyzi Efendi Türbesi, Muhammed İhsan Efendi Türbesi.11 
12 Fazıl Çiftçi, Kastamonu Camileri-Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve 

Ticaret İşletmesi, Ankara 1995, s.172-255. 
13 Zekiye Çağımlar, “Kastamonu Halk Kültürü İçinde Yatır-Ziyaret İnancı ve Bu İnanç Çerçevesinde Şeyh Şaban-ı 

Velî Etrafında Oluşturulan Efsaneler”, İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Eylül 2003, Gazi 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara 2005, s.445; Kastamonu Evliyaları hakkında geniş bilgi için bkz. M. 

Ziya Demircioğlu, Kastamonu Evliyaları, Doğrusöz Matbaası, Kastamonu 1957. 
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Kendilerine sonradan velî özelliği verilen grupta ise Yuşa Peygamber, Danyal 
Aleyhisselam gibi Tevrat Menşeli Olanlar; Ashab-ı Kehf, Hızır-İlyas gibi Kur’an-ı Kerim 
Menşeli olanlar; Ebu Eyyub el-Ensâri, Veysel Karâni gibi velîlerin ise Anadolu’da İlk Arap 
Gazileri ve Bazı Tarihi Şahsiyetler olarak kabul edilirler.14 

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli; gerçek veliler grubunda yer alır. Mevlana, Hacı Bektaş-ı 
Velî, Hacı Bayramı-ı Velî- Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu’nun dört direğinden (evtâd-ı 
erbaa)biri olarak kabul edilir.15 

Evliyalar Haftası 1-4 Mayıs 1992’de ilk defa kutlanmaya başlanmıştır. 
Kastamonu’nun kültür ve turizm özelliğini “Evliya ve Şüheda” diyarı olması yoluyla ortaya 
çıkarmak hedeflenmiştir. Başka bir gayesi ise şehri yurt içi ve yurt dışından gelecek olan 
misafirlere tanıtarak turizmi canlandırmak ve yöre halkına ekonomik olarak katkı 
sağlamaktır. Bu gerekçelerle “Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî ve Kastamonu Evliyalarını Anma 
Haftası”  tertip edilmiştir.16 

Evliyalar Haftası, Milli Mücadele’den sonra Kastamonululara hareket getiren bir 
etkinlik olarak kabul edilir. Hafta dolayısıyla düzenlenen programlar vasıtasıyla 
Kastamonu halkı üzerinde bir farkındalık da meydana gelmektedir.17 

 
2.2.1. Ziyaret 
Ziyaret; kişiyi veya herhangi bir yeri görmeye gitmek gibi anlamlara gelir. Ziyaret 

pek çok gaye ile gerçekleştirilmektedir. Mesela; kabirleri, kutsal mekanları, akrabaları, 
hastaları ziyaret gibi yapılan bütün faaliyetler ziyaret tabiriyle ifade edilir.18 

Kutsal yerlere yapılan ziyaretler iki amaç doğrultusunda gerçekleşir: 
1. Manevî Maksatla Ziyaret: Daha ziyade ruh dünyasına rahatlatmak 

amacıyla gerçekleştirilir. Özellikle dua etmek, Allah’a niyazda bulunmak gibi eylemlerde 
bulunulur. Bu ziyarette maddi anlamda bir menfaatten söz edilemez. Ziyaret eden kişiler, 
kurban kesme, adak adama, namaz kılma gibi ritüeller gerçekleştirmezler. Sadece üç ihlas 
bir Fatiha okumak ve türbede bulunan kişinin ruhuna hediye ederler. Türbedeki kişiden 
bir istekte bulunma söz konusu değildir. 

 
2. Maddi Menfaat Sağlamak Amacıyla Yapılan Ziyaret: Bu ziyareti 

gerçekleştiren kişiler türbedeki kişiyi aracı olarak kabul ederek kendileri ile Allah 
arasında bağ vazifesi gördürürler. Bazen ziyaret ettikleri kişiden direkt olarak bir şey 
istemezken bazen de dua eden kişinin isteklerini gerçekleştirmesini niyaz ederler. Bu 
ziyaretleri gerçekleştirenler; türbeye bez bağlama, seccade serme, çaput bağlama, orada 
olan suyla yıkanma gibi eylemlerde bulunurlar. 

Bu ziyaret; şu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir: 
Hastalıktan iyileşme, evlat sahibi olma, kısmet açılıp evlenme, maddi kazanç 

sağlama, aile yuvası huzursuz olanların evine huzur getirmesi, kaybolan bir eşyayı bulma, 
sınavda başarı sağlama, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan kurtulma. 

 
2.2.2. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî Türbesi Ziyaretleri 
Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî Türbesini ziyaret edenler, Kastamonu’nun turizm 

hayatında bir canlılığa sebep olmaktadır. Başka bir açıdan bu ziyaretler Kastamonu 

 
14 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri, Başbakanlık Basımevi, Ankara 

1983, s.13-19. 
15 Çağımlar, a.g.m., s.446. 
16 Muharrem Avcı, “Kastamonu’nun Turizm Çevresinde Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî ve Anma Haftaları”, I. 

Uluslararası Şeyh Şabân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu 2012, s.427-429. 
17 Avcı, a.g.e., s.425. 
18 M. Yaşar Kandemir, “Ziyaret”, DİA, XXXXIV, İstanbul 2013, s.496. 
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turizminin canlanmasında da önemli bir rol oynar. Türbe, hem bölge halkı hem de ülke 
sathından ve ülke dışından ziyaretçilerin rağbetini her dönem çekmektedir.19 

Şeyh Şaban-ı Velî, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelmiş olup doğum 
tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1497, 1499-1500, 1481 yılları zikredilirken Şeyh 
Şaban-ı Velî Müzesi’ndeki bir silsilenamede de 1481 yılı zikredilir. Anne-babası, o çok 
küçük yaşta iken vefat etmiştir. Taşköprü’de Harmancık Mahallesi’nde ismi dahi 
bilinmeyen bir kadın tarafından büyütülmüştür. İlk eğitimini zikredilen mahalledeki 
caminin hocasından almıştır. Daha sonra Kastamonu’daki Osman Oğlu Hoca Veli’den tefsir 
ve hadis dersleri okuyarak icazetini almıştır. Daha sonra İstanbul’da 9 yıl devam eden 
Kur’an-ı Kerim, tefsir ve hadis dersleri alarak 1519’lu yıllarda “vatan-ı aslinize gidiniz.” 
şeklinde gördüğü bir rüya üzerine Kastamonu’ya doğru yola çıkmıştır. Bolu’da Hayreddin 
Tokadî’nin derslerini dinleyerek orada kalmaya karar vermiş. 12 yıl süren tekke 
terbiyesinden sonra seyrü sülûkünü tamamlayarak1530-1531 ‘li yıllarda Kastamonu’ya 
dönmüştür. Uzun süre irşat faaliyetlerinde bulunmuş ve 4 Mayıs 1569 tarihinde vefat 
etmiştir. Cenazesi tekkenin bahçesine defnedilmiş olup türbe inşaatı 1614’te 
tamamlanmıştır. Kastamonu’daki külliye Şabaniyye’nin merkez tekkesi olup dergâh, 1025 
yılına kadar hizmet vermeye devam etmiştir.20 

Şeyh Şaban-ı Velî Hakkında pek çok müstakil eser21 ve makaleler meydana 
getirilmiştir. 

Şaban-ı Velî Külliyesi, Kastamonu’nun Hisarardı Mahallesi’ndedir. Külliye; cami, 
türbe, kütüphane, şadırvan ve iki dergâhtan meydana gelir. Şaban-ı Velî’nin vefatından 
sonra toplamda 17 şeyh bu tekkede görev yapmıştır. Yıllar boyunca pek çok onarım gören 
külliye, son olarak 1950 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 

Türbe, külliyenin avlusunda yer alır. Türbenin içerisinde 16 sanduka bulunur. Şeyh 
Şaban-ı Veli’ye ait olanı pirinç korkuluklarla çevrili olup ortadadır. Türbenin inşası 1611 
yılında tamamlanmıştır. Ayrıca tekkenin haziresinde nüfuzlu kişilere ait çok sayıda mezar 
da vardır.22 

Şeyh Şaban-ı Veli ile hakkında çeşitli inanışlar mevcuttur. Bunlardan bir kaçı şu 
şekildedir: 

Şeyh Şaban-ı Veli’nin asasını yere vurmasıyla ortaya çıkan Asa suyunun her türlü 
hastalığa şifa olduğuna ve bu suyun tadının zemzem suyuyla aynı özelliğe sahip olduğuna 
inanılır.23 Bu suyun kokusu ve tadı vardır fakat şişkinlik vermez. Bu suyu içen kişinin 
psikolojik anlamda rahatlayacağına inanılır.24 Bünyesi zayıf olan çocuklar bu su ile yıkanır, 
tarlalardaki bitkilere musallat olan zararlı böceklerin üzerine bu sudan serpilmek 
suretiyle zararının önüne geçilir. Eskiden Ramazan ayında Nasrullah Camii’nde iftarda 
camiye gelenlere asa suyundan ikram edilirmiş.25 

 
19 Hüseyin İbrahim Yeğin, “Türbe Ziyaretlerinin Psiko-Sosyal Nedenleri Bağlamında Şeyh Şaban-ı Velî Türbesi”, II. 

Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu Kastamonu’nun Manevi Mimarları, Kastamonu Üniversitesi, 

Kastamonu 2014, s.176. 
20 Mustafa Tatcı-Cemal Kurnaz, “Şâbân-ı Velî”, DİA, XXXVIII, İstanbul 2010, s.208-210; Mustafa Kara, Teslimiyet 

ve Samimiyet Örneği Şeyh Şaban-ı Velî, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2015, s.41-54. 
21 Mustafa Kara, Teslimiyet ve Samimiyet Örneği Şeyh Şaban-ı Velî, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2015; Mustafa 

Tatcı, Hazret-i Pîr Şeyh Şaban-ı Velî ve Şabaniyye, H Yayınları, İstanbul 2012; İhsan Ozanoğlu, Türk Büyüklerinden 

Ünlü Bilgin ve Mutasavvıf Şaban-ı Veli Hayatı, Eserleri ve Külliyesi, Kastamonu Şaban-ı Veli-Musa Fakih Camileri 

Onarma Cemiyeti Yayınları I, Kastamonu 1966; Fazıl Çiftçi, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Velî, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı 

Velî Kültür Vakfı Yayınları, Kastamonu 2005 
22 Kemal Kutgün Eyüpgiller, “Şâbân-ı Velî Külliyesi”, DİA, XXXVIII, İstanbul 2010, s.210-211. 
23 Fazıl Çiftçi, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Velî, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Velî Kültür Vakfı Yayınları, Kastamonu 2005, 

s.227; Çiftçi, Kastamonu Camileri-Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserler, s.46. 
24 Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Halvetîlik’in Şa’bâniyye Kolu Şeyh Şa’bân-ı Velî ve Külliyesi, Kastamonu Şeyh 

Şa’bân-ı Velî Yayınları, Ankara 1991, s.115-116; Fazıl Çiftçi, Kastamonu Camileri-Türbeleri ve Diğer Tarihi 

Eserler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 1995, s.45-46. 
25 L. Nihâl Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa’bân-ı Velî ve Türbenâme, Mas Matbaacılık, Ankara 

1985, s.87-88. 
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Şeyh Şaban-ı Veli hakkında çok sayıda menkıbe ve keramet26 mevcut olup bunları 
buraya almaya gerek görmedik. 

1992 yılından beri her yıl Mayıs ayının ilk haftası “Şeyh Şaban-ı Velî ve Kastamonu 
Evliyalarını Anma Haftası (Merkez-Hanönü-Taşköprü)” düzenlenmektedir. Hafta 
dolayısıyla kültürel programlar tertip edilir. 

 
2.2.3. Mehmet Feyzi Efendi 

Mehmet Feyzi Efendi; yakın zamanda yaşamış ve Kastamonu halkı üzerinde etki 
bırakmış bir şahsiyettir. 28 Mart 1912 tarihinde dünyaya gelmiş olup küçük yaşlardan 
itibaren Kur’an-ı Kerim eğitimini almaya başlamış ve hıfzını tamamlamıştır. Vatani 
görevini İstanbul’da yapan Mehmet Feyzi Efendi, Kastamonu’ya döndüğünde o sıralarda 
Kastamonu’da bulunan Said-i Nursi ile tanışarak bütün zamanını onun yanında 
geçirmiştir. 1943 ve 1948 yıllarında iki defa hapishanede kalmış fakat her ikisinden de 
suçsuz olduğu ispat edilmiştir. Bundan sonraki zamanda kalan ömrünü öğrenci 
yetiştirmeye adamıştır. 1983 yılında sağ tarafında kısmi bir felç meydana gelmiş ve 4 Mart 
1989 tarihinde vefat etmiştir.27 

Onun tasavvufi açılardan kemale erişmesine katkı sağlayanlar; çocuk yaşlarda 
eğitim aldığı Ömer Aköz Hoca Efendi ile gençlik yaşlarında yanında bulunduğu 
Bediüzzaman Said-i Nursi’dir.28 

Mehmet Feyzi Efendi, Saidi Nursi’nin Kastamonu’da bulunduğu yıllarda meydana 
getirdiği 10 Risale’nin de çalışmalarına katılmıştır.29 Said-i Nursi de Feyzi Efendi hakkında; 
“Ey Kastamonulular, ey insanlar, beni seviyorsanız, benimle irtibat kurmak istiyorsanız 
içinizde Mehmed Feyzi vardır. Farkımız yoktur. Buna sahip çıkın, kıymetini bilin.” diyerek 
ona olan sevgisini ifade etmiştir. Hatta kendisine “Feyzi” ismini veren kişinin de Said-i 
Nursi olduğu söylenir.30 Feyzi Efendi’nin, üstadının yanından hiç ayrılmadığı ve bu sebeple 
kendisine “Üstadın Sır Katibi” sıfatı verildiği de ifade edilmektedir.31 Mehmet Feyzi Efendi 
de bu konuyla alakalı olarak şunları söylemiştir: “Bir tek şeyle iftihar edebilirim! O da, 
bütün asârı (Risâle-i Nur eserlerini), arabisiyle türkisiyle, (Arapça olanları da Türkçe 
olanları da) bizzat müellifine okumamdır.” “Allah Teâla ve Tegaddes Hazretleri, Risâle-i 
Nûr’u tamamıyla anlamayı bu fakire nasb buyurmuştur.”32 

Feyzi Efendi’nin Şeyh Şaban-ı Veli’ye de aşırı bir muhabbeti vardı. Cuma ve bayram 
namazlarını muhakkak Hz. Pir Camii’nde eda eder ve akabinde türbe ziyaretinde 
bulunurdu.33 

Mehmet Feyzi Efendi, tasavvufî açıdan takip ettiği yolu şöyle açıklamaktadır: 

 
26 Şeyh Şaban-ı Velî ile ilgili menkıbeler için bkz. L. Nihâl Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa’bân-ı 

Velî ve Türbenâme, Mas Matbaacılık, Ankara 1985, s.25-36; Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Halvetîlik’in Şa’bâniyye 

Kolu Şeyh Şa’bân-ı Velî ve Külliyesi, Kastamonu Şeyh Şa’bân-ı Velî Yayınları, Ankara 1991, s.46-54. Şeyh Şabanı-ı 

Velî ve Kastamonu’daki diğer evliya menkıbeleri için bkz. Zekiye Çağımlar, “Kastamonu Halk Kültürü İçinde Yatır-

Ziyaret İnancı ve Bu İnanç Çerçevesinde Şeyh Şaban-ı Velî Etrafında Oluşturulan Efsaneler”, İkinci Kastamonu 

Kültür Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Eylül 2003, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara 2005, s.447-

460; Ömer Fuâdî, Hz. Pîr Şâbân-ı Velî Menkıbeleri, sadeleştiren Muhammed Bedirhan, Nefes Yayınları, İstanbul 

2011; Ömer Fuadî, Menakıb-ı Şeyh Şaban-ı Velî ve Türbename, Hazırlayan: Muhammed Safi, Hazret-i Pîr Şeyh 

Şaban-ı Velî Kültür Vakfı Yayınları, Kastamonu 1998. 
27 Musa Özdağ, Mehmet Feyzi Efendi’den Feyizler, I, Hamle Yayın-Dağıtım, İstanbul 1992, s.9-13; Rafet Küllüoğlu, 

“Mehmet Feyzi Efendi’nin Hayatı ve İlmî Şahsiyeti”, Mehmet Feyzi Efendi’nin Feyiz Pınarı Sempozyumu, Ziya 

Ofset, İstanbul 1998, s.31. 
28 Naile Baltacı, Mehmet Feyzi Efendi’nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana 2015, s.45. 
29 Bu risaleler ile ilgili olarak bkz. Zübeyir Akçe, “Kastamonu’da Risale-i Nur, Risale-i Nur’da Mehmed Feyzi 

Efendi”, III. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu “Kastamonu’da İlmî Hayat ve Kastamonu Âlimleri”, 

2016, s.548-549; Küllüoğlu, a.g.m., s.30. 
30 Necmeddin Şahiner, Üç Feyizli Nur, Şahdamar Yayınları, İstanbul 2009, s.37. 
31 Musa Özdağ, Feyizler Sultanı Mehmet Feyzi Efendi, Hamle, Kastamonu (ty), s.63. 
32 Musa Özdağ, Mehmet Feyzi Efendi’den Feyizler, V, Hamle Yayın-Dağıtım, İstanbul 1992, s.284-285. 
33 Musa Özdağ, Feyizler Sultanı Mehmet Feyzi Efendi, s.63. 
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“Bizim meşrebimiz şu üç esasa dayalıdır: 
• Güzel huylar ve makbul davranışlar konusunda Hz. Peygamber’e uymak, yani 

sünnet-i seniyyeyi takip etmek. 
• Yeme ve içmenin giyim ve kuşamın helalden olması, 
• Ortaya konulan her türlü işte ihlas üzere olmak.”34 
Mehmet Feyzi Efendi’nin hayatındaki dönemleri kendisi şu şekilde ifade eder: 
“Bir zamanlar hubbî idik, sonra cübbî olduk, şimdi de sükûtiyiz. İleride turâbi 

olacağız.” Hubbîlikte; sevgi vardır. Seven, sevgisini gönülden bağlanarak her iki taraf da 
Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanacak. Ona göre dini hayatın yaşanması sevmek ve 
sevilmek esasına dayanır. 

Fakat Feyzi Efendi, “cübbîlik” safhasına tevazu ile geçmiştir. Yani cübbîlikte 
iyilikleri görmek ve kötülükleri ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek gerekir. Bu 
evresinin başlangıcı Said-i Nursi’nin 1960 yılında vefatıyladır. Üçüncü safhasını “sükûtilik” 
dönemi oluşturur. Bu dönemde ise konuşmadan uzaklaşıp istiğfar etmeye başlaması 
vardır. Bu dönemin başlangıcı, eşi Melek Hanım’ın 1985 yılında vefat etmesiyledir. Bundan 
sonra ise ölüm ve sonrası üzerinde düşünmeye başlamıştır. O, yaşadığı bu dönemleri şu 
şekilde ifade etmiştir: “Hubbîlik suûbetli, cübbîlik sühûletli, sükûtilik selametli.” Vefat 
ettiğinde bu evreleri mezar taşına şu şekilde yazılmıştır: 

“Hüvel hayyül baki 
Burada yatan adem bir zaman hubbi idi 
Bir zaman cübbi idi 
Bir zaman sükuti idi 
Şimdi de türabi oldu 
Ruhu için Fatiha…”35 
Mehmet Feyzi Efendi’de dikkat çeken bir konu da vatanına, devletine ve milletine 

olan sevgisi idi. O bu duygularını şu şekilde ifade etmiştir: “Başta mefâhir-i diniyye, 
mefâhiri milliyye, sadâkat-ı vataniyye bir arada olduktan sonra, onulmadık yara olmaz. 
Bunları birlikte ele almalıyız. Tek tek ele alınmaz. Bu memleketin çoğunluğunu Türkler 
oluşturmuştur, dışarıdan gelip de bu memlekette yaşamak isteyen başka milletlerden olan 
insanlar, bu milletin kaide ve nizamına uymaları lazımdır. Memlekette asayişi bozmamak 
için, kanunlara riayet etmek gerekir.”36 

Feyzi Efendi’ye göre din-vatan-millet bir sacayağı gibiydi. Toplumun bütün olarak 
hareket edebilmesi için vatan, millet ve dine ihtiyacı vardı. Mefâhir-i diniyye; dinin emretti 
ve yasakladığı unsurları oluşturur. Mefâhir-i milliyye; örf ve edet gibi milli değerlerden 
meydana gelir. Sadak-i vataniyye ise vatanın korunması ve yükseltilmesi için gösterilen 
emek anlamına gelirdi. Ona göre herkesin bu üçlü düzen için hayatı boyunca durmadan 
çalışmak tek gayesi olmalıydı.37 O, kendisine ziyaret edenlere bu üç kavramla ilgili 
nasihatlarda bulunur ve unları prensip haline getirmelerini isterdi.38 Türk vatanı hakkında 
olumsuz söylemlerde bulunanlara asla taviz vermeyerek şöyle derdi: “Bu vatanı 

 
34 Musa Özdağ, “Mehmet Feyzi Efendi’nin Manevi Kimliği ve Tasavvufi Yönü”, Mehmet Feyzi Efendi’nin Feyiz 

Pınarı Sempozyumu, Ziya Ofset, İstanbul 1998, s.56. 
35 Musa Özdağ, Mehmet Feyzi Efendi’den Feyizler, I, Hamle Yayın-Dağıtım, İstanbul 1992, s.203-228; Naile Baltacı, 

“Mehmet Feyzî Efendi’nin Kendi Hayat Safhalarını İfade Ederken Kullandığı Tasavvufî Kavramlar “Hubbî-Cübbî-

Sükûtî-Türabî”, II. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu Kastamonu’nun Manevi Mimarları, Kastamonu 

Üniversitesi, Kastamonu 2014, s.147-154. 
36 Kemal Topçu, “Mehmet Feyzi Efendi’nin Sosyal İlişkileri”, Mehmet Feyzi Efendi’nin Feyiz Pınarı Sempozyumu, 

Ziya Ofset, İstanbul 1998, , s.72-73. 
37 Özdağ, Mehmet Feyzi Efendi’den Feyizler, I, s.257-260. 
38 Hamdi Özden-Cengiz Çuhadar, “Kastamonulu Âlim Mehmet Feyzi Efendi’nin Fikir Dünyasında Devlet-Vatan ve 

Millet Kavramları”, II. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu Kastamonu’nun Manevi Mimarları, Kastamonu 

Üniversitesi, Kastamonu 2014, s.134-135. 
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beğenmeyenler beğendikleri yere, omuzlarına abalarını alıp çekip gitsinler; burada durup 
fitne ve fesada alet olmasınlar.”39 

M. Feyzi Efendi; sosyo-kültürel anlamda kalıcı bir bütünleşmenin, kalıcı temeller 
üzerine kurulacağına inanırdı. Yani Türk toplumunun sahip olduğu dini ve milli unsurları 
idi. Dini ve milli unsurları arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa sosyo-kültürel 
bütünleşmenin de o ölçüde sağlam olacağına inanırdı. Başka bir ifade ile “din, vatan, 
millet” etrafındaki bütünleşme, çözülmesi imkansız bir kenetlenmede kilit rol 
oynayacaktır.40 

Onun düşünce sisteminde milliyetçilik önemlidir. Vatan ve millet uğruna çalışan 
her birey onun için “halis milliyetçi” sıfatına sahiptir. Halis milliyetçi olan kişi, geçmişinden 
bağını koparmadan vatanın yükseltilmesi için çaba gösterir.41 

Feyzi Efendi’nin “vatan, millet, devlet” konusundaki düşüncelerini şöyle 
örneklendirebiliriz: 

•  “Bir milletin parçalanması, birbiriyle uğraşması afettir. Bütün bu 
parçalanmalar, münazaanın (çekişmenin) bir neticesidir; Kur’an’ın irşadından 
uzaklaşmasının bir sonucudur. 

• Vatan şarttır. Vatanı korumak; ırzını, namusunu ve dinini muhafaza 
etmektir. Çünkü bunlar vatanla muhafaza olunur. Vatana hürmet, şühedaya, ecdâda 
hürmettir. Her günah, her suç bağışlanabilir; ama vatana ihanet suçu başka! Vatana ihanet, 
nesilden nesle, batından batına intikal eder.42 

Kastamonu’nun yakın dönemde sahip olduğu değer Mehmet Feyzi Efendi 1989 
yılından itibaren Mart ayının ilk haftası her yıl kabri başında düzenlenen “Mehmet Feyzi 
Efendi’yi Anma Haftası” etkinlikleri ile anılmaktadır. Bu hafta dolayısıyla çeşitli kültürel 
faaliyetler düzenlenmektedir. 

 
3. Bulgu ve Yorumlar 

Kastamonu’da özel günlerde hangi türbelerin ziyaret edildiğini tespit etmek 
gayesiyle “Düğün, sünnet gibi özel günlerinizde Kastamonu’da ziyaret ettiğiniz bir türbe var 
mı?” şeklinde bir soru sorulmuştur. 

Tablo-1: Türbe Ziyareti 

Türbe Ziyareti N % 

Şeyh Şaban-ı Velî (Hz. Pir) 731 63,4 

Mehmet Feyzi Efendi 19 1,6 
Benli Sultan 16 1,4 
Sahabe Türbesi 6 0,5 
Yok 152 13,2 
Diğer 229 19,9 

Toplam 1153 100,0 

Ankete katılanların %63,4’ü (n=731) Şeyh Şaban-ı Velî (Hz. Pir), %1,6’sı (n=19) 
Mehmet Feyzi Efendi, %1,4’ü (n=16) Benli Sultan, %0,5’i (n=6) Sahabe Türbesi, %19,9’u 

 
39 Burhan Baltacı, “Dinî ve Millî Tefekkürü Bütün Olarak Sunan Bir Belge Şahsiyet ‘Mehmet Feyzî Efendi’”, Türk 

Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması (26-28 Mayıs 2014) Bildiriler, III, Türk Dünyası Kültür 

Başkenti Ajansı Yayınları, Eskişehir 2014, s.188. 
40 İhsan Çapcıoğlu, “Sosyo-Kültürel Bütünleşmede Milli ve Manevi Değerlerin Rolü: Mehmet Feyzi Efendi Örneği”, 

III. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Veli Sempozyumu “Kastamonu’da İlmî Hayat ve Kastamonu Âlimleri”, Kastamonu 

Üniversitesi, Kastamonu 2016, s.518-519. 
41 Burhan Baltacı, a.g.m., s.192. 
42 Mehmet Feyzi Efendi’nin Feyiz Pınarı Sempozyumu, Ziya Ofset, İstanbul 1998, s.84-87; Hamdi Özden-Cengiz 

Çuhadar, “Kastamonulu Âlim Mehmet Feyzi Efendi’nin Fikir Dünyasında Devlet-Vatan ve Millet Kavramları”, II. 

Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu Kastamonu’nun Manevi Mimarları, Kastamonu Üniversitesi, 

Kastamonu 2014, s.134-135. 
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(n=229) Diğer diye cevaplamışlardır. %13,2’lik (n=152) bir kısım ise Yok demek suretiyle 
hiçbir türbeyi ziyaret etmediklerini beyan etmişlerdir. 

Diğer şıkkını işaretleyenler; Göl Türbesi, Müfessir Alaaddin Türbesi, Muhammed 
İhsan Oğuz Beyefendi, Yılanlı Camii’ndeki türbeleri söylemişlerdir. 

Anket sonuçlarından da anlaşılacağı üzere ziyaret edilen türbelerin başında, Şeyh 
Şaban-ı Veli Türbesi gelmektedir. Sonuçlardan elde dilen bilgiler doğrultusunda Sahabe 
Türbesi’ni ziyaret edenlerin oranı oldukça düşüktür. Bu konuda, şehirde bir Sahabe 
Türbesi’nin olduğunu bilenlerin varlığının az olduğu sonucuna varabiliriz. Bu açıdan 
Sahabe Türbesi’ni tanıtmaya yönelik etkinliklerin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Şeyh Şaban-ı Veli Türbesinin en çok ziyaret edilen türbe olduğu başka bir 
çalışmada da ortaya konulmuştur. Bu çalışmada; katılımcıların oldukça yüksek bir oranda 
%96,6 (n=395) bu türbeyi ziyaret ettiği tespit edilmiştir.43 

Şeyh Şaban-ı Veli türbesinin ne sıklıkla ziyaret edildiğini tespit etmek amacıyla 
“Şeyh Şaban-ı Velî’nin türbesini ziyaret ederim.” şeklinde bir önerme sunulmuştur. 

 
Tablo-2: Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi Ziyareti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katılımcıların %13,9’u (n=160) her zaman; %5,0’ı (n=58) ise hiçbir zaman diye 

cevaplamışlardır. Tablodan da anlaşıldığı üzere türbe, muhtelif zamanlarda daha fazla 
ziyaret edilmektedir. 

Yapılan bir araştırmada Şeyh Şaban-ı Veli türbesini ilk kez ziyaret edenlerin oranı 
%25,3; 2-5 kez arasında 16,1; 6-10 arası %9,4; 11-20 arası %18,0 ve 20 defadan fazla 
gidenler ise %31,3 oranındadır.44 Türbe, yakın şehirlerden gelen ziyaretçilerin günü birlik 
olarak geldiği gezilerle ziyaret ettiği mekanlardandır. 2019 yılında Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf 
Müzesi’ni ziyaret edenlerin sayısı 116.866’dır. Özellikle Nisan-Eylül dönemlerinde bu sayı 
10.000’in üzerine çıkmaktadır. En yüksek oran 18.582 ile Ağustos ayında 
gerçekleştirilmiştir. Türbeyi ziyaret edenlerin sayısı hakkında kesin bir sayı söylemek 
imkan dahilinde değildir. Fakat müzeyi ziyaret edenlerle kıyaslandığında bu sayının müze 
ziyaretinde bulunanların en az bir buçuk katı olduğu varsayılmaktadır. 

Türbe ziyaretlerinin sebebini öğrenmek amacıyla “Ne sebeple türbe ziyareti 
yaparsınız? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz)” şeklinde bir soru sorulmuştur. 

 
Tablo-3: Türbe Ziyareti Sebepleri 

Türbe Ziyaret Sebebi* N % 

Evliyalar Haftasında 191 16,6 

Ruhen Rahatlamak İçin 640 55,5 

Çocuğu, Sünnet Ettirmeden Önce 158 13,7 

 
43 Yasin Çetinkaya, İnanç Turizmi Destinasyonu Olarak Kastamonu Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Örneği, Kastamonu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Kastamonu 2019, s.74. 
44 Yasin Mücahit Tekin, Tasavvuf Kültüründe Şeyh Şaban-ı Veli’nin Yeri ve Önemi, Kastamonu İnanç Turizmine 

Katkısı, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu 2019, s.50-51. 

Şeyh Şaban-ı Veli N % 

Hiçbir Zaman 58 5,0 

Nadiren 201 17,4 

Bazen 464 40,2 

Çoğu Zaman 270 23,4 

Her Zaman 160 13,9 

Toplam 1153 100,0 



Türbe Ziyaretlerinin Sosyo-Kültürel Ve Dini Nedenleri: Kastamonu Örneği 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 218-230 
 

227 227 

Gelini, Babasının Evinden Çıkardıktan Sonra 78 6,8 

İsteklerimin Gerçekleşmesi İçin 96 8,3 

İşe Girmek İçin Yardım İstemek Maksadıyla 32 2,8 

Diğer 229 19,9 
*Birden fazla seçilen maddeler 

Örneklemimizin %55,5 oranında ruhen rahatlamak için türbe ziyaret ettikleri 
ortaya konulmuştur. Bu sonuç; türbelerin ruhsal anlamda sıkıntıların geçmesine 
inanıldığını ve bu sebeple ziyaretler yapıldığını göstermesi açısından önemlidir. 

Bireyler, sıkıntılarından kurtulmak gayesiyle türbe ziyaretleri 
gerçekleştirmektedirler. Kişiler, mukaddes olduğunu düşündükleri mekanlarda 
rahatladıklarını düşünürler. Ayrıca türbede bulundukları esnada dilek ve isteklerde 
bulunarak rahatlamış olurlar. Bir anlamda türbedeki kişi ile iletişimi kurmak gayesiyle 
sıkıntılarını anlatarak ve hayallerini anlatarak rahatlamış olurlar. Ayrıca orada bulunan 
kendileri gibi kişileri de görmek suretiyle psikolojik anlamda rahatlık sağlanmış olur.45 

Türbe ziyaret sebepleriyle ilgili olarak şöyle bir sonuç ortaya çıkmıştır: 
Örneklemin %16,6’sı (n=191) Evliyalar Haftası’nda; %13,7’si (n=158) çocuğu sünnet 
ettirmeden önce; %6,8’i (n=78) gelini babasının evinden çıkardıktan sonra; %8,3’ü (n=96) 
isteklerinin gerçekleşmesi için; %2,8’i (n=32) ise işe girmek amacıyla türbeleri ziyaret 
ettiklerini ifade etmişlerdir.  

Sünnet, çocukların hayatında özel bir öneme sahiptir. Sünnet kıyafetleri giydirilen 
çocuk ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının da olduğu kalabalık bir grup halinde türbeyi 
ziyaret edip, dualarını yaptıktan sonra sünnet eğlencesinin olduğu yere giderler. 

İnsan hayatında önem arz eden düğün, sünnet gibi organizasyonlarda bireylerin 
manevi açıdan bir güç niteliği olarak türbe ziyareti yaptıkları da dikkate değer bir 
sonuçtur. 

Düşük bir oran da olsa özellikle gençlerin işe girmek maksadıyla türbe ziyaretinde 
bulunduklarını göstermesi açısından bu cevap da dikkat çekmektedir. 

Ayrıca Allah rızası için, kandillerde, misafir gezdirmek, dua etmek, Fatiha okumak 
için, herkes gittiği için, yol üzeri olduğu için de ziyaret edildiği tespit edilmiştir. Türbe 
ziyaretlerinin alışkanlık olarak da gerçekleştirildiği görülmektedir. Türbenin bulunduğu 
mevki itibari ile mezarlığa yakın olması mezarlığa giden kişilerin yolun üzerinde bulunan 
türbeye ziyaret gerçekleştirmesi de dikkati çeken başka bir husustur. 

Misafir gezdirmek maksadıyla türbe ziyaret edilmesi, türbenin turistik bir yer 
olması, şehrin tanıtımı noktasında önemli olması gibi gerekçelerle de türbe ziyaretleri 
yapılmaktadır. 

Yapılan bir araştırmada Şeyh Şaban-ı Velî Türbesi ziyaretlerinin şu şekillerde 
yapıldığı ortaya konulmuştur: Ziyaretçilerin, aile veya yakın çevrelerinden türbe hakkında 
bilgi sahibi olarak ziyaret ederler. Ziyaret öncesi abdest almak, başörtüsü takmak gibi bir 
takım hazırlıklar yapılır ve türbede bulunmanın en temel gayesi dua etmektir. Ziyaret, 
özellikle sıkıntılı anlarda gerçekleştirilir. Türbenin yanındaki asa suyundan su içildiğinde 
her türlü hastalığa şifa olacağına inanılır. Ziyaret sonrası kişinin dini hayatından olumlu 
anlamda değişiklikler olmaktadır.46 

Yine başka bir araştırmada Şeyh Şaban-ı Veli’nin mübarek bir kimliğe sahip olması 
(%43,1) ve dua etmek amacıyla (%22,6) ziyaret edildiği tespit edilmiştir.47 

 
45 Ali Köse-Ali Ayten, Popüler Dindarlık Türbeler Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Araştırma, Timaş Yayınları, 

İstanbul 2018, s.56-57. 
46 Yeğin, a.g.m., s.191. 
47 Semra Yılmaz, Türbe Ziyaretlerinin Sosyolojik Anlamı: Şeyh Şaban-ı Veli ve Mevlana Türbeleri Örneği, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Isparta 2012, s.85. 



Türbe Ziyaretlerinin Sosyo-Kültürel Ve Dini Nedenleri: Kastamonu Örneği 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 218-230 
 

228 228 

Sonuç 
Kastamonu, tarihi açıdan değerlendirildiğinde pek çok beyliğe ev sahipliği yapmış 

köklü bir tarihe sahip bir şehirdir. Jeopolitik konumu dolayısıyla her dönemde önemini 
muhafaza etmiştir. Ayrıca Milli Mücadele döneminde Ankara ile bağlantıyı sağlaması 
sebebiyle cumhuriyet döneminin başlangıcında da bu önemi devam etmiştir. 

Çobanoğulları, Candaroğulları, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’in ilk 
günlerinden itibaren merkezi bir konumda bulunması şehre tarihi ve kültürel miras 
kazandırmıştır. Bu zenginliklerinden biri de gerek şehir merkezinde gerek ilçe ve 
köylerdeki türbelerdir. Mehmet Feyzi Efendi’yi Anma Haftası ve Şeyh Şaban-ı Velî’yi Anma 
Haftası etkinlikleri şehre dini turizm noktasından bir zenginlik katmaktadır. Bu 
etkinliklere katılım, Kastamonu’daki dini hayata dair önemli bir bilgi niteliği taşımaktadır. 

Araştırmamızda, Kastamonu’da en çok ziyaret edilen türbenin Şeyh Şaban-ı Veli 
Türbesi olduğu tespit edilmiştir. Türbe ziyaretleri genel olarak çok sık yapılmamakla 
birlikte zaman zaman yapılmaktadır. En yüksek düzeyde ziyaret, Ağustos ayında 
gerçekleştirilmektedir. Türbe ziyaretlerinin en önemli gerekçesi; ruhen rahatlamak 
amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca dua etmek, Fatiha okumak, misafir gezdirmek için de 
ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Ziyaret esnasında Kur’an-ı Kerim okuma, dua etme, 
namaz kılma, asa suyundan içme, asa suyunu eve götürme gibi ritüeller türbelerde yapılan 
faaliyetler arasındadır. 

Kastamonu’da özellikle ziyaret edilen bir diğer türbe; Mehmet Feyzi Efendi 
türbesidir. Mehmet Feyzi Efendi, yakın zamanda yaşamış Kastamonulular açısından 
önemli bir şahsiyettir. Her yıl kabri başında düzenli olarak anma etkinlikleri 
gerçekleştirilir. Türbe, özellikle Mehmet Feyzi Efendi’yi Anma Haftası etkinliklerinde 
ziyaretçi yoğunluğu yaşar. Türbeye mahsus özel bir ritüel olmamakla birlikte Kastamonu 
mezarlığında olması özel bir yerde olmaması sebebiyle mezarlığa giden bireyler 
tarafından Fatiha okumak maksadıyla ziyaret edilmektedir. Feyzi Efendi’nin mezarının 
yanındaki kitaplıkta bulunan Kur’an-ı Kerim ve Yasin kitaplarından okumanın bu türbede 
yapılan en genel uygulama olduğu gözlemlenmiştir. Onun haricinde farklı bir uygulama 
söz konusu değildir. 
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Lise ve İlkokul Öğretmenlerinin Duygusal Emek Gösterim Düzeyleri 

Özet: Bu araştırmanın temel amacı İlkokul ve lisede görev yapan öğretmenlerin 

duygusal emek gösterim düzeyleri arasında fark olup olmadığının araştırılmasıdır. 

Katılımcılar Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan ilkokul ve liselerde görev 

yapan 102 sınıf öğretmeni ve 135 lise öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmaya 

konu olan, birey ya da nesneler kendi koşulları içinde, olduğu gibi tanımlamaya 

çalışıldığından nicel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, Diefendorff (2005) 

tarafından geliştirilen ve Basım ile Begenirbaş (2012) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan Duygusal Emek Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel 

istatistikler ve MANOVA analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin, en çok doğal 

duygular alt boyutunda duygusal emek gösteriminde bulundukları görülmüştür. 

Yüzeysel rol yapma ile derin rol yapma alt boyutlarında ilkokul öğretmenlerinin 

lise öğretmenlerine göre daha düşük, doğal duygular alt boyutunda ise ilkokul 

öğretmenlerinin lise öğretmenlerinde göre daha fazla duygusal emek gösteriminde 

bulundukları görülmüştür.  Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde ise derin rol 

yapma alt boyutunda erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlerden daha fazla 

duygusal emek gösteriminde bulundukları bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca 

bulgulara ilişkin önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, Yüzeysel yol yapma, Derin rol yapma, Doğal 

duygular, Öğretmenler. 

Emotional Labor Display Levels of High School Teachers and Classroom Teachers 

Abstract: The main purpose of this study is to determine whether there is a 

difference between the emotional labor display levels of teachers working in 

primary and high schools. Respondents of the study consisted of a total of 237 

teachers, including 102 elementary school teachers and 135 high-school teachers, 

working in primary and high schools in the Gallipoli district of Çanakkale. Since the 

subjects of the study and their emotional labor levels were evaluated in their 

natural environments through a scale, a quantitative descriptive survey model was 

utilized in the study. The data was collected using Emotional Labor Scale which 

was developed by Diefendorff (2005) and adapted to Turkish by Basım and 

Begenirbaş (2012). The data was analyzed using descriptive statistics and 

MANOVA. The study results showed that teachers demonstrate emotional labor in 

the form of superficial role-playing, deep role-playing, and natural feelings, from 

low to high correspondingly. In the sub-dimensions of superficial acting and deep 

acting, primary school teachers showed less emotional labor than high school 

teachers; whereas in the sub-dimension of natural emotions, primary school 

teachers showed more emotional labor than high school teachers. In terms of 

gender differences; it was found that males show more emotional labor than 

female teachers in deep role-playing sub-dimension. Comments according to the 

findings were also included in the study. 

Keywords: Emotional labor, Superficial acting, Deep acting, Natural emotions, 
Teachers. 

GİRİŞ 

 Örgütler, toplumsal gereksinimleri karşılamak için oluşturulurlar. Toplum da 
örgütlerden sorunlarına kalıcı çözümler bulmalarını bekler. Örgüt, toplumun 
beklentilerine cevap verebildiği ölçüde etkili etkili olur ve varlığını devam ettirir. Örgütün 
varlığı, birçok bileşene bağlıdır ve işgören yeterliliği de bu bileşenlerden biridir. Örgüt, iş 
görenlerinden müşterilerinin beklentilerine cevap verebilecek davranışlar göstermeleri 
bekler. Özel yaşamlarındaki sorunları örgütlerine taşınması istenmez. Hochschild, 
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duygusal emeği “iş görenlerin işlerini yaparken müşterinde olumlu izler uyandırmak için 
duygularını denetleyerek, önceden belirlenmiş kalıplar halinde müşteriye sunmaları” 
olarak tanımlamaktadır (Hochschild, 1983:7 akt. Savaş, 2012:3). Ashforth ve Humphrey 
ise “müşteriye hizmet süreçlerinde, örgüt tarafından arzu edilen duyguların yansıtılması” 
olarak tanımlamaktadırlar (Ashforth ve Humphrey, 1993: 88. akt. Öz, 2007: 6). Morris ve 
Feldman ise “kişiler arası iş süreçlerinde örgütün arzu ettiği duyguları (davranış kuralları) 
yansıtmada gerekli olan çaba, planlama ve kontrol” olduğunu söylerler (Ashforth ve 
Humphrey, 1996: 987. akt. Öz, 2007: 8). Yine bu konuda önde gelen yazarlardan Grandey 
de “çalışanların örgütün taleplerini yerine getirmek için duygularını ayarlama sürecinde 
gösterdikleri çaba” olarak tanımlamaktadır (Grandey, 1999: 8. akt. Öz, 2007: 11).   
 Hochschild, yaptığı çalışmalar sonucunda duygusal emeği, “yüzeysel rol yapma” ile 
“derin rol yapma” şeklinde iki boyut olduğunu vurgulamıştır (Öz, 2007; Özgen, 2010). 
Ashforth ve Humphrey ise iş görenlerin her zaman duygularını, müşterinin istediği veya 
beklediği duygulara dönüştürmek durumunda olmayıp bazen gerçekten gösterdikleri 
şekilde hissettiklerini, duygularını benzeştirmek için uğraşmak zorunda kalmadıklarını, 
sergilemiş oldukları davranışlarının o an hissettikleri duygular ile aynı olduğunu ifade 
etmişler ve buna da doğal duygular adını vermişlerdir. Ashforth ve Humphrey’in katkıları 
ile Hochschild’in duygusal emek tanımlamasına “derin duygular” boyutunu eklemişlerdir 
(Öz, 2007; Özgen, 2010; Basım ve Begenirbaş, 2012; Akbıyık, 2013).  

Morris ve Feldman ise duygusal emeği, “duyguların gösterim sıklığı”, “gösterim 
kurallarına verilen önem/dikkat”, “duygu çeşitliliği” ve “duygusal uyumsuzluk” olarak 
boyutlandırmışlardır (Öz, 2007; Özgen, 2010). Kruml ve Geddes ise duygusal emeğin 
“duygusal çaba” ve “duygusal uyumsuzluk” olmak üzere iki boyutu olduğunu ifade 
etmişlerdir (Özgen, 2010). Grandey ise Hochschild, Ashforth ve Humprey, Morris ve 
Feldman’ın çalışmalarını esas almak kaydı ile duygusal emeği kavramsallaştırmaya 
çalışmış ve hepsinin ortak noktasının iş görenlerin duygusal gösterimlerini, ifadelerini 
işinde ve iş yerinde düzenleyebileceği olduğuna vurgu yapmış ve “duyguların ve ifadelerin 
örgütsel amaçlar için düzenleme süreci” olarak tanımlamıştır (Özden, 2010). 

Bu çalışmada duygusal emek Hochschild ile Ashforth ve Humprey’in ‘yüzeysel rol 
yapma’, ‘derin rol yapma’ ve ‘doğal duygular” şeklinde açıklamış olduğu üç boyut olarak 
ele alınmıştır. 

Yüzeysel rol yapma, çalışanlardan gerçek hisleri yerine örgütlerin kendilerinden 
bekledikleri duyguları sergilemesini, bir anlamda sahte duygular ile hareket etmeleri, 
gerçek hislerini müşteriye yansıtmaması olarak tanımlanır. Gerçek duygular saklanır, 
olması gereken duygular rol olarak sergilenir (Akbıyık, 2013; Basım ve Begenirbaş, 2012; 
Begenirbaş ve Meydan, 2012; Çukur, 2009; Kaya, 2009; Köksel, 2009; Öz, 2007; Özgen, 
2010).  
 Derin rol yapmaya gelince çalışanın gerçek hisleri ile kendisinden beklenen 
davranışlar ile uyumlu hale getirme halidir, gayretidir. Göstermek zorunda olduğu 
duyguyu bizzat yaşamasıdır (Akbıyık, 2013; Basım ve Begenirbaş, 2012; Begenirbaş ve 
Meydan, 2012; Çukur, 2009; Kaya, 2009; Köksel, 2009; Öz, 2007; Özgen, 2010). 
 Doğal duygular ise çalışanın yüzeysel veya derin rol yapma davranışı yerine 
gerçekten hissederek davranabilmesi ile ilgilidir. İşgörenin davranışına o anki duygusu 
hakimdir. Ne müşterinin hissettiği gibi hissetmeye çalışıp derin rol yapma içindedir ne de 
müşteriyi aldatmaya yönelik yüzeysel rol yapma davranışında bulunur. Müşterinin 
gözlemlemiş olduğu ya da maruz kaldığı iş gören davranışına, iş görenin doğal duyguları 
hakimdir (Akbıyık, 2013; Basım ve Begenirbaş, 2012; Begenirbaş ve Meydan, 2012; Çukur, 
2009; Kaya, 2009; Köksel, 2009; Öz, 2007; Özgen, 2010). Hochschild ise doğal duygular 
boyutunu, işgörenin olaylar karşısında gerçek hisleri olduğundan bir emek sarf etmediği 
için duygusal emeğin bir boyutu olmadığını düşünür (Hochschild, 2003). 
 İnsanlar, yaptıkları işlerine sadece fiziksel emeklerini katmazlar. Çalışma sırasında 
duyguları ile de hareket ettiklerinden, duygularının emeklerine etkileri söz konusudur. 
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Duyguların olumlu etkileri olabileceği gibi olumsuz etkileri de olabilir. Verimlilik için iş 
görenlerin duygusal emeğinin pozitif yönde olması beklenir. Okulların hedeflerine 
ulaşmasında öğretmen davranışlarının ötesinde katkılara ihtiyaç vardır. Eğitim 
faaliyetlerinin etkililiğinde öğretmen katkıları hiç şüphesiz çok önemlidir. Duygusal emek, 
fiziksel iletişimin olduğu yerde bedensel davranışlar olarak gözlenmesinin yanında jest, 
mimik, ses tonu ve bireyin sesine yansımaktadır. Kişinin yapıp ettikleriyle birlikte sesine 
de etkileri olan duygusal emek, karşıdaki kişi üzerinde etkili olacaktır. 
 Her geçen gün hizmet sektöründeki örgütler, toplum içindeki ağırlığını 
artmaktadır. Müşteri memnuniyeti, hizmetin kalitesi ile doğru orantılıdır. Hizmetin 
kalitesi, satılan malın kalitesinin yanında mal satışı sırasında iş görenin müşteri ile 
kurduğu pozitif yönlü ilişki ile de ilgilidir.  İş görenin hizmet sunumu, o anki duygularının 
etkisindedir. Hizmet sunum sırasında duyguları pozitif olan mutlu iş görenler, hizmetten 
yararlananlara iyi davranırlar. Patronlar veya yöneticiler, çalışanlarının o anki duygusal 
durumları ne olursa olsun müşteriye mutlaka iyi davranmaları gerektiğine yönelik bir 
anlayışa sahiptirler. İş görenlerinin böyle davranmaları halinde örgüte katkı sağlayacağını, 
etkililiği ve verimliliğin artacağını düşünürler. Yakın zamanda, dünyada ve Türkiye’de 
duygusal emek ile ilgili çalışmalar, farklı hizmet sektörlerinde araştırma konusu olmaya 
başlamıştır. Ancak, yapılan araştırmalara bakıldığında daha çok ticari kuruluşlarda 
çalışma alanı bulduğu görülmektedir. Eğitim alanında geldiğinde ise bu çalışmalar yok 
denecek kadar azdır. Farklı yazarların Türkçe’ye çevrilmiş ölçme araçları söz konusudur 
ve bu ölçme araçlarıyla araştırmalar yürütülmektedir (Çukur, 2009; Basım ve Begenirbaş, 
2012, Köksel, 2009; Öz, 2007). Bunlar arasında Basım ve Begenirbaş’ın (2012) Türkçe’ye 
kazandırdığı 13 maddelik duygusal emek ölçeği en çok yararlanılanlardan birisi olmuştur.  

Basım ve Begenirbaş’ın (2012) Türkçe’ye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik 
testinden geçirdiği “duygusal emek ölçeği”nin ilk altı maddesi duygusal emeğin yüzeysel 
rol yapma, sonraki dört maddesi derin rol yapma, son üç maddesi ile doğal duygular 
boyutu ile ilgilidir.   
 Duygusal emek kavramı Hochschild ile literatüre girmiş olup (Savaş, 2012) bu 
alandaki çalışmaların henüz yeni olduğu, Türkiye’de ise dış dünyaya bağlı olarak bir hayli 
yeni olduğu görülmektedir. Aşağıda Türkiye’de duygusal emek üzerine yapılmış 
çalışmalardan bazıları özetlenmiştir.  
 Ahmet Cezmi Savaş (2012), “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Duygusal Zeka ve 
Duygusal Emek Yeterliklerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkileri” adlı doktora 
çalışmasında, duygusal zekâ düzeyi yüksek müdürlerin öğretmenlerin iş doyumlarını daha 
yükseğe çıkaracağını; müdürlerin duygusal zekalarının öğretmenlerin içsel doyum 
sağlamasında katkısı olacağını; dışsal doyuma ulaşmış öğretmenlerin duygusal zeka 
düzeyi yüksek müdürlerin bulunduğu okullarda olacağını; mutluluk düzeyi yüksek 
müdürlerle çalışan öğretmenlerin iş doyumlarının da yüksek olacağını; duygusal emeği 
yüksek müdürlerin okullarındaki öğretmenlerin iş doyumlarının da yüksek olacağını 
savunmaktadır.  

Kaya (2009), “Özel Okul Öğretmenlerinin Duygusal Emek Davranışlarını Algılama 
Biçimleri İle İş Doyumları ve İş Stresleri Arasındaki İlişki” adlı yüksek lisans tezinde; 
kurumların öğretmenlerinden duygularını işlerine olumlu yönde kullanmalarını 
beklemekte olduklarını; çalışan davranışları ve duygularının memnuniyet olgusu için 
önemli bir veri olduğu; okulların öğretmenlerden bekledikleri duygusal davranış kuralları 
konusunda kurumları tarafından bilgilenmekte olduğu; duygusal emek davranışının işin 
yapılması sırasında gereken bir durum olarak ortaya konulduğuna demografik verilerden 
bağımsızlık gösterdiğini; özel okul öğretmenlerinin işlerini rol gereklerine göre genel grup 
halinde uyum göstermeye çalışmakta oldukları bulgularına ulaşmıştır. Araştırmacı, yüksek 
lisans tezinde, kurumsal yapı olarak eğitim kurumları duygusal emek davranışı kavramını 
tanımlı olarak kullanmasalar da işin kendisi zaten duygusal emek gerektirmekte olup 
öğretmenlerin genel olarak bu düşünceye yönelik bir uyum sağlamakta oldukları, duygusal 
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emek kavramı ile iş doyumu değişkeni arasında ilişki olmakla birlikte nedenselliği 
açıklayan bir sonuç olduğuna yönelik bulguya ulaştıkları, iş doyumunun işe harcanması 
gereken duygusal emek değişkenliği ile ilişkisinin olduğunu ve dışsal doyumun duygusal 
emek ile ilişkisinin daha yüksek olduğunu vurgulamıştır.  

Köksel’in (2009) “İş Yaşamında Duygusal Emek ve Ampirik Bir Çalışma” adlı 
yüksek lisans tezinde, cinsiyet, medeni durum, yaş, mevcut iş yerinde çalışma süresi ve 
toplam çalışma süresi gibi özelliklere bağlı olarak duygusal emek faktörlerinde herhangi 
bir değişiklik gözlemlenmediğini; kamu sektöründe çalışanların yüzeysel ve derin rol 
yapmada boyutlarında özel sektördekilere oranla daha yüksek ortalamalara sahip 
oldukları; yüzeysel rol yapma davranışın duygusal tükenme ve duyarsızlaşma seviyelerini 
yükseltmekte olduğunu; iş yerinde sergilenen duygularla hissedilen duygular arasındaki 
farklılıkların bireylerin iş doyumlarını olumsuz yönde, derin rol yapma davranışları ile ise 
tükenmişlik arasında güçlü bir bağ kurulamadığını; derinlemesine davranış ile iş doyumu 
arasında herhangi bir ilişki olduğu yönünde bir tespit olmadığına yönelik bulgulara 
ulaşmıştır. 

Akbıyık (2013), “Etkili Liderliğin Duygusal Emek Davranışları Üzerindeki Etkisi: 
Hizmet Sektöründe Bir Uygulama” yüksek lisans tezinde, duygusal davranışların kurum 
açısından önemli olduğu; duygusal emeğin, müşteriyle yüz yüze iletişimin yoğun şekilde 
sergilendiği hizmet alanında gün geçtikçe daha fazla değer kazanan bir kavram haline 
gelmekte olduğunu vurgulamıştır. 

Begenirbaş ve Meydan’ın (2012), ““Duygusal Emeğin Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışlarıyla İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışmalarında yüzeysel 
rol yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemelerinin daha düşük 
olduğu; derinden rol yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının yüzeysel 
rol yapanlara nazaran artma eğiliminde olduğu doğal/samimi duygu gösterimlerinin ve 
buna bağlı doğal davranışların örgütsel vatandaşlık davranışları sergilemelerini pozitif 
olarak yordadığı; öğretmenin çalışma ortamından memnuniyet duyduğu ve zevk aldığı; 
duygusal emeğin örgütsel vatandaşlık davranışları (diğerkâmlık, nezaket, vicdanlılık, sivil 
erdem, centilmenlik) ile anlamlı ilişkisi olduğunu vurgulamışlardır.  

Bıyık ve Aydoğan (20149 “Duygusal Emek ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışına 
İlişkin: Bir Araştırma” adlı çalışmalarında, yüzeysel davranış, derinden davranış ve doğal 
davranış boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönde anlamlı 
düzeyde bir ilişki; derin davranış sergileyen öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı 
düzeyinin diğer boyutlara göre daha yüksek olduğu; yüzeysel davranış sergileyen 
öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyinin diğer boyutlara göre daha düşük 
olduğu; erkek öğretmenlerin hem de duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranış 
düzeyinin kadın öğretmenlerden yüksek olduğu; evli öğretmenlerin duygusal emek ile 
örgütsel vatandaşlık davranış düzeyinin bekar öğretmenlerden yüksek olduğu; eğitim 
durumu açısından farklılık olmadığını bulmuşlardır. 

Moran ve Çoruk’un (2021) “İlköğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Duygusal 
Emek Davranışları ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki” adlı çalışmalarında, 
cinsiyet değişkeninde öğretmenlerin duygusal emek gösterimlerinde anlamlı bir fark 
olmadığı, yüzeysel rol yapmada anlamlı fark olduğu ve erkeklerin yüzeysel rol yapmada 
kadınlara göre daha fazla olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bu çalışmada, kıdeme göre de 
öğretmenlerin duygusal emeklerinde anlamlı bir fark olmadığı, alt boyutlara bakıldığında 
yüzeysel rol yapmada farklılık olduğu sonuçlarına ulaşıldığı görülmektedir. Yüzeysel rol 
yapmada anlamlı farkın 21 yıl ve üzeri ile 16-20 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler 
arasındadır.  

Polatkan’ın (2016) “Ortaokul Öğretmenlerinin Duygusal Emek Davranışları ile İŞ 
Doyumları Arasındaki İlişki” adlı çalışmasında, erkek öğretmenler ile kadın öğretmenlerin 
yüzeysel rol yapma, derin rol yapma ve doğal duygular boyutlarında cinsiyet değişkenine 
göre istatiksel açıdan anlamı bir fark olmadığı yönünde sonuçlara ulaştıkları 
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görülmektedir. Benzer bir şekilde, kıdem değişkeni açsından da öğretmenler arasında, 
duygusal emek düzeylerinde anlamlı bir fark olmadığını bulmuşlardır.  

Duygusal emek ilk önce Hochschild tarafından yüzeysel rol ile derin rol yapma 
olarak iki boyutu olduğu ifade edilmiş ve daha sonra Ashforth ile Humrey, çalışanların 
bazen gerçekten hissettikleri gibi davrandıkları için doğal duygular boyutu eklemiş ve 
duygusal emek böylece üç boyutta ele alınmıştır. Bu çalışmada da bu üç boyut üzerinde 
değerlendirmede bulunulmuştur. 

1.1. Problem Durumu  

İnsan, doğası gereğince her gün daha farklı olmayı ister. Bu da değişimi ve 
gelişmeyi zorunlu kılar. İnsan da bu değişime ve gelişmeye ulaşmak veya uyum sağlamak 
zorundadır. İnsanı, belli bir plan dahilinde geliştiren ve değiştiren en temel unsur ise 
okuldur. Okullarda verilen eğitimin kalitesi, donanımlı ve iyi yetiştirilmiş öğretmenler eli 
ile yürütülmektedir. Nitelikli öğrenci yetiştirebilmek nitelikli eğitim süreci ile mümkündür. 
Nitelikli eğitim süreci de nitelikli eğitimciler ile mümkündür (Seferoğlu, 2004).  

Öğretmenlik, bilgi ve beceri isteyen, bilgi ve becerisini hizmet sunduğu kitleye 
sunmadaki ilke, metot ve tekniklerin kazanıldığı inanç mesleği olma özelliğini 
sürdürmektedir. Öğretmenlik, sürekli öğrenmeyi içinde barındıran, bilim ve kültür ile 
yoğurulmuş, mesleki etik değerleri benimsemiş eğitim iş görenleri arasında 
kazanılmaktadır. (Yılman, 1992). Öğretmen olmak, öğretmenlik yapmayı aşmaktır. Çünkü 
öğretmen olmak, öğretmenin, belirlenmiş görevlerinin öresine geçip, hissederek, 
yaşayarak, kendisini adayarak, öğrenci ile bütünleşerek var olmadır. Öğretmenin 
öğrencide, öğrencinin öğretmende nüfuz ettiği, sahici ve güçlü bir aidiyettir (Cüceloğlu ve 
Erdoğan, 2013). 

Sosyal bir sistem olarak okul, ilişki ve iletişim ağından oluşmaktadır. En yoğun 
iletişim ise öğretmen ile öğrenci arasında cereyan etmektedir. Çift yönlü iletişimin niteliği, 
olumlu olduğunda öğrenme sürecine olumlu, olumsuz olduğunda da öğrenme sürecine 
olumsuz yansıması kaçınılmazdır. Öğretmen ile öğrenci arasındaki çift yönlü iletişimin 
gelişmemesi durumunda eğitim hedeflerinden sapmalara neden olacaktır (Habacı ve Çelik, 
2013). 

Okuldaki en yoğun iletişim, öğretmen ile öğrenci arasındadır. Öğrenme sürecinde, 
öğretmenin kendisini doğru ifade etmesi önemlidir. Bu süreçte, öğretmenin davranışlarına 
duyguları yansımaktadır. İnsan, uzun süre duygularını saklaması, bastırması olası değildir. 
Öğrenciler, öğretmenlerin davranışlarına neden olan duyguları bilmeseler bile 
hissetmeleri uzun sürmeyecektir.  

Öğrenme hedeflerine ulaşmada öğretmen davranışları önem arz etmektedir. 
Öğretmenin biçimsel davranışların ötesinde katkılar sunmasının öğrenmeye faydalar 
saylayacağı düşünülmektedir. İletişim yumağı olan okulda, öğretmenler öğrencileri ile 
iletişimdeyken duygusal emek gösteriminde bulunurlar. Yüz yüze iletişimin olduğu yerde, 
duygusal emek, kişinin davranışlarında gözlenmesinin yanında kişinin sesine, ses tonuna, 
jest ve mimiklerine yansımaktadır. Beden diline yansıyan duygusal emek, öğrenci üzerine 
etkili olacaktır. Hangi öğrenme düzeyinde olursa olsun, öğretmen davranışları öğrenme 
sürecinde önemlidir. Bu nedenle öğretmenlerin duygusal emek gösterimleri önem arz 
etmekte olup bu çalışmada ilkokul ve sınıf öğretmenlerinin duygusal emek gösterimleri 
araştırılmıştır.  

1.2.Araştırmanın Amacı  

Her tür ve seviyedeki öğrenme, öğretim programlarıyla belirlenmiş olup öğretmen 
davranışlarıyla hayata geçirilmektedir. İnsan davranışlarını duyguları belirlemekte olup 
öğrenme sürecinde öğretmenin de o gün ki hislerinden bağımsız olarak öğrenmeyi 
sürdürmesi de olası görülmemektedir. Duygusal emek gösterim düzeylerinin bilinmesi, 
öğretmenlerin duygularını yönetebilmelerine olanak sağlaması ihtimal dahilindedir. 
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İlkokul ve lisede görev yapan öğretmenlerin duyusal emek davranışları arasında bir fark 
olup olmadığı, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Eğitim alanında, duygusal emek 
üzerine yürütülen çalışmaların yurt içinde ve yurt dışında sınırlı sayıda olması nedeniyle, 
bu çalışmanın diğer yeni çalışmaları teşvik etmesi açısından önemli kıldığı 
düşünülmektedir.  

1.3.Araştırmanın Önemi 

Hochschil’in “Managed Heart” adlı kitabının 1983 yılında yayımlanmasıyla birlikte, 
araştırmacılar duygusal emek ile tanışmıştır (Yıldırım ve Erul, 2013). Türkiye ise 2000’li 
yıllarının başında bu kavram ile tanışmıştır. Bu nedenle, ülkemizde farklı sektörlerde 
duygusal emek çalışmaları başlamış olmakla birlikte henüz çok yenidir. Özelde de eğitim 
alanında çok az çalışma bulunmaktadır. 2007-2018 Yılları arasında 14 doktora, 48 yüksek 
lisans seviyesinde çalışma söz konusu olup eğitim bilimlerinde 2 doktora, 2 yüksek lisans 
çalışması yapıldığı görülmektedir (Savaşkan ve Göktaş Kulualp, 2019). 

Okulların çalışma alanı insandır. Bu nedenle okullarda yoğun duygusal emek söz 
konusudur. Eğitim iş görenin işini yaparken sesinin, jest ve mimiklerinin, vücut diline 
olumlu yansıması, kişiyi memnun edecek gösterimlerde bulunması, başta öğrenciyi 
sonrasında veliyi memnun edecektir. Eğitim faaliyetinden direkt veya dolaylı 
faydalananlar da bu yönde beklenti içindedirler. Sosyal çevre, güler yüz, samimi ilişki, 
samimiyet, öğrenci sorunları ile ilgilenen ve onlara çözüm bulmak için çabalayan okul 
çalışanları bekler.  İnsanla en fazla muhatap olan mesleklerin başında öğretmenlik mesleği 
gelir. Öğretmenlerin duygusal emeği bu nedenle önemlidir.   

Öğretmenlerin duygusal emeğinin öğrenci, veli ilişkilerinde memnuniyet 
oluşturacağı, velilerin okula olan güven duygusunu geliştireceği, öğrenci için olumlu 
öğrenme ortamları hazırlayacağı öngörülmektedir. 

1.3.1.Problem 

Bu araştırmada, Çanakkale İli Gelibolu İlçesinde eğitim kademesinin ilkokul 
bölümünde görev yapan sınıf öğretmenleri ile liselerde görev yapan öğretmenler arasında 
duygusal emek düzeyleri açısından anlamlı farklılık var mıdır? Sorusuna cevap aranmıştır.  

1.3.2.Alt Problemleri 

1) İlkokul öğretmenleri ile lise öğretmenlerinin duygusal emek düzeyleri arasında 
anlamlı bir fark var mıdır? 

2) İlkokul öğretmenlerinin cinsiyete bağlı olarak duygusal emek düzeyleri farklı 
mıdır? 

3) İlkokul öğretmenlerinin kıdeme bağlı olarak duygusal emek düzeyleri farklı 
mıdır? 

4) Lise öğretmenlerin cinsiyete bağlı olarak duygusal emek düzeyleri farklı mıdır? 
5) Lise öğretmenlerinin kıdeme bağlı olarak duygusal emek düzeyleri farklı mıdır? 
Sorularına cevap aranmıştır. 

1.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma şu sınırlamalar çerçevesinde yapılmıştır: 
1) Gelibolu ilçesindeki ilkokul öğretmenleri ile lise öğretmenlerine uygulanmıştır. 
2) Gelibolu ilçesinde bulunan ortaokullar ile halk eğitim merkezleri araştırma 

dışında tutulmuştur.   
3) Gelibolu ilçesinde bulunan ilkokul ve lise öğretmenlerinin ankete samimi 

cevaplar verdiği varsayılmaktadır.  

 



 Lise ve İlkokul Öğretmenlerinin Duygusal Emek Gösterim Düzeyleri 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 231-249 

 

 

237 

2.1.Yöntem 

Bu bölümde araştırma modeline, evrene ve örnekleme, araştırma verilerinin 
toplanmasına ve çözümlemesine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

2.1.1.Araştırma Modeli  

 Araştırma kapsamında Çanakkale İli, Gelibolu ilçesinde görev ilkokul öğretmenleri 
ile lise öğretmenlerinin duygusal emek gösterimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
İlkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri ile lisede görev yapan öğretmenlerin duygusal 
emek düzeylerini belirlemek amacıyla tarama modeli benimsenmiştir. Geçmiş veya 
mevcut durumları var olan şekliyle betimleyen tarama modeli,  araştırmaya konu olan 
olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlar (Karasar, 2012). 
Öğretmenlerin duygusal emek gösterimlerinin branş, cinsiyet ve kıdem durumuna göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.  

2.1.2.Evren ve Örneklem. 

Araştırmanın evreni Gelibolu ilçesinde görev yapan ilkokul ve lise öğretmenleridir. 
Araştırma evreni küçük ve ulaşılabilir olduğu için, örneklem alma yoluna gidilmemiş ve 
evrenin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir.  İlçede 102 ilkokul, 135 lise öğretmeni görev 
yaptığından hedeflenen katılımcı sayısı 237 (iki yüz otuz yedi) kişiden oluşmaktadır. 
Ankete cevap verme yoluyla geri dönenlerin sayısına bakıldığında; 82 sınıf öğretmeni 
(%80) ve 120 lise öğretmeni (%90) olmak üzere 202 anket geri dönmüştür (%85). Bazı 
verilerde katılımcılar tarafından kategorik değişkenler belirtilmediği için 12 lise, 5 ilkokul 
öğretmeninin anketi araştırma dışında tutulmuştur. Sonuç olarak toplamda 185 
öğretmenden gelen veriler analize dahil edilmiştir.  

2.1.3.Veri Toplama Aracı 

Yukarıdaki sorulara cevap ararken anket çalışması ile tarama yapılmıştır. Bu 
araştırma nicel bir araştırma olup tarama modeli ile yapılmıştır. Diefendorf ve arkadaşları 
(2005) tarafında geliştirilen on dört maddelik ve Türkçe’ye çevrilen “duygusal emek 
ölçeği”nin Basım ve Begenirbaş (2012) tarafından geçerlik-güvenirliği test edilen, 
neticesinde on üç maddeye indirilen ölçek kullanılmıştır. 

Basım ve Begenirbaş, çalışmalarında birinci örnekleme ait verilerini keşfedici 
faktör analizine tabi tutmuşlar ve KMO (Kaiser-Mayer–Oklin değerini ,814 olarak 
bulmuşlardır. Elde edilen değer, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunda işarettir. 
Diefendorf ve arkadaşlarının (2005) testinde bulunan ve Türkçe’ye ‘Öğrencilerle 
ilgilenirken sahte duygular gösteririm’ şeklinde çevrilen maddenin iki ayrı faktörde 
birbine çok yakın değerler olduğunu tespit ettikleri için anketten çıkarmışlardır (,412 ve -
,442). Birinci örneklemin keşfedici faktör analizinde, ölçeğin toplam varyans analizi 0,67 
olarak bulunmuştur. İkinci örnekleme ait veriler, doğrulayıcı faktör analizine tabi 
tutulmuştur. Veriler her bir model için test edildiğinde değişkenlerin yordama gücü 
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bulmuşlardır (Basım, Begenirbaş, 2012). 

Duygusal Emek Ölçesi iki bölümden meydana gelmekte olup birinci bölümde 
kategorik değişkenler, ikinci bölümde ise duygusal emeği ölçen ifadeler yer almaktadır. 
Diefendorff ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçekte 14 madde olup Basım ve 
Begenirbaş (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlandıktan sonra 13 maddeye indirilmiştir. 
Ölçeğin 1-6’ıncı ifadeleri, yüzeysel rol yapma, 7-10’uncu maddeleri derin rol yapma, 11-
13’üncü ifadeleri ise doğal duygular alt boyutunu ölçen cümlelerden oluşmaktadır.  

Geçerlik-güvenirliği Basım ve Begenirbaş (2012) tarafından test edilen ve Celal 
Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F’nin “Yönetim ve Ekonomi” dergisinde yayımlanan makalede “… 
ulusal yazında örgütsel ve yönetsel davranış çalışmalarına katkı yapabileceği 
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değerlendirilmektedir” (s.88) cümlesi ile yetinilmemiş e-porta yolu ile Basım’dan izin 
istenmiştir. 

Anket soruları beşli Likert ölçeğinden oluşmaktadır. Anket sorularında ifade edilen 
görüşlere katılma dereceleri (1) “hiçbir zaman”, (2) “nadiren”, (3) “ara sıra”, (4) “sık sık”, 
(5) “her zaman” seçeneklerinden oluşturulmuştur.  

2.1.4.Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçekten elde edilen puanların normal dağılımına yönelik Z 
puanları tahlil edilmiş olup puanların -3, +3 aralığında olması yanında Kolmogorov 
Smirrnov testi yapılmış, verilerin normal dağılım gösterdiği anlaşılınca parametrik testler 
uygulanmıştır. Kullanılan ölçekte yer alan faktörlere yönelik yeni puanlar kullanılarak 
yeniden faktör analizi uygulanmıştır. Kullanılan ölçekte yer alan 13 soru 3 boyutta 
toplanmış, elde edilen verilere yönelik faktör analizinde de yine 3 boyut çıkmış ve 
boyutların içinde yer alan sorularda aynı boyutları ölçer nitelikte oluşmuştur. 13 soruya 
yönelik faktör analizi sonuçları aşağıdaki Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1: Duygusal Emek Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

 
 

Boyut 

 
 
Madde 

1. Faktör 
Yüzeysel 

Rol 
Yapma 

2. Faktör 
Derin Rol 

Yapma 

3. Faktör 
Doğal  

Duygular 

Y
ü

ze
y

se
l 

R
o

l 
Y

a
p

m
a

 

Öğrencilerle ilgilenirken iyi 
hissediyormuşum rolü yaparım. 

,824 ,079 -,150  

Öğrencilerle uygun şekilde ilgilenebilmek 
için rol yaparım. 

,815 ,029 -,077 

Mesleğimin gerektirdiği duyguları 
sergileyebilmek için sanki bir maske 
takarım 

,813 ,203 -,090 

Mesleğimi yaparken hissetmediğim 
duyguları hissediyormuşum gibi 
davranırım. 

,776 ,273 -,064 

Öğrencilerime, gerçek hissettiğim 
duygulardan farklı duygular sergilerim 

,669 ,158 -,155 

Öğrencilerle ilgilenirken bir şov yapar gibi 
ekstra performans sergilerim. 

,640 ,315 ,077 

D
e

ri
n

 R
o

l 
Y

a
p

m
a

 

Göstermem gereken duyguları gerçekte de 
hissetmek için çaba harcarım. 

,188 ,888 -,091 

Öğrencilere göstermem gereken duyguları 
hissedebilmek için elimden geleni 
yaparım. 

,184 ,879 ,019 

Öğrencilere sergilemem gereken duyguları 
içimde de hissedebilmek için yoğun çaba 
gösteririm. 

,141 ,819 ,136 

Öğrencilere göstermek zorunda olduğum 
duyguları gerçekten yaşamaya çalışırım. 

,215 ,800 ,019 

D
e

ri
n

 
D

u
y

g
u

la
r Öğrencilere gösterdiğim duygular 

kendiliğinden ortaya çıkar. 
-,075 ,017 ,867 

Öğrencilere sergilediğim duygular 
samimidir. 

,017 ,066 ,796 

Öğrencilere gösterdiğim duygular o an -,294 -,013 ,742 
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hissettiklerime aynıdır. 

Faktör analizi sonucunda 1. Boyut olan “Yüzeysel Rol yapma” boyutunu temsil 
eden maddenin (madde-2), 2. Boyut olan “Derin Rol Yapma” boyutunu temsil eden 
maddenin (madde-8), 3. Boyut olan “Doğal Duygular” boyutunu temsil eden maddenin 
(madde-12) olduğu tespit edilmiştir. 

Faktör analizinin ardından her bir faktörün iç tutarlılığına bakılmıştır. 1. Boyut 
olan “Yüzeysel Rol yapma” boyutunun Cronbach Alpha değeri .873; 2. Boyut olan “Derin 
Rol Yapma” boyutunun Cronbach Alpha değeri .890; 3. Boyut olan “Doğal Duygular” 
boyutunun Cronbach Alpha değeri .724 olup, Duygusal Emek ölçeğinin Cronbach Alpha 
değeri .819 olmuştur. 

3.1.Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin frekans 
analizleri aşağıdaki Tablo 2’de açıklanmaktadır. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

Değişken Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 112 60,2 

Erkek 74 39,8 

Toplam 186 100,0 

Branş 

İlkokul 79 42,5 

Lise 107 57,5 

Toplam 186 100,0 

Kıdem 

1-5 Yıl 27 14,5 

6-10 Yıl 36 19,4 

11-15 Yıl 30 16,1 

16-20 Yıl 44 23,7 

21-25 Yıl 26 14,0 

26 Yıl ve üstü 23 12,4 

Toplam 185 100,0 

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretmenlerin %60,2’si kadın, 
%39,8’i erkektir. Kadın öğretmen sayısının erkek öğretmenlere kıyasla daha fazla olduğu 
görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %42,5’i İlkokul, %57,5’i lisede görev 
yapmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %14,5’i 1-5 Yıl, %19,4’ü 6-10 yıl, %16,1’i 
11-15 Yıl, %23,7’si 16/20 yıl, %14’ü 21-25 yıl, %12,4’ünün ise 26 yıl ve üstü kıdeme sahip 
olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun uzun 
hizmet süresine sahip olduğu (11 yıl ve üzeri) yani tecrübeli olduğu görülmektedir. 

1) İlkokul öğretmenleri ile lise öğretmenlerinin duygusal emek düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

İlkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri ile lisede görev yapan Branş 
öğretmenlerinin duygusal emek düzeyleri ile ilgili ANOVA (f testi-General Linear Model, 
Univarte) testi uygulanmak sureti ile elde edilen bulgular, “yüzeysel rol yapma, derin rol 
yama, doğal duygular” olmak üzere her boyut için ayrı ayrı olmak üzere tablolarda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 3: İlkokul Öğretmenleri ile Lisede Öğretmenlerinin “Yüzeysel Rol Yapma” 
Boyutunda Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzleştirilmiş Model 8,970a 7 1,281 1,296 ,255 

Cinsiyet 1,711 1 1,711 1,730 ,190 

Branş 1,269 1 1,269 1,283 ,259 

Kıdem 6,242 5 1,248 1,262 ,282 

Düzeltilmiş Toplam 185,000 185    

  Tablo 3’e bakıldığında ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri ile lisede görev 
yapan Branş öğretmenlerinin “yüzeysel rol yapma” davranışlarında istatistiksel olarak 
anlamlı fark görülmemektedir [(F (1, 185) = 1,283, p = ,259 ve p>0.05)]. 
 Araştırma sorumuz, ilkokulda ve lisede görev yapan öğretmenlerin duygusal emek 
davranışları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığıdır. Tablo 3’e bakıldığında ilkokul 
ve lise öğretmeni ayırımı olmaksızın cinsiyet açısından “yüzeysel rol yapma” 
davranışlarında anlamlı fark olmadığı [(F (1, 185) = 1,730, p = ,190 ve p>0.05)], yine 
ilkokul ve lise ayrımı olmaksızın kıdem açısından bakıldığında da “yüzeysel rol yapma” 
davranışlarında anlamlı fark olmadığı görülmemektedir [(F (5, 185) = 1,262, p = ,282 ve 
p>0.05)]. 

Tablo 4: İlkokul Öğretmenleri ile Lisede Öğretmenlerinin “Derin Rol Yapma” 
Boyutunda Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 17,173a 7 2,453 2,602 ,014 

Cinsiyet 5,015 1 5,015 5,319 ,022 

Branş ,051 1 ,051 ,054 ,816 

Kıdem 7,702 5 1,540 1,634 ,153 

Düzeltilmiş Toplam 185,000 185    

Tablo 4’e bakıldığında ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri ile lisede görev 
yapan Branş öğretmenlerinin “derin rol yapma” davranışlarında istatistiksel olarak 
anlamlı fark görülmemektedir [(F (1, 185) = ,054, p = ,816 ve p>0.05)]. 

Araştırma sorusu, ilkokul ve lise öğretmenlerin duygusal emek davranışları 
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığıdır. Tablo 4'e bakıldığında ilkokul ve lise ayrımı 
olmaksızın cinsiyet açısından “derin rol yapma” davranışında anlamlı fark olduğu, olduğu 
[(F (1, 185) = 5,319, p = ,022 ve p>0.05)], erkeklerin (N: 74,  = 3,78, s.s= 1,16) kadınlara 
göre (N: 112,  = 3,10, s.s= 1,34), erkeklerin (N: 74,  = 3,78, s.s= 1,16) kadınlara göre (N: 
112,  = 3,10, s.s= 1,34) “derin rol yapma” duygusal emek gösteriminin yüksek olduğu 
bulunmuştur.  

İlkokul ve lise ayrımı olmaksızın kıdem açısından bakıldığında “derin rol yapma” 
davranışlarında anlamlı fark olmadığı görülmemektedir [(F (5, 185) = 1,634, p = ,153 ve 
p>0.05)]. 
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Tablo 5: İlkokul Öğretmenleri ile Lise Öğretmenlerinin “Doğal Duygular” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 9,396a 7 1,342 1,361 ,225 

Cinsiyet ,513 1 ,513 ,520 ,472 

Branş 2,787 1 2,787 2,825 ,095 

Kıdem 5,663 5 1,133 1,148 ,337 

Düzeltilmiş Toplam 185,000 185    

Tablo 5’e bakıldığında ilkokul ile öğretmenlerinin “doğal duygular” 
davranışlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmemektedir [(F (1, 185) = 
2,825, p = ,095 ve p>0.05)]. 

Araştırma sorusu, ilkokul ve lisede görev yapan öğretmenlerin duygusal emek 
davranışları arasında bir fark olup olmadığıdır. Tablo 4’e bakıldığında bakıldığında, ilkokul 
ve lise ayırımı olmaksızın cinsiyet açısından “doğal duygular” davranışlarında anlamlı fark 
olmadığı [(F (1, 185) = ,520, p = ,472 ve p>0.05)], yine Branş ayrımı olmaksızın kıdem 
açısından bakıldığında “doğal duygular” davranışlarında anlamlı fark olmadığı 
görülmemektedir [(F (5, 185) = 1,148, p = ,337 ve p>0.05)]. 

2) İlkokul öğretmenlerinin cinsiyete bağlı olarak duygusal emek düzeyleri 
farklı mıdır? 

İlkokul öğretmenlerinin cinsiyet açısından duygusal emek düzeyleri ile ilgili Anova 
(f testi-General Linear Model, Univarte) testi uygulamak suretiyle elde edilen bulgular, 
“yüzeysel rol yapma, derin rol yapma, doğal duygular” olmak üzere her boyut için ayrı ayrı 
olmak üzere tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 6: İlkokul Öğretmenlerinin Cinsiyet Bağlı “Yüzeysel Rol Yapma” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 6,008a 6 1,001 ,902 ,498 

Cinsiyet ,782 1 ,782 ,705 ,404 

Error 79,943 72 1,110   

Total 86,560 79    

Düzeltilmiş Toplam 85,951 78    

Tablo 6’ya bakıldığında ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine 
göre “yüzeysel rol yapma” boyutunda istatistiksel olarak anlamalı fark görülmemektedir 
[(F (1, 78) = ,405, p = ,404 ve p>0.05)]. 

Tablo 7: İlkokul Öğretmenlerinin Cinsiyete Bağlı “Derin Rol Yapma” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 14,882a 6 2,480 2,655 ,022 
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Cinsiyet ,361 1 ,361 ,386 ,536 

Düzeltilmiş Toplam 82,133 78    

Tablo 7’ye göre ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre 
“derin rol yapma” boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemektedir [(F (1, 78) 
= ,386, p = ,536 ve p>0.05)].  

Tablo 8: İlkokul Öğretmenlerinin Cinsiyet Bağlı “Doğal Duygular” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 4,480a 6 ,747 ,812 ,564 

Cinsiyet ,866 1 ,866 ,942 ,335 

Error 66,208 72 ,920   

Düzeltilmiş Toplam 70,688 78    

Tablo 8’e göre, ilkokul öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre “doğal duygular” 
boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemektedir [(F (1, 78) = ,942, p = ,335 ve 
p>0.05)].  

3) İlkokul öğretmenlerinin kıdeme bağlı olarak duygusal emek düzeyleri farklı 
mıdır? 

İlkokul öğretmenlerinin cinsiyet açısından duygusal emek düzeyleri ile ilgili Anova 
(f testi-General Linear Model, Univarte) testi uygulamak suretiyle elde edilen bulgular, 
“yüzeysel rol yapma, derin rol yapma, doğal duygular” olmak üzere her boyut için ayrı ayrı 
olmak üzere tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 9: İlkokul Öğretmenlerinin Kıdeme Bağlı “Yüzeysel Rol Yapma” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 6,008a 6 1,001 ,902 ,498 

Kıdem 5,575 5 1,115 1,004 ,422 

Error 79,943 72 1,110   

Total 86,560 79    

Düzeltilmiş Toplam 85,951 78    

Tablo 9’ya bakıldığında, ilkokul öğretmenlerinin kıdemlerine göre “yüzeysel rol 
yapma” gösteriminde istatiksel olarak anlamlı fark görülmemektedir [(F (5, 78) = 1,004, p 
= ,422 ve p>0.05)].   
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Tablo 10: İlkokul Öğretmenlerinin Kıdeme Göre “Derin Rol Yapma” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 14,882a 6 2,480 2,655 ,022 

Kıdem 12,382 5 2,476 2,651 ,030 

Düzeltilmiş Toplam 82,133 78    

Tablo 10’a göre ilkokul öğretmenlerinin duygusal emeğin alt boyutu olan “derin rol 
yapma” gösteriminde, kıdem açısından bakıldığında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 
[(F (5, 78) = 2,476, p = ,030 ve p<0.05)].  

Kıdem açısından anlamlı farkın, hangi gruplar arasında olduğuna yönelik yapılan 
istatiksel çözümlemede aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

Tablo 11: İlkokula Öğretmenlerinin Duygusal Emeğinin “Derin Rol Yapma” 
Boyutunun Kıdem Grupları Arasındaki Farklılığı. 

(I) Kıdem 1 

(J) Kıdem 

1 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

11-15 yıl 1-5 yıl -1,1118796 ,44738573 ,142 -2,4217643 ,1980050 

6-10 yıl -,6984373 ,33677974 ,313 -1,6844827 ,2876080 

16-20 yıl -,7444474 ,34439770 ,269 -1,7527971 ,2639023 

21-25 yıl -1,4383910* ,38939930 ,006 -2,5784992 -,2982827 

26 yıl ustu -,9775697 ,41291833 ,182 -2,1865385 ,2313991 

Tablo 11’e bakıldığında 11 – 15 yıl kıdeme (M=-1,11, S.D= ,45) sahip öğretmenler 
ile 21-25 yıl kıdeme (M=-1,44, S.D=,39) sahip öğretmenler arasında “derin rol yapma” 
duygusal emek davranışlarında anlamlı bir fark görülmektedir (p=,006, p<0,50).  

Tablo 12: İlkokul Öğretmenlerinin Kıdeme Bağlı “Doğal Duygular” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 4,480a 6 ,747 ,812 ,564 

Kıdem 4,229 5 ,846 ,920 ,473 

Error 66,208 72 ,920   

Düzeltilmiş Toplam 70,688 78    

Tablo 12’ye göre, ilkokul öğretmenlerinin kıdemlerine göre “doğal duygular” 
davranışlarında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemektedir [(F (5, 78) = ,920, p = 
,473 ve p>0.05)].   
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4) Lise öğretmenlerinin cinsiye bağlı olarak duygusal emek düzeyleri farklı 
mıdır? 

Lise öğretmenlerinin cinsiyet açısından duygusal emek düzeyleri ile ilgili Anova (f 
testi-General Linear Model, Univarte) testi uygulamak suretiyle elde edilen bulgular, 
“yüzeysel rol yapma, derin rol yapma, doğal duygular” olmak üzere her boyut için ayrı ayrı 
olmak üzere tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 13: Lise Öğretmenlerinin Cinsiyet Bağlı “Yüzeysel Rol Yapma” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 4,281a 6 ,713 ,761 ,602 

Cinsiyet ,949 1 ,949 1,013 ,317 

Düzeltilmiş Toplam 97,990 106    

Tablo 13’e göre, lise öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre “yüzeysel rol yapma” 
boyutunda istatiksel olarak anlamlı fark görülmemektedir [(F (1, 106) = ,949, p = ,317 ve 
p>0.05)].  

Tablo 14: Lise Öğretmenlerinin Cinsiyet Bağlı “Derin Rol” Boyutunda Duygusal Emek 
Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 13,008a 6 2,168 2,464 ,029 

Cinsiyet 4,512 1 4,512 5,127 ,026 

Düzeltilmiş Toplam 101,013 106    

Tablo 14’e bakıldığında, lise öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre “derin rol yapma” 
davranışlarında istatiksel olarak anlamlı fark görülmektedir [(F (1, 106) = 4,512, p = ,026 
ve p<0.05)]. Derin rol yapma boyutunda erkek öğretmenlerin ortalamalarının (N: 56,  = 
3,95, s.s= 1,086) kadın öğretmenlerden (N: 51,  = 3,51, s.s= 1,255) yüksek olduğu 
bulunmuştur.  

Tablo 15: Lise Öğretmenlerinin Cinsiyete Bağlı “Doğal Duygular” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 4,441a 6 ,740 ,697 ,652 

Cinsiyet ,160 1 ,160 ,151 ,698 

Düzeltilmiş Toplam 110,605 106    

Tablo 15’e bakıldığında, lise öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre “doğal duygular” 
davranışlarında istatiksel olarak anlamlı fark görülmektedir [(F (1, 106) = ,151, p = ,698 ve 
p>0.05)]. 
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5) Lise öğretmenlerinin kıdeme bağlı olarak duygusal emek düzeyleri farklı 
mıdır? 

Lise öğretmenlerinin cinsiyet açısından duygusal emek düzeyleri ile ilgili Anova (f 
testi-General Linear Model, Univarte) testi uygulamak suretiyle elde edilen bulgular, 
“yüzeysel rol yapma, derin rol yapma, doğal duygular” olmak üzere her boyut için ayrı ayrı 
olmak üzere tablolarda gösterilmiştir 

Tablo 16: Lise Öğretmenlerinin Kıdeme Bağlı “Yüzeysel Rol Yapma” Boyutunda 
Duygusal Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 4,281a 6 ,713 ,761 ,602 

Kıdem 3,031 5 ,606 ,647 ,664 

Düzeltilmiş Toplam 97,990 106    

Tablo 16’ya bakıldığında, lise öğretmenlerinin kıdemlerine göre “yüzeysel rol 
yapma” davranışlarında istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir [(F (5, 106) 
= ,606, p = ,664 ve p>0.05)].   

Tablo 17: Lise Öğretmenlerinin Kıdeme Bağlı “Derin Rol Yapma” Boyutunda Duygusal 
Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 13,008a 6 2,168 2,464 ,029 

Kıdem 7,889 5 1,578 1,793 ,121 

Düzeltilmiş Toplam 101,013 106    

Tablo 11’e bakıldığında, lise öğretmenlerinin kıdeme göre “derin rol yapma” 
boyutunda istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir [(F (5, 106) = 1,578, p = 
,121 ve p>0.05)].   

Tablo 18: Lise Öğretmenlerinin Kıdeme Göre “Doğal Duygular” Boyutunda Duygusal 
Emek Davranışları. 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Düzeltilmiş Model 4,441a 6 ,740 ,697 ,652 

Kıdem 4,415 5 ,883 ,832 ,530 

Düzeltilmiş Toplam 110,605 106    

Tablo 18’e bakıldığında, lise öğretmenlerinin kıdeme göre “derin duygular” 
davranışlarında istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir [(F (5, 106) = ,832, p 
= ,530 ve p>0.05)].   
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

İster yüz yüze ister herhangi bir iletişim aracılığıyla olsun hizmet sunan kişinin, 
hizmeti alan kişi ile iletişimi ve kişiye yönelik davranışları, kurumsal memnuniyetin 
belirlenmesinde önemli bir özelliğe sahiptir. Okullar da hizmet örgütleri içerisinde ilişki 
ağının ve niteliğinin önem arz ettiği kurumlardır. Eğitim örgütlerinde yoğun ilişki 
yaşanmakta olup bu ilişkilerin pozitif olması halinde hizmet kalitesi, öğrenci ve veli 
memnuniyeti artacağı da açıktır. Bu nedenle okullardaki öğretmenlerin ister öğrenciye 
yönelik, ister öğrenci velisine yönelik duygusal emek davranışları, bu nedenle önemlidir. 
 Bu çalışmada, ilkokul ile lise öğretmenlerinin duygusal emeğin “yüzeysel rol 
yapma, doğal rol yapma ve doğal duygular” alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir.  

İlkokul ve lise öğretmenlerinin “cinsiyet-kıdem” açısından duygusal emeğin 
“yüzeysel rol yapmada” ile “derin duygular” boyutlarında cinsiyet ve kıdem değişkenine 
göre istatiksel anlamda, anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Begenirbaş ve Meydan 
(2012), Bıyık ve Aydoğan’ın (2014) araştırmalarına bakıldığında cinsiyet açısından 
“yüzeysel rol yapma” duygusal emek davranışlarında fark olmadığı görülmekte olup 
yaptığımız çalışma sonuçları ile benzerlik arz etmektedir. Polatkan’ın (2016) çalışmasında, 
ortaokul öğretmenlerinin yüzeysel rol yapma, derin rol yapma ve doğal duygular 
boyutunda cinsiyet ev kıdem değişkenleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark 
olmadığı bulgusu araştırmamız ile benzerlik azr etmektedir.  
 Bununla birlikte, ilkokul ve lise öğretmeni ayrımı olmaksızın, duygusal emeğin 
“derin rol yapma” davranış boyutunda cinsiyet açısından, istatiksel olarak anlamlı fark 
olduğu görülmektedir. Farka bakıldığında erkek öğretmenlerin derin rol yapma alt 
boyutundaki duygusal emek davranışlarının, kadın öğretmenlerden yüksek olduğu 
görülmektedir. Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır 
(Bıyık ve Aydoğan, 2014; Çoruk, 2014). 
 İlkokul öğretmenleri kendi içinde cinsiyet ve kıdem ile lise öğretmenleri kendi 
içinde cinsiyet ve kıdem değişkeni açısından sonuçlara bakıldığında; 
 İlkokul öğretmenlerinin, cinsiyet açısından “yüzeysel rol yapma”, “derin rol yapma” 
ve “doğal duygular” davranış boyutlarında istatiksel anlamda bir fark olmadığı görülmekte 
olup “yüzeysel rol yapma” ile “doğal duygular” açısından diğer çalışmalar ile benzerlik arz 
etmesine rağmen “derin rol yapma” açısından ise benzerlik arz etmediği görülmektedir 
(Begenirbaş ve Meydan, 2012; Bıyık ve Aydoğan, 2014; Çoruk, 2012). Moran ve Çoruk’un 
(2021) yaptığı çalışmada, ilkokuldaki erkek öğretmenlerin kadın öğretmenler daha fazla 
yüzeysel rol yapma davranışı gösterdiği bulgusu ile örtüşmemektedir.   
 Ancak, ilkokul öğretmenlerinin duygusal emeğin “derin rol yapma” davranışında 
21 – 25 yıl kıdeme sahip olan öğretmenler ile 11 – 15 yıl kıdeme sahip öğretmenler 
arasında istatiksel anlamda fark olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 21 – 25 yıl kıdeme sahip 
sınıf öğretmenlerinin “derin rol yapma” duygusal emek davranışlar ortalamalarının 11 – 
15 yıl kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin “derin rol yapma” duygusal emek 
davranışlarından yüksek olduğu görülmektedir. Kıdem, yaş ile birlikte gelmekte olup 
beraberinde kişiye tecrübe kazandırmaktadır. Yaş ve kıdem artışının duygusal emek 
davranışına olumlu katkı sağladığı görülmekte olup yaş arttıkça duygu kontrolünün arttığı 
diğer çalışmalarda da bulunmuş bir sonuç olup araştırmamızla benzerlik arz etmektedir 
(Bıyık ve Aydoğan, 2014; Çoruk, 2012; Moran ve Çoruk, 2021). 
 Lisede öğretmenlerinin “yüzeysel rol yapma, derin davranış ve doğal duygular” 
duygusal emek davranışlarına bakıldığında, yüzeysel rol yapma ve doğal duygular 
boyutlarında cinsiyet ve kıdeme bağlı bir farklılık olmadığı; derin rol yapma boyutunda ise 
kıdeme bağlı herhangi bir farklılık olmadığı, ancak cinsiyete bağlı farklılık olduğu, 
erkeklerin derin rol yapma davranış ortalamalarının kadınlara göre yüksek olduğu 
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bulunmuştur. Bu bulgu, Türkiye’de yapılan diğer araştırma sonuçları ile benzerlik arz 
etmektedir (Begenirbaş ve Meydan, 2012; Bıyık ve Aydoğan, 2014; Çoruk, 2012).  

Genelde, kadınların daha duygusal oldukları, bu nedenle duygusal emek 
davranışlarının erkeklere göre daha yüksek çıkması beklenirken, bunun tam tersi bir 
durum söz konusudur. “Hochschild, iş yaşamında hemen herkesin duygusal emek 
gösterdiğini ancak bunun çoğunun kadınlardan beklendiğini ifade etmiştir” (Çoruk, 2012). 
Hochschild’in bu tespiti bizim çalışmamızda ulaştığımız bulguyla çeliştiği gibi Akbıyık 
(2013), Bıyık ve Aydığan (2014), Basık ve Begenirbaş (2012), Çoruk (2012) gibi yazarların 
bulguları ile çeliştiği görülmektedir.  
 Duygusal emek ile ilgili çalışmalar dünyada yeni olduğu gibi ülkemizde ise çok 
daha yenidir ve eğitim sektöründe yapılan çalışmalar de bir hayli sınırlıdır. Eğitim, hizmet 
sektörleri arasında yer almakta olup duygusal emek ile ilgili farklı değişkenlerle, farklı 
öğretim kademelerinde araştırmalar yapılmalıdır. Evli-bekar, eğitim düzeyi gibi 
değişkenlerin duygusal emek üzerine etkileri araştırılabilir.    

Hochschild’in (2003), kadınların ereklere göre daha fazla duygusal emek 
gösteriminde bulunduğunda yönelik bulgusu söz konusudur. Ülkemizde yapılan sınırlı 
sayıda yapılan araştırmalarda, derin rol yapmada erkek öğretmenlerin kadın 
öğretmenlere göre daha fazla duygusal emek gösteriminde bulundukları sonuçları söz 
konusudur. Bu farklılığın nelerden kaynaklandığında yönelik çalışmalar yapılabilir.  
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San  Francisco’da Yaşayan Türklerde Sosyo-Kültürel Değişme ve Kimlik Algısı 
Üzerine Nitel Bir Araştırma1 

Özet 

        Araştırma evreni, Türkiye’den San Francisco Körfez Bölgesine göç eden Türkleri 
kapsamaktadır. Örneklem grubu bu bölgede yaşayan Türkler arasından seçilmiştir. 
Gönüllü ve bireysel göç gerçekleştiren Türkiye kökenli Türklerde kültürel değişimin 
farkındalığı gözlemlenmiştir. Bu farkındalıkta iki farklı görüş tespit edilmiştir. Kendilerini 
geleneksel Türk- İslam  kültüründen ayrı düşünen seküler kesimin görüşleri ve Türk-İslam 
kimliğini korumak için diaspora halinde yaşayan bir diğer kesimin görüşleridir. Dolayısıyla 
San Francisco’da yaşayan Türkiye kökenli bireylerin kendi kimliklerini inşa ederken 
oluşturdukları ‘öteki’ tanımının içeriği de görüşleri nispetinde değişmektedir. Her iki 
görüşe sahip Türkler, adaptasyonda aynı sorunları yaşadıkları halde  kimlik algısı ve inşası 
gibi konularda önemli farklılık göstermektedirler. Ama görüş sahipleri iki kesim de 
inandıkları kültürel değerleri koruyarak, gelecek nesillere taşıyıp, Amerika’da yaşamlarını 
sürdürmek konusunda hemfikir görünmektedirler. Birinci kuşak nesilden çoğu, 
yaşlandıklarında Türkiye’ye dönmeyi düşünürken, diğer taraftan ikinci ve üçüncü kuşağın 
asimile olma endişesini  taşımaktadırlar. Çalışma derinlemesine görüşme ve odak grup 
görüşme tekniği kullanılarak yapılan nitel bir araştırmadır. Bu görüşmelerden elde edilen 
veriler kullanılarak San Francisco Körfez Bölgesinde yaşayan Türkiye kökenli 
göçmenlerdeki sosyo- kültürel değişme, kimlik algısı ve bunun “ulusaşırı” kimliklerinin 
oluşumu ve dönüşümüne katkısının ne olduğu saptanmıştır. 

  Anahtar Kelimeler: Asimilasyon, Göç, Kimlik Algısı, Kültür, Kültür Şoku, Sosyo-Kültürel 

Değişme.                                

              A Qualitative Study on Socio-Cultural Exchange and Perception of 
Identity in Turks Living in San Francisco 

               Abstract 

The universe of research includes Turks immigrating from Turkey to the San Francisco Bay 
Area. The sample group was chosen from among the Turks living in this region. Awareness 
of cultural exchange has been observed among Turks of Turkish origin who migrate 
voluntarily and individually. Two different views have been identified in this awareness. The 
views of the secular segment, who consider themselves separate from the traditional 
Turkish-Islamic culture, and the views of another segment who live in diaspora in order to 
preserve the Turkish-Islamic identity.  Therefore, the content of the definition of "the other" 
created by the individuals of Turkish origin living in San Francisco while constructing their 
own identities also changes in proportion to their views. Turks, who have both views, differ 
significantly in terms of identity perception and construction, although they have the same 
problems in adaptation. But the opinion holders seem to agree on preserving the cultural 
values they believe in, carrying them to the next generations and continuing their lives in 
America. While most of the first generation are thinking of returning to Turkey when they 
get older, on the other hand, they worry about assimilation of the second and third 
generations. The study is a qualitative study using in-depth interview and focus group 
interview technique.  

Using the data obtained from these interviews, the socio-cultural change, identity perception 
and the contribution of this to the formation and transformation of their “transnational” 
identities were determined among immigrants of Turkish origin living in the San Francisco 
Bay Area. 

Keywords: Assimilation, Immigration, perception of identity, culture, culture shock, socio-
cultural change. 

 
1 Bu makale “San Francisco’ya Göç Eden Türklerde Sosyo-Kültürel Değişme ve Kimlik Algısı” başlıklı yüksek lisans 
tezinden üretilmiştir. (İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan 2021). 
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               Giriş 

          Sosyo-kültürel değişme ve kimlik algısını konu alan bu araştırma, 21 Ağustos 2019- 29 
Eylül 2019 tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri, California Eyaleti, San Francisco 
Körfez Bölgesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sadece Türkiye Cumhuriyetinden göç 
eden  kişileri kapsamaktadır. 

        Araştırma evreni, Amerika Birleşik Devletleri, California eyaleti, San Francisco Körfez 
Bölgesinde yer alan Walnut Creek, Dublin, Sunnyvale ve Lafayette, şehirlerinde yaşayan 
Türkler seçilmiştir ve bu kişiler ile sınırlıdır. Oğlumun bu bölgeler içinde yer alan Walnut 
Creek’de yaşıyor olması ve araştırma örneklemi olarak seçilen bu bölgelerde yaşayan 
kişilere anahtar kişiler aracılığıyla ulaşma kolaylığından dolayı tespit edilen 24 kişi 
seçilmiştir. Bu kişiler seçilme nedenleri örneklem grubu için belirlenen şartlardan 
Türkiye’den göç etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma özelliklerini barındırıyor 
olmaları ve araştırma sonrasında da her türlü bilgi için irtibatın sağlandığı kişiler 
olmasından dolayı seçilmişlerdir. Araştırmamızın yöntemi, anket, derinlemesine mülakat, 
gözlem ve odak grup çalışması yoluyla elde edilen verilerin analizi ve yorumlanmasıdır.  

         Araştırma teorik ve uygulamalı olarak nitel bir çalışmadır. Çalışmada  belirlenmiş 
amaca ulaşabilmek, derinlemesine analizler yapabilmek için niteliksel araştırma 
tekniklerinden olan derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerle birlikte 
gözlem yöntemi ve alanda veri toplama süreci Amerika’da kaldığımız süre içinde sistematik 
olarak devam etmiştir. Gerek derinlemesine görüşmelerde  gerek odak grup görüşmesinde, 
mülakatçıların her bir soruya cevap verirken beden dili, yüz ifadeleri ve tavırlarında 
farklılıklar sergiledikleri gözlemlenmiş bu da verileri desteklemek ve çeşitlendirmek 
amacıyla kullanılmıştır. 

        Görüşme yapılacak bireylerle önceden ön görüşme yapılarak konu hakkında bilgi 
verilmiş, katılım için  onay ve gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Katılımcılara verilen söze 
sadık kalınarak gerçek isimleri kullanılmamış, katılımcılar kodlanmıştır. 

         Daha önce belirlenen 17 kişi ile derinlemesine görüşme ve 7 kişi ile de odak grup 
görüşmesi yapılmıştır. Beraberinde derinlemesine mülakat ve odak grup çalışması yapılan 
24 kişinin,  demografik sorulardan oluşan  anketi doldurmaları da sağlanmıştır.    

      Derinlemesine görüşmede bireylere yarı yapılandırılmış sorular soruldu. Amerika'daki 
kültürel deneyimleri, oradaki günlük yaşamları ve Türkiye’deki yaşamları ile farklılıkları,  
Amerika’ya ilk gittiklerinde kültürel  algının ne olduğu ve zamanla bu algıda değişiklikler 
yaşayıp yaşamadıkları gibi benzer alt sorular da sorularak araştırmada daha da derinleşme 
sağlanmıştır. 

      Odak grup  görüşmesinde derinlemesine görüşme  sorularından farklı sorular sorularak 
grup içi görüş farklılıklarının açığa çıkarılması sağlanmış ve yine bu sorular da alt sorularla 
desteklenmiştir. Bu sorulara aldığımız yanıtlarla sosyo-kültürel değişme ve kimlik algısı  
bütüncül bir bakış açısı esas alınarak, yorumlayıcı bir yaklaşımla incelenmiştir. Türkiye’den 
göç eden bilim insanlarının ve alanında uzmanlaşmış meslek sahiplerinin de göç nedenleri 
ve Türkiye’ye tekrar dönme ya da dönmeme nedenleri de derinlemesine araştırılmıştır. 

        San Francisco bölgesi hakkında detaylı bilgi, bölgeye göç eden Türk göçmenlerin 
demografik, kültürel ve ekonomik yapıları, din, inanç, milli, manevi  değerleri ve kimliğin 
yeniden  inşası  geniş bir yelpazede ele alınmıştır. Türkiye’den gönüllü göç gerçekleştiren 
Türklerle ve yaşadıkları bölge ile ilgili yeni bilgilere ulaşılmış olup, benzer çalışmalarla kıyas 
yapılmıştır. Benzer çalışmaların verileri bazı yönlerden bu çalışma verilerini desteklerken 
bazı verilerin örtüşmediği  hatta tezat teşkil eden verilere de ulaşılmıştır. 
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          Literatür taraması yapılarak, konuyla ilgili daha önce çalışma yapılıp  yapılmadığına 
bakıldı. Kültürle ilgili geniş bir literatür bulunmaktadır. Etnik kimlik konusunda da 
çalışmalara rastlandı.Daha önce Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmış, %50-60 oranında 
benzer çalışmalara rastlanmıştır. Fakat konu ile ilgili, birebir örtüşen San Francisco’da 
yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.             

    1. Kavramsal Çerçeve                                                                                                 

               1.1.  Göç Olgusu 

        Göç, anlamlı bir uzaklık ve etki yaratacak kadar bir süre içinde gerçekleşen bütün yer 
değiştirmeler, olarak tanımlanmaktadır” (Erder, 1986). Ülke sınırları içerisinde meydana 
gelen göçlere iç göç, ülke sınırları aşılarak gerçekleştirilen göçlere dış göç denir” (İpek, 
2016). Uluslararası göç hareketleri 1980’lerden itibaren küreselleşmenin, teknolojik 
gelişmelerin ve yeni politik yapılanmaların etkisiyle niteliksel değişimler yaşamaya 
başlamıştır.  Göç olarak ortaya çıkan bu durum, iki toplum arasında bir yerde bulunan ve iki 
toplum arasındaki bağlantıyı sağlayan bir yaşam biçimini ifade etmektedir. Böylece, köken 
ülke ve kabul eden ülke arasında yeni türdeki ağlar gelişmeye başlamaktadır. Toplumsal, 
politik, ekonomik ve kültürel türde ortaya çıkan bu bağlar, ulusaşırı sosyal alanlar olarak 
tanımlanmaktadır” (Yiğittürk, 2018). Ulusaşırı yaklaşım “fikirlerin, sembollerin, 
düşüncelerin, ideolojilerin, toplumsal ve siyasal hareketlerin, maddi kültürün, sanatın göç 
alan ülke ile göç veren ülke arasında karşılıklı hareketinden söz eder” (Kaya, 2003). Göç alan 
Amerika Birleşik Devletleri ile göç veren Türkiye arasındaki benzer kültürel değerlerin, 
tutum, davranış ve yaşam şekillerinin zaman içinde harmanlandığı görülmektedir.  

          Devletlerarası sınırların aşılması ile ortaya çıkan dış göç (uluslararası göç) yeni bir 
olgu olmasa da yaşanılan dünya üzerindeki etkilerinin hiçbir zaman bugünkü kadar görünür 
ve büyük olmadığını söylemek gerekmektedir. “Sömürgecilik, emperyalizm, savaş, ulus 
devletlerin oluşumu ve endüstrileşme göç çağının birinci aşamasını oluştururken “(Hatton-
Williamson, 2008)  II. Dünya savaşı ve küreselleşmenin hız kazanmasıyla halen içinde 
bulunulan göç çağının ikinci aşamasına geçilmiştir. Bu bağlamda dış göç uluslararası 
ilişkilerde toplumsal dönüşümü ve etkileşimi sağlayan temel dinamiklerden biri olmuştur” 
(Castles- Miller, 1998). Bu dinamiklerin sağladığı dönüşümler de göç alan ülkelerin kültürel 
etkisi ve üstünlüğü hiç şüphesiz, göz ardı edilemez.         

         Bir kültür olgusunun bir kimseden bir başka kimseye, bir gruptan bir başka gruba 

geçmesi durumunda, eğer içinden çıktığı kültürle içine sızdığı kültür özdeş olsunlar ve 

mekanik standartlaşma araçları da varsa (bu kültür olgusu) esas itibariyle değişmeden 

kalır (Sorokin, 1972).  Eğer söz konusu iki kültür (içinden çıkılan ve içine sızılan 

kültürler) farklı iseler, bir yerden bir yere göç eden kültür olgusu değişir ve iki kültürün, 

kişilerin ya da grupların arasındaki ayrılık ne denli büyükse o da o denli çok değişir. 

İçinden çıkılan veya içine sızılan kültürler arasındaki farkı sabit tutarsak, birinden ötekine 

göç eden kültür olgusunun ne dereceye değin dönüşeceği kendi doğasına bağlıdır 

(Sorokin, 1972). Kültür ya da uygarlıkların taşınabilirliği bağlamında kültürler arasındaki 

alışveriş ya da değişimin yönü kişi veya grupların tutumuna bağlıdır. 

Çağımızdaki göç eğilimini, Castles ve Miller’e göre dört başlık altında toplayabiliriz:  

● “Göçün Küreselleşmesi: Göç veren ülke ve bölgeler çeşitlenmekte, böylece göç alan 
ülke ve bölgeler de farklı kültürel yapıdaki göçmenlerle zenginleşmektedir. 
● Göçün Hızlanması: Göç hacmi her geçen gün büyümekte ve dünya ülkeleri de bu yeni 
duruma uygun yeni göç politikaları geliştirmektedir. 
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● Göçün Farklılaşması: Göç alan ülkeler artık sadece işgücü göçü/misafir işçi göçü ile 
değil, göçmen, mülteci, sığınmacı gibi birçok göç tipi ile muhatap olmaktadır. 
● Göçün Kadınlaşması: Özellikle emek göçü açısından bakıldığında, çağımızda 
kadınların geçmişe göre daha fazla göç sürecine dahil oldukları görülmektedir. Bugün 
dünyadaki göç trendine baktığımızda Castles ve Miller’in yukarıda sayılan eğilimlerin 
tümünün gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz. Günümüzde dünyadaki göçün genel 
yapısının; küreselleştiğini, hızlandığını, farklılaştığını ve artık kadınların daha fazla göç 
sürecine katıldığını söyleyebiliriz. Özellikle göçün farklılaşması sonucunda bireysel olarak 
da gündelik hayatımızda göç sürecinin çok farklı aktörleri ile muhatap olmaktayız. Akademi 
ve medya dilinden öte, günlük konuşma dilimize göç literatüründen göçmen, mülteci, 
sığınmacı, kaçak, yabancı, insan taciri vb. gibi onlarca farklı kelime ve kavram girmesi bu 
farklılıkların boyutları hakkında bize bir fikir verebilir” (Adıgüzel, 2010). 

 

1.1.2. Dış Göç 
Bir ülke içindeki bireylerin eğitim alma, iş kurma, iş bulma gibi nedenlerle yurt dışına yani 
başka bir ülkeye kısa veya uzun süreli olarak çıkması dış göç olarak tanımlanmaktadır. Dış 
göçte, sosyo-ekonomik bakımdan gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler için bir çekim 
merkezi durumundadır (Şentürk, 2017). Dış göç, diğer adıyla uluslararası göç, pek çok az 
gelişmiş ülke açısından ekonomik gelişmenin ve küreselleşmenin bir öğesi sayılmaktadır.                                              
Göçmen tercihlerinin başında doğduğu ülke dışında yaşama eğiliminin artması gelmektedir. 
Bu tercihleri tetikleyen, başka ülkeleri ve göçü cazip hale getiren de hiç şüphesiz gelişmiş 
ülkelerin göçmenlere sunduğu imkânlardır.  
 

             1.2. Kültür 

            “Kültür, insan düşüncesinin yöneldiği objede şekillenmesi; Yani onu şekillendirmesidir.” 

                                                                                                                        Zeki Arslantürk 
 

Kültür nedir? Bugün herkesi tatmin eder şekilde bu soruya cevap vermek güçtür. Nitekim 
kültürle ilgili sahalarda çalışan ilim adamlarından hemen hepsinin onu yeniden tarif etme 
teşebbüsü de bunu göstermektedir. Kültürü tarif etmedeki güçlüğün sebebini çok defa 
mevcut bilgi ve malzemenin eksikliğinden ziyade başka noktalarda aramak icap ediyor: Bir 
defa terimlerde mensup bulundukları ilimlerin inkişafına tabi olarak onu takip etmek ve bu 
yüzden zaman zaman yeniden tarif edilmek mecburiyetindedirler. Böylece her ilim 
kullandığı terimlere, o an için umumi, herkes tarafından kabul edilebilir bir ifade vermeye 
çalışırken eski manalarını muhafaza edip günlük lisana bile geçmiş olan daha evvelki 
tariflerle karşılaşmak onlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır (Turhan, 2016). 
Mümtaz Turhan’a göre açık-seçik bir kültür tanımı yapmak oldukça güçtür. Şerif Mardin 
kültür için “toplumsal bilimlerin en kaypak ve anlaşılması en zor kavramlardan biri” 
(Mardin, 1983) diyor. Bir yazar kültürü “insanın üretebildiklerinin tümü” olarak tanımlıyor. 
Bir başkası ise “duyuş, düşünüş ve davranış biçimi”. Antropolog Wiessler’e göre ise kültür, 
“bir halkın yaşam tarzıdır.” Yıllar önce iki antropolog kültür üzerine yazdıkları bir makalede 
iki yüzün üzerinde tanım tespit etmiş ve sonra bir tanımda kendileri yapmışlardır (Bozkurt, 
2018). Kültür geniş bir yapılanmaya sahiptir. Örneğin kadim Türk kültüründe ad 
yapılanması, adeta buzdağına benzemektedir. Öyle ki bu unsur ailenin toplumsal değerler 
üzerinden bireye ad vermesi, bireyin de adın kültürel muhteviyatına binaen tutum ile 
düşünce geliştirmesiyle başlar ve devamında çeşitli toplumsal kurumların (dil, din, eğitim 
vb.) onu biçimlendirmesiyle devam eder (Çatlı Özen, 2019). Tüm bu tarifler ışığında duyuş, 
düşünüş, davranış biçimi ve yaşam tarzlarında gözlemlenen, kültürel etkileşim ve değişimin 
Türklerin aleyhine seyrettiğidir, bu da doğal bir sonuçtur. Zira Türkler orada misafir 
konumundadır ve ev sahibi statüsünde olan Amerikalıdır.   
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         Kültür aktarmasında Mühim ve müessir olan, temasın sıklığı, uzun ve devamlı olması 
gibi hususiyetler değildir; bu hususta mühim olan onun, o esnada mevcut bulunan çevreye 
yapacağı tesirler, alıcı kültüre verebileceği unsurlar ve bir de temas halindeki iki grup ve 
cemiyetin birbirlerine karşı takınacakları tavırlar (atitütler)dir (Linton, 1940). Hakikatte R. 
Linton’un da işaret ettiği gibi, kültür değişmelerinde grup ve toplumların birbirine karşı 
takındıkları tavırlar, kültür temaslarından daha önemlidir (Turhan, 2016).  

           Her göç eden kültürel grup, yerleştiği ülkeye kendi gelenek, görenek ve değerleri ile 
yaşam tarzını taşımaktadır. Göçmen gruplar, baskın kültür içinde farklı kültürel kimlik ve 
değerleri temsil eden sosyo-kültürel adacıklar  oluşturup kurdukları iletişim ağı ile de  
görüşmelerinde devamlılık sağlayarak kimliklerini korumaya kendi gelenek ve inançlarını 
yaşatmaya çalışmaktadırlar.  Bunu yaparken de parçası oldukları yeni toplumu belli 
ölçülerde yeniden şekillendirme sürecine katkıda bulunurlar. Fakat her yeni göçmen, 
parçası olduğu bu yeni toplumu şekillendirirken kendisi de değişir, dönüşür ve yeniden 
şekillenir. Buradaki en önemli olgu ise farklı ideolojilerin, kültürel ve siyasal etkilerin etkisi 
altındaki bireylerin yaşadığı kimlik mücadelesidir. Bu olgu, farklı etkiler altındaki bireyin 
kimliğinin ve değerlerinin, sürekli bir mücadele alanına (battleground) dönüşmesi şeklinde 
anlaşılabilir” (Kaya, 2006). Bir yandan “eski” değerlere sadakat, diğer yandan yeni ortamın 
sunduğu imkanlar ve değerler arasında tercihte bulunma, her göçmenin yaşadığı 
çatışmadır” (Güngör, 2016).  Dolayısıyla bu çalışmadaki göç, Türkiye’den Amerika’nın 
Kalifornia Eyaleti, San Francisco körfez bölgesine istekli göç gerçekleştiren Türklerin de 
yaşadıkları tüm bu sosyo-kültürel değişim ve dönüşümü kapsamaktadır. 

1.2.1.Kültürleme/Kültürlenme 

 Belirli bir kültüre mensup kişilerin bir başka kültürden kişilerle temaslarında 
yaşadıkları kültürel ve psikolojik değişim süreci ya da değişimlerdir (Bilgin, 2003). Kişinin, 
doğumundan ölümüne değin, kendi toplumunun kültür içeriğini öğrenmesi, toplumca 
istenen, beklenen insan olma sürecidir. Sosyal bilimcilerle hekimlerin toplumsallaştırma 
(sosyalleştirme-sosyalizasyon) adını verdikleri eğitim olgusu kültürlemedir (Güvenç, 
1984). Kültürleme ve kültürlenme sürecinde birey, ihtiyaçlarını nasıl tatmin edeceğini 
öğrenir (Gezon ve Kottak, 2016). 

   Diğer taraftan Amerikalı ilim adamları “kültür temasını” kastettikleri zaman 
genellikle; bunun yerine çeşitli manalara gelen “kültür edinme veya kültürleştirme-
acculturation” tabirini kullanmaktadırlar. Bu terim bir manaya göre, kültür değişmesinin 
özel bir şeklini, diğer bir manaya göre de kültür temasının belirli bir konumunu, bazen de 
bir kültüre adapte olmayı ifade etmektedir (Turhan, 2016: 39). 

              1.2.2. Kültürel şok 

         Farklı kültürle karşılaşan, başka kültürün mensubu olan birey ve sosyal grupların 
uyum sorunu yaşadıkları sıkıntılı olay ve olgular karşısında göstermiş oldukları tepkileri 
ifade etmektedir (İçli, 2001). Yabancı bir ülkede ya da çevrede yaşamanın psikolojik sağlık 
üzerindeki etkisini açıklayan diğer bir kuram da kültürel şok kuramıdır. Bu görüşe göre, 
kültürel farklar bireyin uyum güçlüğü çekmesine neden olmaktadır. Eğer içine girilen yeni 
çevre kendi kültürüne benziyorsa daha az, benzemiyorsa daha fazla uyum sorunu ile 
karşılaşılacaktır. (Garcia,1985; Akt: Esentürk-Ercan 1998). İnsanların alışık oldukları yaşam 
tarzından farklı bir tarz ve ortamda yaşamak zorunda kaldıklarında değişime karşı 
verdikleri psikolojik tepki durumudur. Sürekli olmamakla birlikte geçicilik süresi de kişiye 
ve topluma göre değişiklik gösterebilir.  
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 1.3. Asimilasyon 
     Asimilasyon, Latince benzer (simt'lus) kelimesinden türetilmiştir. Fransızca ve 
İngilizcede ortak olan bir kelimedir. Sözlük anlamı, bir şeyi değiştirerek kendine benzetme 
yahut bir şeyin değişerek başka bir şeye benzemesidir. Dilimize “özümleme” ve “özümseme” 
diye çevrilmekte ise de bu kelimelerin, sözcüğün Latince aslıyla ilişkisi yoktur. Fransızca ve 
İngilizcedeki kullanılışına göre asimilasyon, iki farklı anlam ifade eder:  
 

● Bir grup veya genellikle azınlıkta olan bir grubun kendi kültürlerinden farklı 
hâkim bir kültür tarafından özümlenmesi ve kendisine benzetilmesi. Buna eskiden 
“temsil”, günümüzde ise “özümsenme” denmektedir. 
● Bir grup ve azınlığın başka bir kültür içinde kendini eritmesi ve ona benzemesi. 
Bu anlamda önceleri “temessül” bugün ise “özümseme” kelimeleri kullanılmıştır 
(Öztürk, 2012). 

 
1.4. Dışlanma 

 Bireylerin, ailelerin ya kaynaklardan ya da geniş bir ölçekteki cemaatle veya toplumla 
sosyal bağlar kurmaktan yoksun bırakılmaları sürecini karşılayan bir terim (Marshall, 
1999). Sosyal dışlanma, yoksulluk hallerini de içeren ama onun tek boyutluluğunu ve anlık 
niteliğini aşan bir kavram olarak ele alınabilir. Bu çerçevede sosyal dışlanma; ekonomik, 
mekânsal, kültürel ve politik dışlanma gibi boyutlarda kendini gösterebilmektedir. Bu 
boyutlar çoğu zaman iç-içe geçmiş ve birbirinin etkisini artıran bir şekilde ortaya 
çıkabilmektedir. Dışlanma, bir süreç olarak bu çeşitli boyutlar ve bunlar arasındaki 
dinamikler dikkate alınarak incelenmelidir (Adaman ve Keyder, 2006). Dışlanma, göç eden 
kişi ve toplumların genellikle yaşadıkları olayların başında gelir. Fakat San Francisco Körfez 
Bölgesinde yaşayan Türkler dışlanma olgusunu neredeyse hiç yaşamadıklarına vurgu 
yapmaktadırlar. Genelinin yaptığı ortak açıklamaları ise şöyle: Burada nüfusun yaklaşık 
olarak %80’ini göçmen topluluklar oluşturuyor. Amerikalı nüfus az olduğu için göçmenlerin 
birbirini dışlaması mümkün görünmüyor. 

            1.5. İslamofobi 

           Kelime anlamı olarak, “İslam korkusu” demektir. İslamofobi ya da Anti-İslamizm, eş 
anlamlı kavramlar olarak bilinmesine rağmen gerçekte farklı kavramlardır. Sosyolojik bir 
kavram olarak İslamofobi, İslam’a ve Müslümanlara yöneltilen korku, nefret, aşağılama ve 
ithamlar olarak dile getirilirken, Anti-İslamizm, özellikle medya ve siyaset aracılığıyla 
İslamiyet’e, bilinçli, örgütlü ve kasıtlı bir düşmanlığı ifade etmektedir (Canatan, 2007). 
İslamofobi, kelime olarak son yıllarda kullanılsa da tarihi kökleri bakımından eskidir. 
Göçmen karşıtlığı, yabancı korkusu ve İslamofobi birbiri ile yakından ilişkili ve doğrudan 
“dış göç” ile bağlantılı kavramlardır. Avrupa’da, özellikle göçmen işçilerin artık Batılı 
toplumlarla birlikte yaşamak zorunda olduğunun anlaşıldığı 1970’lerden sonra, 
göçmenlere, özellikle Müslüman göçmenlere olumsuz yaklaşımlar artmaya başlamıştır. 
1990’lı yıllardan itibaren, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla, Marksizm ve Komünizm yerine 
Batı siyasetinde küresel yeni düşman olarak “radikal İslâm” ikame edilmiştir.  

                  2. Teorik Dayanaklar 

              San Francisco’da yaşayan Türklerde sosyo-kültürel değişim ve kimlik algısını 
araştırıp, yorumlamaya çalıştığımız bu çalışmada üç teorik yaklaşımdan faydalandık. 
Birincisi, Coğrafyanın toplum ve insan üzerindeki etkisinden bahseden, sosyal olguları 
çeşitli coğrafi unsurlarla ilişkilendiren, iklim, çevre ve kentsel yaşam üzerine çalışmalar 
yapan İbni Haldun’un teorik yaklaşımlarıdır. İkincisi, bir Amerikan disiplini olan Sembolik 
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etkileşim ve toplumsal eylem kuramını fikirsel olarak en çok etkileyen, sosyal kimlik üzerine 
çalışmalar yapan düşünür, sosyal psikolog Goerges Herbert Mead’dir. Stephen Castles ve 
Mark J. Miller’in öne sürdüğü çokkültürlülük, uluslararası göç ve ulusal kimlik kavramları 
da  faydalandığımız yaklaşımlar arasındadır. 

               2.1. İbn Haldun/ Coğrafya ve iklim 

“Bil ki, iklimi mutedil olan kuşakların her tarafi verimli değildir ve buralarda yaşayanların 
tamamı da bolluk ve rahat içinde yaşamazlar. Aksine toprağının verimli ve elverişli olmasından 
dolayı her türlü hububat ve meyvelerin yetiştiği yerler olduğu ve buralarda bolluk içinde 
yaşayanlar bulunduğu gibi, toprakları verimsiz ve taşlık olan, ekin hatta ot bile bitmeyen yerler 
de vardır ve buraların halkları da darlık ve yokluk içinde yaşarlar.” 

                                                                                                                                       İbn-i Haldun 

         Amerikalı doğabilimci Alexander Von Humboldt, İbn-i Haldun’un Ortaçağın en önemli 
tarihi coğrafyacısı olduğunu belirterek, coğrafyanın önemli konularından olan fiziki çevre 
ve kültür arasında ilişkiyi araştıran ilk kişi olduğunu vurgulamıştır (Humboldt, 2005). 
İklimin, tabiat koşullarının, yeryüzü şekillerinin, tüm coğrafi özelliklerin, insan ve toplum 
yaşamı üzerindeki etkilerinin çok belirleyici ve şekillendirici olduğunu defalarca dile 
getirdiği Mukaddime’sinde belirttiği “coğrafya kaderdir” sözü üzere uluslararası göç 
yaşanan topluluklarda değişimin kaçınılmaz olduğunu daha net bir şekilde görülmektedir. 
İbn-i Haldun’un görüşlerinden etkilendiği söylenen Montesquieu’de iklim ve coğrafi 
koşulların insan üzerindeki etkisi ve insan karakterini şekillendirebilecek konular üzerinde 
fikir beyan ettiği bilim çevrelerinin malumudur. Bu iki düşünürün fikirleri ışığında kültürel 
değişimin kaçınılmazlığı da ortadadır. 

      Tasviri coğrafya anlayışının hâkim olduğu bir dönemde İbn Haldun, modern coğrafyanın 
prensipler ile dönemin beşeri coğrafyasının bir analizini yapmıştır. Bu anlamda 
kendisinden sonra gelen coğrafyacıları etkileyerek modern coğrafyaya zemin hazırlamıştır. 
Coğrafyanın önemli bir alt disiplini olan iktisadi coğrafya “mal ve hizmetlerin üretimi, değiş-
tokuşu ve tüketiminin çeşitli ekonomik faaliyetlere göre durumu, karşılıklı ilişkileri ve 
mekânsal farklılıkları ve benzerliklerini” araştırır (Tümertekin, Özgüç, 2004). İbn Haldun, 
yerleşik ve göçebe toplumların geçim şekillerine göre bir takım sınıflandırmalar yapmış ve 
ekonomik açıdan farklılıklarını kıyas yoluyla göstermiştir. 

         İbn Haldun, toplumların geçim yollarının analizlerini yapmış ve sonuçlarını ortaya 
koymuştur. Ayrıca ekonomi ve hayat tarzı arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istemiştir. 
Nitekim İbn Haldun’a göre insan ve cemiyetlerin farklı olması, büyük oranda iktisadi 
faaliyetlerin çeşitliliğinden kaynaklanır (Kozak, 1982). Öyle ki iktisadi olayların sosyal 
meselelerde en çok tayin edici  amil olduğunu ifade eder. Zira iktisadi olayların toplumsal 
olayları etkilediği gibi insanı ruhsal ve manevi açıdan etkilediğini savunur (Falay, 1978). 
Şehir-kır ayrımında toplumların hayat tarzları ve farklılıkları üzerinde durarak, bunları 
fonksiyonel açıdan değerlendirir (Bayartan, 2013). Çeşitli gruplar üzerinde yapmış olduğu 
gezi ve gözlemler sonucu, üretimin toplumların değişmesi ve gelişmesinde  belirleyici faktör 
olduğu sonucuna varmıştır (Elmacı,2017). Mesela, hayvancılıkla uğraşan toplumlar göçebe 
halinde yaşarken, sanat, zanaat ve ticaretle geçinen toplumlar yerleşik hayata geçerek 
kasaba ve şehirlerde yaşamayı tercih etmişlerdir. 
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              2.2. Goerges Herbert Mead/Sembolik Etkileşim ve Sosyal Kimlik 

           Kimlik tartışmaları esas olarak iki alana ayrılmaktadır; psikodinamik ve sosyolojik. 
Sosyolojik gelenekte kimlik kuramı, sembolik etkileşimcilik ile bağlantılıdır. William James 
ile Goerges Herbert Mead’in tartıştığı pragmatik benlik kuramından çıkmıştır. Benlik, 
insanların iletişim ve dil aracılığıyla kendi doğaları ve toplumsal dünya üzerinde 
düşünmelerini sağlayan, insana özgü bir yetenektir (Marshall, 1999). 

         Bir Amerikan disiplini olan sembolik etkileşim toplumsal eylem kuramını, fikirsel 
olarak en çok etkileyen düşünür, sosyal psikolog George Herbert Mead’dir. Kuramında 
sosyal psikoloji anlayışı ile pragmatik felsefeyi birleştirdiği için Amerikan sosyolojisinin 
önemli figürlerinden birisidir. Mead, sadece bir sosyal psikolog ve filozof değil, aynı 
zamanda zihin ve benliğin gelişimi ile bireyin içinde dünyaya geldiği ve sosyalleştiği toplum 
arasındaki ilişkiyi kavramaya çalışan sosyologlardan biridir. Onunki, benlik ve toplumun 
birbirinden ayrılamayacağını öne süren bütüncül bir sosyoloji ortaya koyma girişimidir 
(Goodwin ve Scimeca, 2015). Güçlü ilişkisel bir failliğin izlerini sürebileceğimiz tartışma 
başlıklarından bir diğeri de zihni ve işleyişini ele alış tarzıdır. Zihin ve düşünme kaabiliyeti 
ya da genel manada “zihinsel organizmanın bir durumla arasında kurduğu ve sembollerin 
aracılık ettiği ilişki” (Mead, 2017) olarak, doğuştan verili bir kapasite olmaktan ziyade, 
toplumsal etkileşim aracılığıyla öğrenilen ve paylaşılan belli ortak anlam dünyalarının 
mevcudiyetiyle doğrudan bağlantılıdır. Buna göre, “zihin sadece bireysel insanî 
organizmanın bakışı dâhilinde eğilmek saçmadır, orada kendi odağına ait olmasına rağmen 
temelde sosyal bir fenomendir, onun biyolojik işlevleri bile öncelikli olarak sosyaldir” 
(Mead,1972).  

            Kültürel kimlik, millete ait kimliktir. Milleti diğer milletlerden farklı kılan özelliklerin 
bütünüdür. Bir başka ifadeyle kültürel kimlik; ferdi, diğer milletlere mensup olan fertlerden 
farklı kılan; dil, din, tarih ve diğer kültür unsurlarının ferdin tutum ve davranışlarına 
yansıması neticesinde oluşan; bir millete mensubiyeti gösteren özellikler bütünüdür. Her 
toplum, kendi içinde yaşayan ve yetişen bireylere, kendine özgü bir kişilik ve buna bağlı bir 
kültürel kimlik kazandırır (Aşkun, 1989). 

       Wilbert Moore’a göre, sosyal değişme, “toplumsal eylem ve etkileşim kalıpları” anlamına 
gelen “toplumsal yapılardaki önemli dönüşümlerdir” (Moore, 1972). Benzer bir şekilde 
Harper, bu kavramı zaman içinde toplumsal yapıdaki ve kültürel kalıplardaki önemli 
dönüşümler olarak tanımlar (Harper, 1993). Berelson ve Steiner’a göre ise, toplumsal 
değişme, toplumun yapısındaki temel ve geniş değişmelerdir. Ailenin örgütlenmesindeki, 
hayat kazanma yollarındaki, dinsel davranışlardaki, insanlar tarafından benimsenen 
değerlerdeki ve kullanılan teknolojilerindeki değişmelerdir (Berelson ve Steiner, 1964). Bu 
tanımların işaret ettiği ortak nokta şudur: Önceki durumdan bir farklılaşmayı içeren sosyal 
değişme, toplumsal yapının ve onu oluşturan kalıcı toplumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri 
belirleyen eğitim, ekonomi ve aile gibi toplumsal kurumların zaman içerisinde değişmesidir 
(Merter ve Talas, 2017). San Francisco’ya göç eden Türklerde de zaman içinde bu sosyal 
değişim, bağlı bulunduğu toplum içi ilişkiler ve kurumlardan başlayarak en küçük birim 
olan aileye kadar sirayet etmektedir. 

2.3. Stephen Castler ve Mark J. Miller/Çokkültürlülük, Uluslararası Göç ve 
Ulusal Kimlik 

          Çokkültürlülük konusunu Castles ve Miller şu şekilde değerlendirmektedir. Son 
kategori, göçmenlere, belli temel değerlere uyum göstermeleri beklenmesine rağmen, 
farklılıklarını bırakmaları beklenmeksizin, tüm sosyal alanlarda eşit haklar verilmesi 
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gerektiğini belirten çok kültürlülüktür ya da çoğulculuktur. Çok kültürlü bir ülkede, göçmen 
olarak gelmeye müsaade edilmesiyle başlayan, sivil toplum üyeliği devlete ve millete tam 
katılıma yol açmalıdır. İki temel değişik şekli vardır. ABD’de tipik olan bırakınız yapsınlar 
(laissez-faire) yaklaşımında, kültürel farklılık ve etnik cemaatlerin varlığı kabul edilir, ancak 
sosyal adaleti ya da etnik kültürlerin devamını sağlamak devletin görevi olarak 
görülmemektedir. İkinci şekil, hem Kanada, Avusturya ve İsveç’te hem de diğer ülkelerin 
belli politik alanlarında olduğu gibi, çok kültürlülüğü bir devlet politikası olarak 
görmektedir. Burada, çok kültürlülük hem çoğunluğu oluşturan grubun kültürel farklılığı 
kabul etmeye gönüllü olması, hem de azınlıklara eşit haklar garanti eden devlet faaliyeti 
anlamına gelir.” Klasik göç ülkeleri için, çok kültürlülük kültürel olarak farklı kalabalık 
grupların topluma hızla dahil olması için en iyi yol olarak görülmektedir. Ayrıca, göçmenleri 
vatandaş yapma zorunluluğu çokkültürlü bir politika için baskıyı desteklemektedir: Eğer 
göçmenler seçmen olursa, etnik gruplar siyasi etki gücü kazanabilirler (Castler, Miller, 
2008). 

           Amerikan toplumu açısından çok kültürlü politikaları tanımlayan iki kavram vardır: 
Erime kabı (melting pot) ve salata kasesi. Erime kabında Amerikan milli devletinin birer 
parçası olarak bütün etnik kültürler karşılıklı bir birleşme süreci yaşarlar. Bu iki şekilde 
gerçekleşir: Bütün kültürler, geçmişleriyle ilgili hiçbir bağ ve çağrışım olmaksızın evrensel 
değer ve sembolleri edinme sürecini tecrübe ederler, hiçbir grup sembolik bir hakimiyet 
kurmaksızın, etnik gruplar arasında çift taraflı bir etkileşim yaşanır. Erime kabı tabirini ilk 
defa 1908 yılında İsrail Zangwill kullanmıştır. Erime kabı, bir kültürel mütecanisleşmeyi 
(bağdaşık olmayı) içine alır, farklı kültürlerin iç içe birbirine geçişiyle tek bir kültüre 
dönüşecek şekilde birleşimi söz konusu olur. Burada erime kabı kavramı göçmen grupların 
ve büyük toplumun karışımıyla ortaya çıkan yeni Amerika kimliğini ve Amerikalılaşmayı 
temsil etmektedir. Ancak, Amerikan toplumunun çoğunluğunun bütün ırkların birbirine 
karıştığı yeni bir Amerika’yı arzulayıp arzulamadığı tartışmalıdır. Kültürel özelliklerini 
koruyarak göçmen Amerikan vatandaşı olmayı tercih etme eğilimi daha güçlü gibi 
görünmektedir (Taşdelen, 2019).  

         3. Uygulamalı Araştırma: Göç Eden Türklerde Kültür, Din ve Kimlik Algısı 

                 3.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri  

            Araştırma evrenini temsil eden örneklem grubu, San Francisco Körfez Bölgesinde yer 
alan Walnut Creek, Dublin, Sunnyvale ve Lafayette şehirlerinde yaşayan, Türkiye’den göç 
etmiş Türkleri kapsamaktadır. Grubu temsil eden kişiler on sekiz yaşını geçmiş kadın ve 
erkek, evli ve bekâr Türklerdir. Bölge seçiminde en büyük etken oğlumun Walnut Creek’de 
ikamet ediyor olmasıdır. Örneklem grubundan diğer kişilerin yaşadığı şehirlere ulaşımın 
kolay olması ve bu bölgelerde  yaşayan Türklerle oğlumun görüşüyor olması nedeniyle 
bölgede ikamet eden 24 kişi seçilmiştir. 

         Görüşme yapılan toplam 24 kişinin 14’ü kadın ve 10’unun da erkek olması sebebiyle 
cinsiyet dağılımında nispeten eşitlik sağlanamamıştır. Yaş kategorisinde temsil derecesine 
göre sınıflandırdığımızda 59 yaş üstü grup en düşük oranı temsil etmektedir. Kadınlar ve 
erkeklerde en yüksek oranda temsil edilen yaş grubu 35-42 aralığıdır. Bu oranlamada ikinci 
sırayı ise 43-50 yaş aralığı almaktadır. Bu yaş aralıkları da göstermektedir ki, kişilerin göç 
tercihleri aynı zaman diliminde ya da aynı yaş seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bu kadın ve 
erkeklerin bazılarının göç ettikleri esnada evli oldukları ve aynı yaş aralığında olmaları, göç 
yaşanan yılların aynı olması da bu görüşü desteklemektedir.  

         Bağımsız değişkenlerden biri olan eğitim durumunda ise kadın ve erkeklerde en 
yüksek oranı lisans eğitimi almış grup  temsil etmektedir.  Temsil sırasında lisanstan sonra 
yüksek lisans eğitimi gelmektedir ve bu oranlar %49 lisans, %44 yüksek lisans olarak 
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birbirine yakın durumdadır. Örneklem grubunda önlisans eğitimi temsil oranı ise %8’dir. 
Bu sebeple göç etmiş Türklerde eğitim durumları için lisans ve  lisansüstü eğitim alanlar için 
yarı yarıya tabirini kullanmak yanlış olmayacaktır. Oranlamadaki bu seviye de bize 
göstermektedir ki, genel olarak lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim alan insanların, 
San Francisco Körfez Bölgesini seçtiklerini görmekteyiz. Bu tercihlerin en önemli 
sebeplerinden birisi de göçmenlere yeterince iş imkânı sunan teknoloji firmalarının bu 
bölgede hizmet veriyor olmalarıdır. 

           Örneklem grubunda yer alan kişilerin anne ve babalarının eğitim durumları arasında 
farklılık göze çarpmaktadır. eğitimin okur-yazarlık seviyesinde olan anne-babaların 
olduğunu görürken diğer tarafta lisansüstü eğitim almış anne-babalar da bulunmaktadır. Bu 
durum da göstermektedir ki, San Francisco’ya göç eden kişilerin üniversite öncesi yaşamları 
(il, ilçe ve köy) ve ailelerinin eğitim seviyeleri de tercihlerinde çok etkili olmadığı sonucuna 
ulaşmaktayız. Bu bölgeye göç eden kişilerin ortak paydaları Türkiye’de büyükşehirlerde yer 
alan üniversitelerde lisans okumuş olmalarıdır. Katılımcıların %60’ı aşan oran ile temsil 
eden kişiler, Yurtdışında yüksek lisans yapma isteğiyle gelmişlerdir. Diğer %40’ı da 
Türkiye’de mevcut bir işe sahip iken daha iyisine ulaşmak isteği ile göç 
gerçekleştirmişlerdir. Daha iyisinin de “fırsatlar ülkesi” olarak nitelendirilen Amerika 
Birleşik Devletleri’nde bulabilecekleri düşüncesi sonucunda gönüllü ve istekli olarak bu 
göçü gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bireysel olarak her bir kişi için bu göçü tetikleyen 
ve kolaylaştıran özel durumlarının olduğunu da derinlemesine görüşmelerde öğrenmiş 
bulunmaktayız.                                                                                        

              3.2. San Francisco’ya Göç Eden Türklerin, Göç Sebepleri 

      San Francisco’da yaşayan Türk göçmenlerin yaşamış oldukları sosyal, kültürel, 
ekonomik ve düşünsel değişim süreçlerini yapmış olduğumuz mülakat örneklerinde 
görmekteyiz. Amerika’da doğmuş Türkiye kökenli göçmen mülakatçının yanı sıra, otuz yıl 
önce göç etmiş ve daha yeni bir yıl önce göç gerçekleştirmiş kişiler de yer almaktadır. 

      Uluslararası göçü anlamak için en çok kullanılan kuramsal önerme “çekici ve itici 
faktörler” (pull-push factors) paradigmasıdır. Bu yaklaşım Brettell’in (2000) ifade ettiği 
gibi, Redfield’ın (1941) geleneksel ve modern yaşam örüntülerini karşılaştırdığı ‘halk-kent 
devamlılığı’ (folk-urban continuum) modelinden doğmuştur. Bu neo-klasik ekonomi 
kuramı, özellikle nüfusbilim, coğrafya ve ekonomi araştırmalarını etkilemiştir. Bu model 
göçün nedeni olarak, göç edilen kentin/ülkenin ekonomik, siyasal ya da kültürel alanlardaki 
koşullarının geride bırakılandan daha tatmin edici olduğuna işaret eder. Dolayısıyla 
uluslararası düzlemde, göçün ardındaki temel neden geride bırakılan ülkenin iticiliği ve göç 
edilen ülkenin çekiciliğinden kaynaklanan yapısal nedenlerdir (Brettell, 2000; Castler ve 
Miller, 2003; Faist, 2003).  

        San Francisco’ya göç eden Türklerin göç nedenlerini  sınıflandırdığımızda elde ettiğimiz 
bazı demografik bulgular şunlardır: 

1. Öğrenci olarak gelenler 20-30 yaş arası 

2. Türkiye’deki özgürlükleri ve eğitimi yetersiz bulduğu için gelenler 30-35 yaş arası  

3. Çocukları Amerika’da yaşamayı seçmiş ebeveynlerin destek amaçlı ziyaretlerinin göçe 
dönüşmesi, 50 yaş üstü. 

     Göç eden Türklerin göç nedenlerini “ çekici ve itici faktörler yaklaşımıyla  
değerlendirdiğimizde, Türk göçmenlerin tamamı istekli ve çekici faktörleri gözeterek bir 
göç gerçekleştirdikleri görülmektedir. Öğrencilerin tercih sebebinin  “çekici faktör” olarak 
değerlendirebileceğimiz daha iyi iş imkânları, daha iyi kazanç olduğunu görmekteyiz., 
Ebeveynler için “çekici faktör” ise Amerikan vatandaşı olarak, Türkiye’deki diğer 
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çocuklarını da Amerika’ya getirebilmek olduğu tespit edilmiştir.  Göç nedenlerindeki bu 
çeşitlilik de bize, ilk göç edenlerin yaşadıkları zorlukları ve şimdi göç edenlere teknolojinin 
sağladığı kolaylıkları karşılaştırma imkânı da sağlamaktadır. 

         Katılımcılara sorulan, neden göç ettiniz, bu bölgeyi seçme nedenleriniz nelerdir? gibi 
sorulara aşağıdaki ve benzer yanıtlar alınmıştır. 

“Amerika dünyada hiçbir ülkenin yapmadığını yapıyor. Buna çalışma sistemi ya da 
insanların beceri ve kabiliyetlerini açığa çıkarma sistemi diyebilirsiniz. Mesela kırk 
yaşında adam diyor ki, ben matematik profesörü olacağım diyor ve dünyanın en iyi 
matematik profesörü olabiliyor. Bu ülkede ona da yer var. Çok daha esnek bu ülkede 
diğer ülkelere göre kadın ya da erkek olman fark etmiyor.” (Erkek, yaş 39, Google’da 
lider yönetici). 
“Burada zor işlerin, Türkiye’ye kıyasla söyleyebilirim, o insan emeğinin çok fazla 
karşılığı var. Burası bize Türkiye’yi aratmıyor. İklim olarak İstanbul’u aratmıyor. En 
çok tercih edilen yerlerden biri, biz California’da yaşayanlar daha şanslıyız.” (Kadın, 
yaş 37, satış danışmanı).  

 

Göç tercihlerinde başta gelen sebeplerinden, ABD’de emeğe daha çok değer verildiği ve 
emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıkları düşüncesi yatmaktadır. Bu durumu Türkiye ile 
kıyas yaptıkları zaman da tercihlerinin Amerika’dan yana, özellikle de San Francisco bölgesinde 
yaşamaktan yana olduğunu görüşmecilerin tamamı dile getirmektedir. Bu tercih sadece ekonomik 
koşulların daha iyi olmasından dolayı değil. ABD’nin özellikle San Francisco Bölgesinin 
özgürlükler, kişisel haklar ve adalet konusunda çok hassas olduğu, kendilerine gelecekte ne olacak 
kaygısı taşımadan yaşama imkânı sunduğundan dolayı bölgeyi tercihlerinde etkili olduğu 
açıklaması, yine mülakatçıların tamamı tarafından dile getirilmiştir. 

 

 3.3. Amerika’ya Göç Öncesi Aidiyet ve Statü Durumu 

         San Francisco’ya göç etmiş Türklerden her biri benimseyip kabul ederek, yaşam tarzına 
dahil ettiği kültürel ve manevi değerleri ABD’ye yanında taşıdığı düşünülür ise bu değerler 
ve kabullerin kişiler ve/veya aileler arasında farklılıklar taşıdığını görmekteyiz. Amerika 
Birleşik Devletleri’ne taşıdıkları değerleri de dünya görüşü farklılığında olduğu gibi iki grup 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu veriler değerlendirilirken bu iki grubun özelliklerine göre 
değerlendirilmiş ve yine grup görüşü ve değer farklılıklarına rastlanmıştır. Birinci olarak 
%65 oran ile temsil edilen seküler görüş sahiplerinin benimsediği değerler ve %35’in temsil 
ettiği Müslüman-dindar görüş sahiplerinin taşıdığı değerler arasında bariz farklılıklar 
görülmüştür. Nereye ait hissettikleri sorulduğunda aldığımız cevaplar da bu tespitin 
doğruluğunu adeta teyit etmiştir. Her bir göç eden kişi değerlerinin bir kısmını yanında 
taşıdığı ve aynı değerleri taşıyan kişilerle görüştüğü ve iletişimde kaldığı görülmektedir.  
Her iki görüşe mensup Türkler de Türkiye’deki önemsediği değerlerini San Francisco’ya 
taşıyarak yaşamaya çalışmaktadırlar.  

  

“Öğrenciydim, bir öğrencinin ne kadar parası olursa o kadar vardı benimde kendime yetecek 
kadar. Öyle çok zor durumda değildim. Sosyal olarak da yatılı öğrenciydim. O yüzden hayatımın 
çoğu zaten sosyal, okulda arkadaşlarla birlikte öyle geçiyordu” (erkek, yaş 38, Microsoft 
yazılım doktoru). 

 

“Türkiye’deki yaşamım iyi. Öğretmen olduğum için eğitim camiası içindeydim. Ekonomik 
yönden de çok kötü değildik. Kendimizi böyle rahat idare edebiliyorduk. Arkadaş çevrem de çok 
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iyiydi. İyi bir durumdaydık ama kısmet buraya gelmekmiş. Burada yaşamak da kaderde 
varmış” (kadın, yaş 62, emekli öğretmen). 

 

“İkisi de çok güzeldi. Ekonomik sıkıntımız da yoktu. Sosyal bir sıkıntımızda yoktu, ikisi de gayet 
iyiydi. Gelmeden önce İstanbul'da bir şirkette çalışıyordum, Kraft’ta. Çalıştığım şirketten 
Chicago’ya transfer oldum, o şekilde geldim” (erkek, yaş 39, Google’da lider yönetici).   

 

“Güzeldi, rahattı diyeceğim. Kurumsal bankacılıkta çalışıyordum. Oğlum doğduktan sonra 
işten ayrıldım. Sonra eşimin eğitiminden dolayı Amerika’ya geldik” (kadın, yaş 45, 
akademisyen /mühendis).  

        Katılımcılara sorulan sorulardan, ABD’ye göç etmeden önceki hayatınızı anlatır mısınız, 
göç ettikten sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? sorularına  yukarıda yer alan 
cevapları vermişlerdir.  Toplam 24 katılımcının verdiği tüm cevaplar üzerinden 
değerlendirme yapacak olursak 10 kişinin Türkiye’deki yaşamlarında ekonomik sorunu 
olmadığı, diğer 14 kişinin ise öğrenci olarak gelip okul bitince dönmediği ya da eşinin işi 
gereği göç ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

 3.4. Coğrafi ve Kültürel Farklılığın Amerika’daki Yaşama Yansıması 

          Amerika Birleşik Devletleri’ne göç edenlere görüşüldüğünde sorulan sorulardan biri 
de oraya gittiklerinde ilk hislerinin ne olduğu idi. Çünkü dış göçte ilk intibaa, ilk kültürel 
algının bir yansımasıdır, yeni ortama uyum sürecini etkileyen en önemli faktörlerden de 
biridir.  Bu sebeple, Amerika’ya ilk geldiğinizde ne hissettiniz (korku, sevinç, umut, kültürel 
şok)? Sorusuna cevap arandı. Genel olarak şok edici bir durum yaşamadıkları, en çok dil ve 
iletişimde sıkıntı yaşadıkları ve yeni bir yere uyum sağlamada ne kadar zorluk yaşanırsa o 
kadar zorluk çektiklerini söyleyerek, genelleme yapan görüşmeci sayısı %90 oranı temsil 
etmektedir. 

“Yaşamadık. Yaşamamızın birkaç nedeni var. Hem eşim hem ben Türkiye’de hep uluslararası 
şirketlerde çalıştık. Amerika’ya daha önce gelmemiştik, ama birçok Avrupa ülkesini seyahat 
etmiştik. Ben kendim hep buradaki hayatla ilgiliydik. Az çok neyle karşılaşacağımızı önceden 
biliyorduk. İstekli geldik” (Erkek, yaş 38, insan kaynakları müdürü). 

  

“Şok olmadı, şok yaşamadık. Çünkü tercih hakkımız vardı, biz burada yaşamayı seçtik” (kadın, 
yaş 42, proje yöneticisi).  

   

“Vallahi hiç yaşamadık. Hani bir New York’ta olsaydık, bir Dallas’ta olsaydık veya Chicago’da 
olsaydık bu kadar mutlu olmaya bilirdik. Çünkü çevresel faktörler ve iklime uyum da çok 
önemli. Mesela Aslı’lar da Seattle'da yaşarken Türkiye’ye ne zaman döneceğiz diye 
düşünüyorlarmış. Ne zaman buraya geldik düşüncem değişti diyor. Belki de bölge olarak 
adaptasyon sorunu yaşamadık” (Kadın, yaş 37, satış danışmanı). 

 

          Daha rahat çalışma ortamlarının oluşması ve gelecekte ne olacak endişesi taşımamak, 
tüm görüşmeciler tarafından dile getirilmektedir. Örneklem grupta yer alan 
görüşmecilerden %80 üzeri 20 kişi, işimi kaybedersem endişesi taşımadığını, insanların 
daha verimli çalıştığı vurgusu yaparak ve verdikleri örneklerle de konunun doğruluğunu 
teyit etmektedirler. 
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 3.5. San Francisco’da Yaşayan Türklerin Ana Dili ve İkinci Dili  
        Dil, bir göstergeler dizgesidir ve o dizge içerisinde yer alan her göstergenin dış dünyada 
işaret ettiği bir gönderme alanı, bir dış dünya gerçekliği vardır ve gönderme alanı da 
kültürle ilgilidir (Asutay, 2007). ‘Dil’ denilen iletişim aracı, toplumu bir arada tutan harç; 
kültürü taşıyan ortak bir hazine ve toplumu yansıtan bir aynadır. Toplum ve kültürde ne 
varsa dilde ifadesini bulur. Dilde neler varsa, toplum ve kültür de asılları veya yankıları 
vardır (Güvenç, 2002). Bir toplumu tanımak, o toplum içine dahil olup, toplumu meydana 
getiren insanlarla iletişime geçmenin yolu, o topluma ait dili konuşabilmekten geçmektedir. 
Örneklem grubunu temsil eden kişilerin tamamı, göç eden her bir Türk’ün, topluma 
adaptasyon sorunu yaşamaması ve bu sürecin kısalmasının, İngilizceyi en iyi şekilde 
konuşmasından geçtiği görüşündedirler. Hem İngilizceyi iyi seviyede konuşmak hem de 
Türkçeyi unutmamak ve çocuklarının da unutmamasını sağlamak için ayrıca çaba sarf 
ettiklerini gözlemledik. 

“Türkiye’de yeterli dil eğitimi alamıyoruz” (Kadın, yaş 36, E-ticaret uzmanı). 
 
“Yol yordam bilmemek, İngilizce bilmemek bunlar benim için ilk geldiğimde tam şok oldu” 
(Kadın, yaş 42, web pazarlama koordinatörü). 
 
“İngilizcemiz yeterli seviyede idi. Sokakta ve ihtiyaçlarını gidermek konusunda çok bir sorun 
yaşamadık” (Kadın, yaş 42, Proje yöneticisi). 
 
“Birçok kişi gibi ben de dilde sorun yaşadım. Türkiye’de teorik öğrendiğimiz gibi olmuyor. 
Ülkemizde dil öğrenmede en büyük sorunlardan birisi uygulamalı olmaması. Olsa da 
konuşmada şive farklılıkları yüzünden mutlaka sorun yaşanıyor” (Kadın, yaş 39, araştırma 
görevlisi). 

 
Örneklem grubunun %90’ı uygulamalı İngilizce eğitimini yeterli düzeyde 
alamadıklarından dolayı göç ettikten sonra iletişimde sorun yaşadıklarını ve en çok 
da alışveriş yaparken kendilerini ifade edemediklerinden yakınmaktadır. 
 
“Allah izin verir de torunlar olursa bence torunlar Türkçe bile konuşmayacaklar. Yani biz şimdi 
uğraşıyoruz çocuklar kesinlikle Türkçe konuşuyor, Türkçe konuşmaları için zorluyoruz” 
(Erkek, yaş 39, öğretmen). 

          
       Katılımcıların tamamı İngilizceyi çok iyi bilmeyi, çocuklarının da bir Amerikalı gibi bu 
dili konuşmasını istemektedirler. Bunun yanı sıra Türkiye dışında herhangi bir ülkede, bu 
Avrupa ya da Amerika olsun, her yerde aralarında Türkçe hep konuşulsun, çocukları da 
Türkçe’yi unutmasın istiyorlar. Türkiye ile bağlarının devam etmesi ve Türkçe’yi 
unutmamak için ayrıca bir gayret gösterdiklerini gözlemlenmiştir.  ikinci ve üçüncü kuşak 
nesilin Türkçe’yi unutacağını düşünerek, endişe etmektedirler. 
    

3.6. San Francisco’da Yaşayan Türklerin Din ve Dindarlık Algısı      
              Örneklem grubundan 10 erkekten 8’i Türkiye’de camiye gittiklerini, Amerika’da ise, 
10 kişiden 4’ü camiye gittiğini söylemiştir. Kadınların 2’si eşi ve çocuklarıyla giderken 
geriye kalan 12 kişinin ne Türkiye’de ne de Amerika’da camiye gitmediklerini 
söylemişlerdir. Seküler görüş (İslâm dinine inanan, ama ritüel, emir ve yasaklarını yerine 
getirmeyenler) sahibi, %65 oran içinde yer alan erkeklerden %30’u Cuma namazına 
gittiklerini, geriye kalan %35’lik oranın da cuma namazına gitmediklerini zaten Türkiye’de 
de gitmediklerini belirtmişlerdir. Her iki gruptan kişilerin dine ve ibadetlere bakış 
açılarının, dünya görüşleri doğrultusunda olduğunu görmekteyiz. Örneklem grubu içinde 
“camiye gider misiniz?” sorusuna %65 oranında “gitmem” cevabı verirken, kalan %35’i 
temsil eden kişiler bu soruya “evet” cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla bu oranlar da modern 
ve seküler görüşü benimseyenlerin yüzdelik oranları ile birebir örtüşmektedir. Yani, 
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örneklem grup içinde yer alan iki görüşe ayrıldıkları şeklinde yaptığımız gruplama, elde 
edilen bulguların oranı ile de tespitlerimizin doğruluğunu desteklemektedir. 

“Gitmiyorum, Türkiye’de de gitmezdim.  Yani aynı Türkiye’de ne yaşıyorsam burada da onu 
yaşıyorum” (Erkek, yaş 40, Uber taksici/şoför) 
 
“Gitmiyorum Türkiye’de iken de gitmiyordum. Dindar bir ailede yetişmedim, öyle çok dini bir 
eğitim de açıkçası hiçbir zaman almadım” (Kadın, yaş 40, yönetici asistanı) 
 
“Hayır gitmiyorum. Türkiye’de de gitmiyordum” (Erkek, yaş 39, mühendis). 

      
            Katılımcıların, dini içerikli sorulara %65 oranında yukarıda yer alan bu ve benzeri 
cevaplar verirken, aşağıda yer alan benzer diğer araştırmadaki örnekler ve bulguların farklı 
olduğu görülmektedir.  
       Türklüğün İslam ile birbirini tamamladığı görüşü hem nicel hemde nitel çalışmada 
çoğunluk tarafından benimsenmektedir. Dini ve etnik kimlikler kültürel bir muhtevaya 
sahiptir. Müslüman olan etnik toplulukların temel kültürel referansları da dini temellere 
sahiptir. Örfi gelenekler zamanla dini bir geleneğe dönüşür. Özellikle diaspora Türklerinde 
İslâm’ın tam anlamıyla içselleştirildiği gözlenmektedir. “İslâm kimliği Türk kimliğinin 
inşasında destekleyici ve ayakta tutucu bir işleve sahiptir” şeklindeki hipotez Türk 
diasporasının çoğunluğu tarafından benimsenmektedir.  
I-17 “Müslümanlık ve Türklük birbirini tamamlıyor, örf ve adetlerimiz, dinimiz hep iç içe.”   
I-19 “Hem Müslüman hem Türk olmam tabii ki Müslümanlığı ayrı tutamam. Türk vatandaşı 
olmak benim için büyük bir onurdur.” 
 I-22 “Müslüman Kürdüm, ama önce Müslümanım” (Taşdelen, 2019).  
 
            Yukarıda bulgularını paylaştığım Amerika’da yapılmış benzer araştırmaya göre, göç 
eden Türklerde Müslüman-Türk kimliklerinin ön plana çıktığı ve diğer Türk ve Müslüman 
ülke vatandaşları ile birleştirici özellik olarak benimsendiği görülmektedir. Diaspora 
halinde yaşayan Türklerin, diğer Türk-Müslüman kimlikli gruplara karşı aynı yaklaşım 
içinde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Oysa bizim araştırmamızda örneklem grubu içinde 
yer alan Türkler iki görüş etrafında toplanmaktadır. %65 orana sahip olan birinci grup, 
seküler görüşü temsil edenler, Türk kimliğini benimserken Müslüman kimlik ile anılmak 
istemediklerini söylemektedirler. İkinci grup ise %35 oranı temsil edenler, Müslüman-Türk 
kimliği sahiplenirken bu kimliği ön plana çıkarıp, gerçek İslâm’ı temsil ederek yaşamak 
istemektedirler. Seküler grup sadece Türk kimliğini kullanarak, benimsedikleri kültürel ve 
evrensel değerler çerçevesinde yaşamakta ve bu görüşü benimseyen insanlardan oluşan bir 
çevre oluşturdukları görülmektedir. 

 
“Hayır camiye gitmiyorum, Türkiye’de de gitmiyordum. İşin gerçeği ben dindar bir aile de 
büyümedim. Çoğu şeyde de Müslümanım ama din olarak hemen hemen hiçbir şeyi yerine 
getirmiyorum” (Kadın, yaş 50, insan kaynakları analisti). 
 
“Ben gitmiyorum, ama eşim gidiyor. Eşim her zaman Cuma’ya gider, gidiyor. Hatta oğlanı da 
götürmek istiyor. Bu sene ilk kez götürdü. Yani ben hayatım boyunca keşke dinimiz kadın ve 
erkeğin aynı anda, Müslüman değilim demiyorum, hiçbir zaman demedim.  Ama bu tarafını 
Keşke böyle yorumlansaydı. Bu bence biraz yorum işi. Yani tamam, namaz ayrı kılınsın am 
ondan sonra, birlikte ibadethanede, yani o camide yan yana bulunmasını, izin verseydi, çok çok 
arzu ederdim. Müslümanlar yan yana oturup, muhabbet edilebiliyor olmalıydı, olsa seve seve 
de giderim.  İyi bir hoca varsa dinlemeye de açığım” (Kadın, yaş 42, proje yöneticisi). 

 
          Örneklem grubun %65’i seküler görüş (İslâm dinine inandığını söyleyen, ama emir, 
yasak ve ritüellerini yerine getirmeyenler) 
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Örneklem grubun %35’i Müslüman-dindar görüşe sahip insanlar oluşturduğu için tüm 
görüş değerlendirme ve yorumlarımızı bu görüşler ışığında analiz etmeye çalışacağız. 
Çünkü kişilerin dünya görüşleri, yaşam tarzları ve sorularımıza aldığımız cevaplarla iki 
görüş sahiplerinin fikirlerindeki farklılıklar bariz bir şekilde görülmektedir. Geleneksel 
kültür ve Müslüman kimlik önceliğine karşı çıkan kişilerin %50’sinin inanç, dua ve cami 
konusunda ayrılığa düştükleri görülmüştür.  Bu sebeple seküler görüş sahipleri de kendi 
içinde ikiye ayrılmaktadır.  
1. Dua ve ibadet konusuna önem verip, yapmasa bile yapana saygı duyanlar. 
2. Dua ve ibadeti gerekli görmeyip, yapmayanlar ve yapana saygı duymayanlar. Yapmasa 
bile yapana saygı duyanların oranı %60 olup, %40’ı temsil eden saygı duymayanlardan fazla 
olduğu görülmektedir. 
 

 “Eşim gidiyor, fırsat buldukça ailecek de gidiyoruz. Hatta Türkler olarak bazı toplantı ve 
organizasyonlar da düzenleniyor, camiye gelenler arasında” (Kadın, yaş 36, muhasebeci/ev 
kadını). 
“Evet gidiyorum. Ailecek de gidiyoruz. Çocuklarımız kız olduğu için anneleri gittiği zaman 
onları da götürüyoruz. Cuma namazları özellikle çok güzel oluyor. Her ülkenin 
Müslümanlarıyla bir araya geliyorsun. Bu birliktelik çok güzel bir duygu” (Erkek, yaş 39, 
öğretmen). 

 
   Örneklem grup içinde yer alan %35 oranı temsil eden, Müslüman-dindar kişilerin Türk 
diasporası oluşturup, camiye gittikleri ve dini ritüellerini yerine getirdikleri tespit edilirken, 
%65 oranı temsil eden modern-seküler görüş sahiplerinden yarısına yakın kısmı dine ve 
Müslüman kimliğe uzak durdukları hatta Müslüman kimlikli ülke vatandaşlarına karşı 
mesafeli durdukları gözlenmiştir. Camiye gidiyor musunuz, sorusuna alınan cevabın 
ardından doğaçlama sorularla mülakatçının dini inanış olarak deizmi seçtiğini 
söylemektedir.  ve geleneksel kuralların hâkim olduğu, ataerkil ailesinin tutumunu baskı 

unsuru olarak gördüğü için göçü, bir kaçış ve kurtuluş vesilesi olarak tercih edenlerin 

sayısı da %20’lerin üstündedir. Din, inanç, manevi değerler bağlamında geleneksel 

düşünceye, karşı tutum içinde olduklarını açıkça belli etmektedirler. 
 

Görüşülen kişi: “Yok, camiye gitmiyorum. Türkiye’de gittim, ama şimdi gitmiyorum. 
Türkiye’de iken Cuma’dan cumaya gidiyordum. Burada bir kere gittim, daha da gitmiyorum.” 
(Erkek, yaş 38, Uber taksici/şoför).  
 
Araştırmacı: Bir kez gittikten sonra gitmeme sebebiniz neydi?  
Görüşülen kişi: “Bence şöyle Türkiye’deki biraz daha herhalde adetten gidiyorduk. Biz aile 
şirketinde çalışıyorduk. Hadi Cuma’ya gidiyoruz deniyordu, hep beraber cumaya gidiliyordu. 
Hani nasıl kahvaltı yapılırsa birlikte o zaman Cuma’ya da gidilir, gibiydi benim için.  Ama 
buradayken belki de yaptığım İşde buna bir faktör, benim din algım değişti. inanmak ayrı bir 
şeydir, bilmek ayrı bir şeydir. Ben inançlıydım, ama artık biliyorum. Orada ne yazdığını 
biliyorum. Bana x konusundaki ayeti sorarsanız, söylerim.” (Erkek, yaş 38, Uber 
taksici/şoför).  
 
Araştırmacı: İnanmak ile bilmek arasındaki fark nedir, biraz açıklar mısınız?  
Görüşülen kişi: Bence İslâm, Arapların yaşayışını yansıtır. Türkiye’deki Müslümanlığı tam 
yansıtmıyor. Türkiye’deki İslam bence tam olarak Kur’an’daki yazan İslâm değil.  Türkiye’de şu 
anki yaşanan İslâm ile çocukluğumdan beri gördüğüm, yaşanan İslam’ı toplayıp bir kenara 
koyduğumda, aslında tam olarak bizim bildiğimiz İslâm olmadığını görüyorum”  (Erkek, yaş 
38, Uber taksici/şoför). 
 
Araştırmacı:  Bu sebeple mi artık camiye gitmiyorsunuz?  
Görüşülen kişi: Hayır sadece bu değil. Dine bakış açım değiştiği için camiye gitmiyorum. Ben 
Müslüman değilim, deistim. Türkiye’de iken Müslümandım, Amerika’ya geldikten sonra da 
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Müslümandım. Ama Amerika’da Kur’an okuduktan sonra inançlarım değişti.” Sadece Allah’a 
inanıyorum, dinlere inanmıyorum, hiçbir dine. Ben Panteist olarak, Vahdet-i vücud’cuyum.”  
(Erkek, yaş 38, Uber taksici/şoför). 
 

 

         Türkiye’deki hayatında geleneksel dindar bir aile içinde doğup büyüyen görüşmecinin, 
Türkiye’de dini ritüelleri aile içinde büyüklerin gözetimi ve yönlendirmesi ile topluca yerine 
getirdiği görülmektedir. Günlük ihtiyaçlarını yerine getirir gibi geleneksel olarak dini bir 
ritüelin yapıldığını dile getiren görüşmeci, diğer taraftan dinin geleneksel boyutunu da 
sorgulamaktadır. Örneklem grubunda yer alan bu katılımcının göç ettikten bir süre sonra 
dini inanç ve düşüncelerinde önemli değişiklikler olduğu, artık Müslüman olmadığını, farklı 
bir inanışa mensup olduğunu, derinlemesine sorulan sorular sonucunda öğrenmiş 
bulunmaktayız. Çocukluğunda öğrendiği İslâm ile Kur’an-ı Kerim’de yazılı olan İslâm’ın 
farklı olduğunu gördüğü için de artık din olarak İslâm’ı benimsemediğini, Müslüman 
olmadığını ifade etmektedir.   

3.7. Aidiyet Hissi ve Baskın Kimlik  

         Derinlemesine görüşmecilere ve odak grup da yer alan katılımcılara sorulan ortak 
sorulardan biri olan “Kendinizi nereye ait hissediyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplarda 
görüşmeciler %70 gibi bir oranla her iki ülkeye de ait hissederken, %20’lik kısım ise hiçbir 
yere ait hissetmediğini, tüm dünyaya ve %10 oranı da Amerika’ya ait hissettiklerini 
söylemişlerdir. 
 
“İkisine de ait hissediyorum. Türkiye’ye de aidiyet hissediyorsun ama seçmek zorunda kalsam şu anda 
Amerika’yı seçerdim. İleride ne olur bilmiyorum” (Erkek, yaş 38, Microsoft yazılım doktoru). 
 
“Fifti fifti, oraya da aitim, buraya da. Zaman zaman köyümü özlüyorum. Anamın, babamın mezarlarını 
ziyaret etmek istiyorum. Köküm orada” (Erkek, yaş 64, emekli yönetici).  
 
“Valla buraya çok ait hissetmeye başladım. Yani düzenimiz burada. Buranın gerçekten ortamını sevdik 
(Kadın, yaş 37, satış danışmanı). 

3.8. Örneklem Grubun Türkiye ile ilgili Gelecek Planları  

          Türkiye’ye dönüş yapacak mısınız, neden? Bu soru mülakatçılara ve odak gruba ortak 
soruldu. Örneklem grubunun tamamı şu an için dönmeyi düşünmediklerini, %50 oranında 
emekli olduktan sonra dönebileceklerini, diğer %50 kısmı ise gelecekle ilgili kesin bir bilgi 
vermekten kaçınarak, çocuklarının durumu ve tercihlerinin kararlarında etkili olacağını 
söylemektedirler. Çocuklarının tercihinin ise ABD’de yaşamak olduğunu, çünkü 
arkadaşlarından Türkiye’ye dönüş yapanlar olduğunu, ama çocuklarının uyum sorunu 
yaşadıkları için geri dönüş yaptıklarını söylemektedirler. Geri dönüş tercihinin çocuklarına 
haksızlık olacağını düşünen katılımcı çoğunluktadır.  

“Ben Türkiye'ye dönüşü şöyle düşünüyorum, para kazanma düşüncem olmadığı zaman 
dönebilirim. İstanbul'da insanla uğraşmak çok zor. Bir de çok fazla büyük şirket yok. Çok fazla 
seçeneğiniz yok. Eğer belli bir şirkete çalışıyorsan gidebileceği zaten benzeri üç dört tane şirket 
var,  ufak bir çevre ve çok verimsiz çalışılıyor” (erkek, yaş 39, Google’da lider yönetici). 

şimdilik dönmeyi düşünmüyorum. Bağlarımızı hiç koparmadık. Her yıl Türkiye’ye gidiyoruz. 
Hatta çocuklarım tüm tatilleri orada geçiriyorlar. Onlar da ülkemizi çok seviyorlar” (Kadın, 
yaş 45, Akademisyen/mühendis). 
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“Çocuklarım Amerika vatandaşı, dönüş yapmayı düşünmüyorum. Çocuklar burayı benimsediler 
ve ben de burada iyi kazanıyorum. Şimdilik buradayız, bir de dönmem için bir sebep yok, mesela 
vizem bitiyor, dönmem gerekiyor gibi bir sebebim yok” (Erkek, yaş 39, öğretmen). 
 

              Sonuç ve Öneriler 

            Bu çalışmada, San Francisco’ya Türkiye’den göç gerçekleştiren Türklerin, öncesi ve 
sonrası yaşamları, göç sebepleri ve etkileri, öncelikleri ve tercih sebepleri iki ülke arasında 
karşılaştırma yapılarak incelenmiştir. Oğlumda fark ettiğim sosyo-kültürel değişimin, 
Amerika’ya göç eden diğer Türklerde de aynı şekilde yaşandığını, bizzat yaşadıkları 
ortamda gözlemleyerek, elde ettiğimiz bilimsel verilerle doğrulanan bilgisine ulaşmış 
bulunmaktayız. Seçilen örneklem grubunda yer alan kişiler de yapılan görüşmelerde 
sözleriyle değişimi teyit etmişlerdir. San Francisco’ya göç eden Türklerdeki değişim, 
modernleşmeye, dini yaşantı ve görüşleri nispetinde de sekülerleşmeye doğru gitmektedir. 

       Yapılan mülakat ve odak grup çalışma verileri göstermektedir ki, göç edenlerin tamamı 
gönüllü ve istekli olarak Amerika’da yaşamayı tercih etmişlerdir. Türkiye’den göç eden 
Türklerin oluşturduğu Türk diasporasının, diğer çalışmalardan farklı olarak iki görüş 
etrafında toplandığı tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi Müslüman-Türk kimliğini 
benimseyen, Türkler. Diğer grup da Türk kimliğini benimseyen, Modern-seküler Türkler. 
Görüşler değerlendirilirken bu iki görüş etrafında toplayarak değerlendirilmiştir. 

      Sınıflandırdığımız bu iki görüşten ilki, grup içinde büyük oranda temsil edilen (%65), 
modern-seküler görüş sahipleri (Müslüman olduğunu söyleyip, ritüel, emir ve yasaklarını 
yerine getirmeyenler) ve %35 oran ile temsil edilen bir diğer grup, Müslüman-dindar görüş 
sahipleridir. Yani, evreni temsil eden örneklem grubun tamamı Amerika’ya göç etme 
eyleminin gayet olumlu bir hareket olduğunu ve çocuklarının geleceği açısından da çok 
faydalı bir karar olduğunu düşünmektedir. Hiçbiri de bu tercihinden pişmanlık 
duymamakta ve hatta çocuklarının geleceğini tesis etmek için isabetli karar verdiklerini 
düşünmektedirler. 

      San Francisco’ya göç eden Türklerin kişisel göç tercihlerinin temelinde yatan, hedefe 
koydukları iki temel görüş tespit edilmiştir. Birincisi, insanın kendisini ve fikirlerini özgürce 
ifade edeceği bir toplum ve çevre, ikincisi ise mevcut yaşam standardını daha üst seviyeye 
taşıyacak ekonomik bir getiridir. Örneklem grubunda yer alan her bir kişi sadece birisini ya 
da her ikisini de tercih sebebi olarak hedefe almaktadır. 

 San Francisco’ya göç eden Türklerden her biri, Türkiye’de yaşadığı topluma ait, 
içselleştirdiği, yaşamına dahil ettiği kültürel ve dini tüm değerleri yanında taşımakla 
kalmayıp, Amerika’da yaşadığı süre içinde koruyarak, süreklilik kazandırma 
düşüncesindedir. Tabii her bir kişinin yanında taşıdığı, benimsedi değerlerin ne kadar 
kültürel ve dini, ne kadar evrensel olduğu da yine kişiye göre ve kişinin dünya görüşüne 
göre değişkenlik arz etmektedir. Bu nedenle araştırmanın temsil grubu olarak seçilen 
Türklerin görüşlerini, sahip oldukları dünya görüşleri çerçevesinde iki gruba ayırarak 
yorumlama gereği duyduk. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bunlar, modern-seküler görüş ve 
Müslüman-dindar görüş sahipleridir. Dünya görüşleri ve yaşam şekilleri yönünden 
bakıldığında bu iki görüş arasında bariz farklar görülmektedir. Dolayısıyla bu grupların 
önemsediği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yanlarında taşıdıkları değerler arasında da 
önemli farklılıklar görülmektedir.   

         Gerek seküler gerekse Müslüman-dindar görüşü savunan iki kesimin de en çok itiraz 
ettiği konu, geleneksel dindarlıktır. İslâm ile Türk kültürünü bir arada harmanlamış gibi 
görünen ve uygulayan bu anlayışa karşı oldukların belirtenlerin oranı %80’in üstündedir.  

          Örneklem grubuna sorulan, geri dönmeyi düşünüyor musunuz, kendinizi hangi ülkeye 
ait hissediyorsunuz? Soruları cevap vermekte en çok zorlandıkları sorulardır. Şu an kimse 
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geri dönmeyi düşünmemekle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin sosyal güvencesi 
olmayan bir ülke olması, sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması nedeniyle çoğu görüşmeci 
emeklilikte Türkiye’ye dönmeyi düşünmektedir. Aidiyet hissine gelince tüm görüşmecilerin 
ikilemde kaldıkları görülmektedir. Doğup büyüdüğü memleket olarak Türkiye’ye aidiyet 
duyarken, evrensel değerlerin çok önemsenmediği, aynı fikirde olmadığı insanların 
çoğunluk teşkil ettiği bir topluma da kendilerini ait hissetmediklerini düşünüyorlar ve bu 
yüzden bazı görüşmeciler aidiyete tepki geliştirerek, “Dünya vatandaşıyım” gibi farklı 
cevaplar vermektedir.  

         Silikon vadisinde çalışan mühendis katılımcılar ise konuya daha farklı pencereden 
bakmaktadırlar. Önceliklerinin ne Amerika’nın gelişmiş ülke olması ne de ekonomik olarak 
getirisini fazla olması değil, zekâ ve yeteneklerini kullanabilecekleri çalışma ortamlarının 
olmayışından yakınmaktadırlar. Fikir ve proje üreten zeki insanların toplanabileceği iş 
platformlarını Türkiye’de bulamıyor olmaları, onların iş hayatında mutsuz olmalarına sebep 
olduğunu ve istedikleri ortamları aramak için de Amerika’ya yöneldiklerini 
belirtmektedirler. Bazı katılımcılar, Amerika’daki birçok firmanın, çalışma ofisinin 
düzenlenmesini bile çalışanın kendisine bıraktıklarını ve rahat çalışması için her türlü 
konforu sağladıklarını söylemektedir. Böyle bir ortamın mühendis ve üst düzey çalışanlara 
sunulması ve başarılarının takdir edilmesi de bu insanların Türkiye’ye geri dönüşlerini 
zorlaştırmaktadır.  
          Katılımcılardan her yıl Türkiye’ye tatile gittiklerini ve dönüşlerinde de Amerika’da 
yaşamaya devam kararlarının daha kesinleştiğini söyleyenlerin sayısı %80’in üstündedir.  
İtirazlarının kişilere ve yaşanan aksaklıklara değil, topyekûn sisteme olduğunu 
söylemektedirler. Müslüman-dindar ve seküler görüşe sahip katılımcıların tamamı, 
Türkiye’de yıllardır devam eden, her geçen gün daha da kötüye giden eğitim, adalet ve 
hukuk sisteminden, fırsat eşitliğinin olmadığından yakınmakta, tüm kurumların ve yönetim 
sisteminin düzeltilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Türkiye için sayılan tüm bu 
olumsuzluklar hem göç etme sebepleri hem de Amerika’yı tercih etme sebepleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
Karşılaştırma yaptığımız benzer çalışmalardan, “İki Dünya Bir Aile” (Güngör,2016) 
araştırmasında da örneklem grubunda yer alan kişilerin çocuklarıyla ilgili tutumları bizim 
çalışmamızda elde ettiğimiz bulgularla birebir örtüşmektedir.  
          Karşılaştırma yapılan bir diğer çalışma “ABD’de Türk Diasporasının Kimlik Algısı ve 
Kimlik İnşası” (Taşdelen, 2019), adlı araştırmada elde edilen bulgularla bizim çalışmamızda 
elde edilen bulgular arasında farklılıklar görülmektedir. Karşılaştırma yaptığımız bulgular 
içinde birebir örtüşen ve kısmen benzer bulgulara rastlanmışken, kimlik ve aidiyet 
konusunda farklı bulgular elde edildiği görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar da 
göstermektedir ki, araştırma yapılan bölgeler arasındaki farklılıklar, farklı bulgular elde 
edilmesine sebep olmaktadır.  Bu farklılıkların sadece bölgesel farklılıktan 
kaynaklanmadığı, bu sonuçlara sebebiyet veren dünya görüşü, bakış açısı farklılıkları ve 
diğer sosyo-kültürel  etkenler olduğu da görülmektedir. 
             Tüm bu bulgulardan yola çıkarak, benzer araştırmanın bulguları ile araştırmamızın 
bulgularındaki farklılığın, Türk diaspora olarak nitelendirilen grupların dünya görüşü 
farklılıklarından kaynaklandığı görülmektedir. Bu bulgular ve karşılaştırmalar ışığında yeni 
bir bulguya ulaştığımızı söyleyebiliriz. Türkiye’den göç eden Türklerin oluşturduğu Türk 
diasporası iki görüş etrafında toplanmaktadır. 
1. Müslüman-Türk kimliğini benimseyen, Türkler. 
2. Türk kimliğini benimseyen, Modern-seküler Türkler. 
Benzer araştırmada katılımcılardan alınan cevapların birbirine yakın olması da bu 
bulgumuzu doğrulamaktadır. Örneklem grubumuz içinde yer alan Türkiye’den göç eden 
Türklerin, farklı dünya görüşü ve yaşam şekli çeşitliliğine sahip olmaları, Türkiye mozaiğini 
temsil etme ve doğru bulgulara ulaşma açısından da önemli olduğunu varsaymaktayız.    
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               Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, tüm ortak değer ve kimliklere sahip oldukları 
halde dünya görüşü farklı olan insanların aynı diaspora içinde yer almadığını görmekteyiz. 
Bu bilgi de bizi, diasporalar oluşturulurken insanlar arasındaki dünya görüşü ve düşünce 
birliğinin, diğer tüm kültürel ve dini ortak değerlerden daha önemli ve ön planda olduğu 
sonucuna ulaştırmaktadır.  

          Her bir çalışma sonrasında elde edilen sonuçlar, yeni araştırmalara kapı açar, yeni 
çalışmalar ve alanları gündeme getirir. San Francisco’ya farklı zaman dilimleri içinde  göç 
eden Türklerin teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı sorunlar yaşadıkları 
görülmektedir. İlk göç edenler için sorun olarak görülen birçok konunun artık sorun 
olmaktan çıktığı ve göç etme şartları kolaylaşırken yaşam şartları ve çalışma alanları 
konusunda da yeni problemlerin ortaya çıktığı görülmektedir.  Yapılacak yeni çalışmalarla 
bu sorunlarla mücadelede kültür, din ve kimlik algısının etkisi ve önemi incelenebilir. 
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Ek: 1  Odak Grup Görüşmecilere Dair Demografik Bilgiler 

ODAK 
GRUP 

İsim Cinsiyet Yaş Doğum 
yeri 

Eğitim Meslek Görüşme yeri Zaman 

1 ÖMER Erkek 38 Dikili/ 
İzmir  

Lisansüstü Uber  
Taksici(şoför) 

Walnut Greek 12.00-15.30 
arası  

2 SERHAT Erkek 39 Ankara Lisansüstü Mühendis Walnut Greek  12.00-15.30 
arası  

3 ASLI Kadın 40 İstanbul Ön Lisans Yönetici 
Asistanı 

Walnut Greek   12.00-15.30 
arası  

4 HAZEL Kadın 42 Konya Lisansüstü Web pazarlama 
koordinatörü  

Walnut Greek  12.00-15.30 
arası  

5 TOLGA Erkek 40 İstanbul Ön Lisans Uber Taksici 
(Şoför)/Mühend
is 

Walnut Greek  12.00-15.30 
arası  

6 ALEV Kadın 50 Ankara Ön Lisans İnsan 
Kaynakları 
Analisti 

Walnut Greek  
 

12.00-15.30 
arası  

7 BAŞAK Kadın 42 Soma/ 
Manisa 

Lisansüstü Proje 
Yöneticisi 

Walnut Greek  12.00-15.30 
arası  

 
 
 
 
Ek: 2 Derinlemesine Görüşmecilere Dair Demografik Bilgiler 

Görüşmeci   İsim Cinsiyet Yaş Doğum  
Yeri 

Meslek Eğitim Görüşme    
yeri 

1 Emre Erkek 38  
Boğazlıyan/
Yozgat 

Microsoft 
Yazılım Doktoru 

Lisans Walnut 
Greek 

2 Bayram Erkek 64 Isparta  Emekli 
Yönetici 

Lisansüstü Walnut 
Greek 

3 Hülya Kadın 62 Aydın Emekli 
Öğretmen 

Lisans Walnut 
Greek 

4 Sinem Kadın 37 İstanbul Satış 
Danışmanı 

Lisans Lafayette 

5 Serhan Erkek 38 İstanbul İnsan 
Kaynakları 
Müdürü 

Lisans Lafayette 

6 Neslihan Kadın 36 Kocaeli Muhasebeci/ 
Ev Kadını 

Lisans Sunnyvale  

7 Mehlika Kadın 37 Bayburt Hemşire/ 
Ev Kadını 

Lisansüstü Sunnyvale  
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8 Esin Kadın 36 Bursa E-Ticaret 
Uzmanı  

Lisans Dublin 

9 Gülsen Kadın 38 İzmir Yazılım 
Mühendisi 
/İktisatçı 

Lisans Dublin 

10 Gürkan Erkek 39 İstanbul Google 
Lider 
Yönetici  

Lisans Dublin 

11 Ayşegül Kadın 45 Raleigh N. 
Carolina,U.S 

Akademisyen 
Mühendis 

Lisansüstü Walnut 
Greek 

12 Muhyettin Erkek 39 Erzurum Öğretmen Lisansüstü Sunnyvale  

13 Mehpare Kadın 58 Eskişehir İç Mimar Lisans Walnut 
Greek 

14 Kemal Erkek 46 İzmir Doktor 
Asistanı 

Lisansüstü Sunnyvale  

15 Yasemin Kadın 35 Zonguldak Akademisyen Lisansüstü Dublin 

16 Tarık Erkek 44 Bartın Yönetici 
Asistanı 

Lisansüstü Sunnyvale 

17 Zeynep Kadın 39 İstanbul Araştırma 
Görevlisi 

Lisansüstü Lafayette 
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Türkiye’de Sosyoloji Öğretiminin Tarihsel Gelişimi 

Öz: Sosyoloji, modern çağın sorunlarının ortaya çıkardığı yeni bir disiplindir. Sanayi 

devrimi ve büyük sosyal değişimler üzerine yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 

Saint Simon ve Comte'un pozitivist görüşlerini sistemleştiren Durkheim ve Marks gibi öncüler bu 

kabulde etkili oldu. Pozitivist anlayışa karşı çıkan Max Weber, sosyolojinin bir diğer öncüsüdür. 

Çalışmanın temel amacı, Türk sosyolojisinin gelişim ve kurumsallaşma sürecini tanıtmak ve eğitim 

programlarında hak ettiği ağırlığı taşımayan sosyoloji öğretiminin önemini vurgulamaktır. Bu 

çalışmada sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışı ve Türkiye'deki gelişim süreci literatür 

üzerinden değerlendirilmiştir. Bu amaçla sosyolojinin kuruluş süreci, kurumsallaşması ve 

okullaşması incelenmiş ve dönemlere göre eğitim sistemindeki gelişimi takip edilmiştir. Türk 

sosyolojisinin kökleri, Batılılaşma çabalarının tarihsel geçmişine dayanır. 19. yüzyılın sonlarına 

kadar devam eden toplumsal çalışmalar, Türk sosyolojisinin mayalanma ve oluşum dönemi olarak 

kabul edilebilir. Uzun bir sürece yayılan bu fermantasyon dönemi, 20. yüzyılın başlarında bilimsel 

bir zemin kazanmaya başlamıştır. Kurucu isimlerden Gökalp, Comte’un Durkheim’ci yaklaşımını 

takip etmiş, diğer isim Prens Sabahattin’in ise Le Play’cı yorumu tercih etmiştir. Bu nedenle 

başlangıçta pozitivist bir temel üzerine kurulan Türk sosyolojisi bu özelliğini büyük ölçüde 

korumaktadır. Sosyoloji, Gökalp'in çabalarıyla üniversite programı üzerinden Türk eğitim 

sistemine girmiş ve kısa sürede öğretmen yetiştirme programlarında yer almıştır. Bu gelişmeyi, 

ortaöğretim programlarında yer bulması takip etmiştir. Başlangıçtan itibaren Türk sosyolojisinin, 

pozitivist, devletçi, batıcı, milliyetçi, siyasetle yakın ilişki içinde bulunması, özgünlüğünü 

kazanmasına engel olmuştur. Bunların sonucu olarak, aktarmacılık, bağımlılık, biyografik 

çalışmaların yetersizliği, ilgisizlik gibi sorunlar yüzünden eğitim programlarında hak ettiği yeri 

bulamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Türk sosyolojisi, sosyoloji tarihi, sosyoloji öğretimi, eğitim 

The Historical Development of Sociology Teaching in Turkey 

Abstract: Sociology is a new discipline created by the problems of the modern age. It has 

emerged because of scientific studies on the industrial revolution and significant social changes. 

Pioneers like Durkheim and Marx, who systematized Saint Simon's and Comte's positivist views, 

were influential in this acceptance. Max Weber, who opposes the positivist mentality, is another 

pioneer of sociology. The study's primary purpose is to introduce Turkish sociology's development 

and institutionalization process and emphasize the importance of sociology teaching, which does 

not have the weight it deserves in educational programs. This study is evaluated the emergence of 

sociology as a science and development process in Turkey. For this purpose, the establishment 

process, institutionalization, and schooling of sociology have been examined, and its systematic 

development in the education system has been followed. The roots of Turkish sociology go back to 

the historical background of Westernization efforts. Studies on society continued until the end of 

the 19th century can be regarded as Turkish sociology's development and formation period. This 

development period, which spread over a long period, started to gain scientific ground at the 

beginning of the 20th century. Gökalp, one of the founders, followed Comte's Durkheimian 

approach, while the other name, Prince Sabahattin, followed Comte's Le Play interpretation. For 

this reason, Turkish sociology, which was founded on a positivist basis at the beginning, preserves 

this feature to a great extent. Sociology has entered the Turkish education system through the 

university program by the efforts of Gökalp and took part in teacher training programs in a short 

time. Its inclusion followed this development in secondary education programs. Since the 

beginning, Turkish sociology is positivist, centralist-statist, westernist, nationalist, and close 

relations with politics have prevented it from gaining its originality. As a result, it could not find its 

rightful place in educational programs due to transmission, addiction, insufficiency of biographical 

studies, and indifference. 

Keywords: Sociology, Turkish sociology, history of sociology, teaching sociology, 

education 
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1. Giriş 
Sosyoloji, modern çağın Batı’da ortaya çıkardığı bir disiplindir. İnsanların birbiriyle 

ilişkilerinin bilimsel açıdan incelenmesini konu edinerek sosyal davranışları açıklamaya 
yönelik bir bilim alanı olarak gelişen sosyoloji, başkalarının nasıl yaşadıklarının doğru 
bilinmesine, onların sorunları hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmeye zemin hazırlar.  
Sosyoloji eğitimi almış olanlar hayatın her alanını daha derinden ve kuşatıcı şekilde 
kavrama imkanına kavuşurlar. Giddens’a göre sosyoloji bilgisi toplumlar arası kültürel 
farklılıklar hakkında ufuk kazandırır, farklı bakış açılarından dünyanın ve insan 
topluluklarının çok yönlü kavranmasını sağlar (2012:61). İnsanların yaşama biçimleri 
hakkında kapsamlı bilgiye dayanmayan politikaların başarı şansı sınırlı ve rastlantısaldır. 
Bu bakımdan sosyoloji bilgisi ve sosyolojik araştırmalar politik girişimlerin sonuçlarını 
öngörmede bir ihtiyaçtır. Toplumun geleceği açısından devlet politikalarını belirleyenler 
için sosyoloji, yol gösterici bir disiplindir. Sosyoloji, devlet, aile, hukuk, eğitim, değerler gibi 
temel kurumlarda meydana gelen değişimleri tarihi gelişim süreci içerisinde inceleyerek 
ekonomi, siyaset, eğitim gibi hayatın her alanındaki uygulayıcılara önemli katkılar sunar. 
Sosyolojinin bir diğer amacı da gelişim süreci içinde toplumda yaşanan değişimleri 
betimleyerek açıklamaktır. Değişimin yönünü ve dinamiklerini açıklayarak geleceğe dönük 
öngörüler geliştirir. O nedenle başta siyaset ve ticaret olmak üzere her meslek alanı sağlıklı 
sosyolojik analizlerden yararlanır. Sosyolojini bu fonksiyonları sosyal duyarlığı yüksek 
bireyler yetiştirmede sosyoloji öğretiminin önemini göstermektedir. Bu özelliğinden ötürü 
sosyoloji, Batıda ortaya çıktığı süreçte Osmanlı toplumunda da büyük ilgiyle karşılanmıştır.  

Türkiye’de sosyoloji ihtiyaçtan doğmuştur. Başlangıçta sosyolojinin ülkede yaşanan 
sosyal sorunlar için kurtuluş reçetesi sunacak bir bilim alanı olarak görülmesi bu disipline 
ilgiyi artırmıştır. Bu bakımdan sosyolojinin kökleri, Osmanlı’da Batılılaşma çabalarının 
geçmişine kadar uzanır. 19. yüzyılın sonlarına kadar sürdürülen Batıyı ve sosyolojiyi 
anlama çabaları Türk sosyolojisinin mayalanma ve oluşum dönemi olarak kabul edilebilir. 
Uzun bir mayalanma dönemi sonunda toplumsal sorunlara bilimsel anlamda sosyolojik 
çözümler üretme çabasından bir Türk sosyolojisi doğduğu söylenebilir. Osmanlı aydınının 
çabası sosyoloji biliminin gelişimine katkı sunmaktan çok yaşanan toplumsal buhranlara 
sosyolojinin imkanlarından çözümler üretmektir. Bu amaçla Osmanlı aydını Batılı 
sosyologlar arasından bilinçli tercihler yaparak, fikirlerini benimsedikleri sosyoloğun 
görüşlerinden, toplumsal sorunlara çareler üretmeye çabalamıştır. Bu çabalarla, II. 
Meşrutiyet yıllarına kadar bir demlenme süreci yaşayan Türk sosyolojisi, II. Meşrutiyet 
dönemi aydınlarınca temellendirilmiş ve İstanbul Üniversitesi çatısı altında ilk defa 
akademik bir zemine bu dönemde kavuşmuştur. İlk girişimlerle oluşan zeminde süreç 
içerisinde Türk sosyolojisini sırtlayacak pek çok sosyolog yetişmiştir. 

Türk sosyolojisinin şekillenmesinde Gökalp ve Prens Sabahattin'in belirgin bir etkisi 
vardır. Bu yüzden Türk sosyolojisi, iki temel figür olan Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin'in 
isimleri ve görüşleri etrafında iki ana kulvarda iki farklı ekol olarak gelişmiştir. Bir diğeri de 
Alman sosyologların etkisiyle daha çok Max Weber çizgisine yakın duran yeni bir ekoldür. 
Bu ekollere 1940’lı yılların başında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde 
kurulan ve daha çok Amerikan patentli Marksist bir sosyoloji olarak nitelendirilen 
(Kaçmazoğlu 1999:49) Ankara ekolünü de eklemek gerekir. 

Türkiye’de sosyolojinin gelişimi kurumsallaşma ile kendini gösterir. Bu anlamda ilk 
akla gelen kitaplar ve süreli yayınlardır. Sosyoloji hakkında telif ve tercüme eserlerle, Türk 
toplumunun sosyolojik problemlerine dönük alan araştırmaları, bu disiplinde sağlanan 
gelişmelerin önemli göstergelerindendir. Cumhuriyet öncesi Darülfünunda ders olarak 
okutulmaya başlayan sosyoloji, üniversitelerin gelişimiyle paralel bir gelişme göstermiş, 
sosyoloji bölümlerinin kuruluşuyla daha etkin bir şekilde öğretim hayatında yer tutmuştur. 
Bu süreçte ortaöğretim programlarında da kendine yer bulmuş, 1924’te felsefeyle birlikte 
liselerin ve öğretmen okullarının programına girmiştir. 1924’ten günümüze sosyoloji 
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programlarında amaç ve içerik bakımından muhtelif zamanlarda köklü değişiklikler 
yapılmıştır. Bununla birlikte sosyolojiye olan ilgide ciddi azalmanın görüldüğü söylenebilir. 

Tarihi gelişim süreci içinde Türk sosyolojisinde kayda değer ilerlemeler görülmüş 
olmasına rağmen Türkiye’de sosyoloji öğretiminin öneminin tam olarak kavrandığı 
söylenemez. Cumhuriyet döneminde modernleşme, batılılaşma, toplumsal değişim-
dönüşüm adına sosyolojinin gücünden yararlanmak için devlet politikalarının desteğinde 
gelişme göstermiştir. Ancak özellikle çok partili siyasi hayata geçişle birlikte toplumsal 
değiştirmenin bir aracı olma vasfını kaybetmeye başlayan sosyoloji gittikçe itibar ve güç 
kaybına uğramış, günümüzde adeta önemsiz hatta gereksiz konumuna sürüklenmiştir. 
Sosyolojinin eğitim programlarında belirgin olmaması, öneminin eğitimciler tarafından da 
tam olarak takdir edilmediğini göstermektedir. Bu gelişim sürecinde Türkiye’de sosyoloji 
gerçek anlamını bulamamış buna bağlı olarak hak ettiği değeri görememiştir. Sosyolojiye 
karşı bu olumsuz algının temelinde bu disiplinin amaç ve işlevlerinin doğru bilinmeyişi 
yanında gelişim sürecinde tevarüsen taşıya geldiği olumsuzlukların etkisi vardır. Bunda 
sosyolojinin entelektüel bir uğraş olduğu, pratik hayatta karşılığının bulunmadığı şeklinde 
yanlış yargıların da etkili olduğu açıktır. 

Ortaya çıkış sürecinde yüklendiği misyon başlangıçta sosyolojinin öneminin 
anlaşıldığını, süreç içerisinde gittikçe anlam yitimine uğradığını göstermektedir. Bu durum 
Türkiye’de sosyoloji öğretiminin en önemli problemidir. Oysa sosyoloji, toplumun hayat 
pratiğinden yola çıkarak geleceğini aydınlatan bir disiplindir. Türk sosyolojisinin temel 
probleminin doğru anlaşılması açısından doğuşundan başlayarak gelişimi, ekolleri, 
kurumsallaşması ve öğretim programlarında yer bulması sürecinin incelenmesi bu 
çalışmanın temel konusunu oluşturmuştur. Bu çerçevede sosyolojinin başlangıçta 
Türkiye’de itibar görmesi ve yer tutmasında etkili olan faktörlere değinilmiş, süreç 
içerisinde sosyoloji öğretiminin sorunları ve önemini yitirmesinin nedenleri irdelenmiştir.  

Sosyoloji nasıl bir vasatta doğmuştur? Türk sosyolojisinin doğuşuna öncülük eden 
sebepler nelerdir? Doğuşundan itibaren bünyesinde taşıya geldiği problemleri nelerdir? 
Bunlar açıklığa kavuşturulmadan Türk sosyolojisinin gelişimini engelleyen faktörler 
bilinemez. Bunların görülebilmesi için doğuşundan itibaren Türk sosyolojisinin tarihsel 
gelişiminin ana hatlarıyla ortaya konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu bakımdan 
çalışmanın temel amacı, Türkiye’de sosyolojisinin doğuşu ve gelişimini tarihi süreci 
içerisinde ana hatlarıyla incelemektir. Bununla bağlantılı olarak Türk sosyolojinin 
doğuşunu hazırlayan sebepler, sosyolojiye yüklenen misyon, bu disiplinin Türkiye’ye giriş 
yolları, gelişim süreci içinde ekolleşmesi, kurumsallaşması incelenmiş, sorunlarına işaret 
edilmiştir. Çalışmada bir diğer amaç da Türk sosyolojisinin gelişim ve kurumsallaşma 
sürecine ve sosyoloji öğretiminin önemine dikkat çekmektir. 

2. Sosyoloji Nedir? 
Sosyolojinin konusu toplumdur. Toplumun yapısı, düzeni, değişimi, örgütlenmesi, 

değer yargıları ve her türlü problemleriyle ilgilenir. İnsanlar arasındaki ilişkiler ve ortak 
yaşama biçimleri ile bunların neden olduğu yapısal sorunları araştırır. Toplumda kolektif 
şuur olaylarını inceleyen sosyoloji bir anlamda ortak bir bilinç oluşturur. Sosyoloji fertlerin 
kendi aralarındaki ilişkileriyle ilgilenirken aynı zamanda zümre-fert ilişkilerini de inceleme 
konusu yapar. Yine zümrelerin kendi aralarındaki ilişkileri, bu ilişkilerin sonucu oluşan 
kurumları, bunların gelişim ve değişim süreçlerini inceler. 

Sosyoloji çeşitli aşamalardan geçerek, oldukça uzun bir süreçte adeta demlenerek 
oluşmuş bir bilimdir. Önceleri devleti ve onun müeyyidelerini inceleyen faaliyetlere dönük 
çeşitli görüş ve düşünceler şeklinde varlığını sürdürmekteydi. Eskiler toplumla alakalı 
konuları, felsefenin temel uğraş alanlarından daha çok ontoloji ve ağırlıklı olarak aksiyoloji 
içerisinde tartışmışlardır. Bu anlamda Eflatun toplum düzeni ile devlet arasında sıkı bir 
yapısal ilişki kurar ve eşitlik, adalet gibi ilkelerden söz eder. Toplum tabakaları arasında 
eşitliği sağlamanın devletin görevi olduğunu söyler. Aristo da devlet düzenine işaret 
etmekle birlikte insanlar ve sosyal tabakalar arasındaki farklılığın normal olduğunu 
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açıklamaya çalışır. Daha sonraki dönemlerde Garpta ve Şarkta Ortaçağın birçok 
mütefekkirinde toplumsal düzene ve toplumun şekillenmesine ilişkin sistemleşmiş 
düşünceler bulunmaktadır (Freyer, 1977:6). Farabi, Yusuf Has Hacip gibi düşünürler 
eserinde toplum düzeni ile devlet arasındaki ilişkiyi İslam dininin ferd ve cemiyet anlayışı 
temelinde çeşitli boyutlarıyla irdelemişlerdir. Özellikle İbni Haldun “Mukaddime”de 
açıkladığı görüşleriyle adını koymadan adeta sosyolojinin temellerini kurar. Bu bakımdan 
bazı sosyologlarca sosyolojinin temellerini kuran gerçek öncüsü olarak kabul edilmektedir. 

Ortaçağda Batı’da Saint Augustin gibi bazı felsefeciler ilahi bir toplum düzeni 
kurmaya çaba sarf ederken Rönesans-Reform sürecinde paradigma değişikliğiyle bireyci, 
determinist (sebep-sonuç ilişkisindeki zorunluluk) ve akılcı görüşler, teolojik düşüncenin 
yerini almaya başladı. Bu çerçevede David Hume, John Locke gibi filozofların öncülüğünde 
toplumsal olaylar amprik metotlarla araştırılarak toplumla ilgili algılar realist temele 
oturtulmaya çalışıldı1. Saint Simon ve öğrencisi August Comte, tabiat bilimlerinin 
incelenmesinde determinist esasların kullanılmasında olduğu gibi, pozitif bilimlerin sosyal 
tabiatın incelenmesinde de kullanılabileceğini ileri sürdüler. Onların bu görüşleri Emile 
Durkheim tarafından sistemleştirildi. Bu düşünceye karşıt olarak Hegel ve Weber’in 
öncülük ettiği “toplum hayatı kendi karakteristiği ve düşünce formları içinde 
incelenmelidir” görüşü hakim olmaya başladı. Bu sözü edilen aşamalardan geçerek 
şekillenen sosyoloji, Durkheim, Marks, Weber gibi sosyologların çabalarıyla kendine özgü 
konusu, metodu, kavramları olan müstakil bir bilim dalı halinde kendini kabul ettirmiştir.   

3. Sosyolojinin Doğuşu 
Toplumsal hareketler, “yatağına sığmayan bir nehir” gibi içinde bulundukları devlet 

kalıbına sığmaz taşarlar. Bu bakımdan toplumsal hareketlerin yoğun olarak yaşandığı 
endüstri çağında bu hareketleri bilimsel esaslarla incelemek ve kanunlarını keşfetmek bir 
zaruret olarak ortaya çıkmıştı (Freyer, 1977:10). Nedensellik esasına dayalı çalışmalar, 
bilimsel gelişmelerin temel dinamiği olarak 19. yüzyılda endüstriyel devrimi meydana 
getirdi.  Böylece endüstri, aklın egemen olduğu aydınlanma çağında pozitif bilim alanında 
harikalar ortaya koyan nedenselliğin doğal bir ürünü olarak gelişti. Sosyoloji de toplumsal 
olayları açıklamada pozitif bilim yönteminin işe yarayacağı düşüncesinden doğmuştur.  

Avrupa’da 1789 Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan toplumsal çalkantıların da 
katkısıyla yaşanan büyük siyasal, sosyal gelişmeler, süreç içerisinde elde edilen bilimsel 
başarıların itici gücüyle endüstriyel bir devrime dönüştü. Böylece ortaya çıkan 
makineleşme, Batılı insanın yaşantı tarzını, yerleşim düzenini, üretim ilişkilerini, tüketim 
alışkanlıklarını, toplumsal tabaka biçimlerini, bu tabakalar arasındaki ilişkilerin sistemini 
topyekûn değiştirdi. Teknolojinin devreye girmesiyle ortaya çıkan yeni üretim teknikleri, 
seri üretim imkanları, ekonomik alanda büyük dönüşümlere ve sermaye sahiplerinde 
önemli servet birikimlerine neden oldu. Gittikçe hız kazanan bu değişim birçok alanda 
önemli iyileştirmelere vesile olurken aynı zamanda yeni problemlere de kaynaklık etmişti.  

Bu süreçte birey ve toplum hayatında meydana gelen bir dizi değişimin bilimsel 
esaslar çerçevesinde açıklanmasının imkanları araştırıldı. Toplumsal olayları açıklamada, 
yöntem olarak nedensellik ilişkilerinden yola çıkılması durumunda büyük bir toplumsal 
dönüşümü sağlamanın mümkün olup olmadığı temel merak konusuydu. Bu tür arayışlar 
sosyoloji biliminin de ortaya çıkmasına vesile oldu. Böylece sosyolojinin, endüstriyel 
devrimle birlikte, yaklaşık eş zamanlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Nitekim 
endüstrileşme sürecinin başlangıç çağında ilk makine ve ilk fabrikalarla birlikte ilk 
sosyologlar da ortaya çıkmıştır. Sınaî cemiyetin belirdiği ve kurulduğu her yerde sosyoloji 

 
1 Sosyolojiye öncülük etme dereceleri yahut sosyolojik düşünceye katkıları ne olursa olsun Saint Simon’dan önce 
toplum biliminin gelişimine emek vermiş bütün çaba sahipleri sosyolog olarak isimlendirilmezler. Çünkü, 18. 
yüzyıl öncesi insan ve toplum konuları felsefe, din, metafizik ve ahlâk içinde inceleniyor, böylece, toplumsal bilim 
değil, toplumsal felsefe yapılıyordu. Bir sıfat gerekliyse onlara, “toplumsal filozof” yahut “siyasal filozof” 
denilebilir (Ergun, 1973:8). 
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de kurulmuştur. Burada müşahede edilmekte olan eş zamanlılık hiçbir suretle tesadüfi 
değildir. Bu yeni ilim, yeni toplumsal realitelerle birlikte canlanmıştır (Freyer, 1977:9). 
Onun doğuşunu hazırlayan şartlar 19. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşebilmiştir. 

Sosyolojinin doğuşundaki gecikmeyi Kösemihal iki nedene bağlamaktadır (2014:2). 
Bunlardan ilki, toplumsal olayların tabiat olayları gibi değişmez bir düzene (determinizm) 
bağlanabileceği fikri pozitif bilimlerde sağlanan başarılar sonunda ancak zihinlerde yer 
etmeğe başlamasıdır. Bir diğeri de sosyoloji için son derce önemli olan biyolojinin bu 
dönemde gelişmiş olmasıdır. Giddens da sosyolojinin doğuşunu Fransız Devrimi sonrası 
ortaya çıkan toplumsal sorunlar ile Sanayi Devrimiyle birlikte değişen üretim-tüketim 
ilişkilerinin doğurduğu bir dizi değişimlere bağlar (2012:44). Ona göre sosyoloji, geleneksel 
toplumlardan modern topluma geçişte yaşanan derin değişim ve dönüşümleri anlamaya 
yönelik çabalardan doğmuştur. Başta geleneksel yaşantı biçimleri olmak üzere gittikçe 
hayatın her alanını farklılaştırmaya başlayan bu değişimler düşünürleri, yaşanan değişim 
sürecini anlama ve açıklamaya sevk etti. Bu konuya ilk kafa yoranlardan biri Saint-Simon 
olmuştu. Simon, devrim sonrası Fransa'yı hangi sosyal düzenin huzura kavuşturabileceğini 
araştırdı. Sosyal gerçeği inceleyen ilmi, "insan ilmi”, "sosyal fizyoloji", "hürriyet ilmi" gibi 
adlarla isimlendirdi (Meriç, 1996:127). Aynı konuya eğilen Auguste Comte da başlangıçta 
“sosyal fizik” tabirini kullanmıştı. Bununla birlikte “sosyoloji” terimi ilk kez Comte tarafından 
kullanılmış ve İngiliz, Herbert Spencer ile yaygın kullanım kazanmıştır (Fichter, 2001:1). 

İlmi verilere dayalı sosyolojik çalışmalarla toplumsal olayların rasyonel esaslara 
göre şekillendirilmesinin mümkün olacağı umulmaktaydı. Bu esasa dayanan İngiliz ve 
Fransız düşünüş tarzındaki sosyolojinin meydana çıkmasında, ilmi bir temel üzerine 
kurulmuş toplum inşası çabalarının olduğu ileri sürülmektedir (Freyer, 1977:10). Bu 
düşünce Comte ve LePlay’in çalışmalarına dayalı olarak Durkheim tarafından 
sistemleştirilmiştir (Kösemihal, 2014:2). Buna mukabil Alman sosyologlar konuya daha 
farklı bakmış, sosyoloji ile tabiat bilimleri arasında önemli farklara dikkat çekerek, tabiatı 
anlamada kullanılan yöntemin toplumu anlamada tam bir başarı gösteremeyeceğini ileri 
sürmüşlerdir. Onlara göre sosyoloji tabiat olaylarından ziyade tarihle, insani bir takım 
tutum ve değerlerle ilişkilidir (Freyer, 1977:11). Bu yaklaşımdan biri; sosyal hadiselerin 
oluşum sürecini tarihe bağlayan Karl Marks ile, diğeri; insani tutum ve değerleri öne çıkaran 
Max Weber’le sistemleşen iki farklı kuram doğmuştur. 

Bu süreçte, pozitivizmin kurucusu August Comte toplumsal olayları çözümlemede 
bilimsel yöntemi kullanarak sosyolojinin doğuşuna öncülük etmiş olsa da bu disiplinin 
gelişip yerleşmesinde çok sayıda düşünür ve filozofun önemli katkıları olmuştur. Bunlar 
arasında sırasıyla Emile Durkheim, Karl Marks ve Max Weber gibi öncüler, yaptıkları 
çalışmalarıyla sosyolojinin gelişmesinde öne çıkan isimlerdir. Bir disiplin olarak sosyoloji 
bu üç kurucu ismin fikirlerinden doğmuştur (Slattery, 2014:14). Bu düşünürler, toplumun 
iç işleyişini anlamaya, toplum-birey ilişkisini ve tarihi süreçte toplumsal değişimi etkileyen 
güçleri açıklamaya çalışmışlardır. Bununla birlikte toplumsal yapı ve süreçler hakkında 
birbirinden farklı görüşler ileri sürmüş, farklı yaklaşımlar benimsemişlerdir. Bu üçlü, 
geliştirdikleri teorileriyle sosyolojik düşüncenin temelini oluşturmuş, böylece “sosyoloji” 
alanında halen geçerli belirleyici etkiler bırakmışlardır. 

Sosyolojide yaygın olarak bilinen “işlevselci”, “çatışmacı” ve “etkileşimci” kuramlar, 
bakış açıları ve özellikleri itibariyle, sırasıyla Durkheim, Marks ve Weber'le bağlantılıdır. 
Sosyolojik ekoller üzerinde bu sosyologların görüşlerinin belirleyici etkisi olmuştur 
(Giddens, 2012:55).  

Emile Durkheim (1858-1917): Sosyolojinin kurucusu kabul edilen Durkheim, 
sosyoloji ekollerinden “işlevselci” ekolün öncülerindendir. Durkheim, çalışmalarını 
Comte'un düşünceleri temelinde sistemleştirerek sosyolojiyi saygıdeğer akademik bir 
disiplin haline getirmiştir (Slattery, 2014:14). Comte ile Saint-Simon'un çalışmalarını 
devam ettirdi (Marshall, 2005:166).  Comte gibi Durkheim de toplum hayatının, fizik 
dünyayı inceleyen bilim adamları gibi nesnel bir şekilde incelenebileceğine inanıyordu. Ona 
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göre toplumsal hayat, doğadaki nesne ya da olaylar gibi değişmez kesinlikte 
çözümlenebilirdi (Giddens, 2012:47). Dolayısıyla toplum da bilimsel yöntemlerle 
incelenebilir, elde edilecek bulgular toplumu düzenlemede, onun geleceğini öngörmede 
kullanılabilirdi. Eğitimi ana hatlarıyla, “yetişkinlerin genç nesillere etkisi” şeklinde tanımlar, 
eğitimde amacın “çocukların, toplumun beklentilerine uygun olarak bedensel, ahlaki ve zihni 
bakımdan geliştirilmesi” olduğunu düşünür. Ona göre toplumsal bir kurum olarak eğitim, 
çocukları yoğurarak şekillendiren bir kalıp, bir nehir yatağı gibidir, çocuklar ve gençler 
onun içinde akıp giderken şekillenirler (Ergün, 1994:5).  

Karl Marks (1818-1883): Marks’ın sosyolojik anlayışı, Comte pozitivizmi ve tarihi 
maddecilik üzerine kuruludur. Marks da Saint Simon, Comte ve Durkheim gibi 
endüstrileşmenin toplumda ortaya çıkardığı değişmeleri açıklamaya çalışmıştır (Giddens, 
2012:50). Marks, toplumdaki değişmenin ana kaynağını ekonomik ilişkiler temelinde çıkar 
çatışmalarının oluşturduğunu düşünür. Bu görüşleriyle sosyoloji ekollerinden “çatışmacı” 
ekolün öncüsü olmuştur. Ona göre insanların düşünce biçimlerini ve toplumsal hayatın 
akışını belirleyip şekillendiren, üretim ve tüketim süreçleridir. Marks, avcı ve toplayıcı 
dönemin ilkel komün toplumlarından başlayarak gelişmeleri insan düşüncesinde ve yaşama 
imkanlarındaki tekamül ile açıklıyordu. Ona göre İlkçağ köle sahipliği düzeni, toprak 
sahipleri ile serfler arasındaki iş bölümü, tüccarlar ile zanaatkârların ortaya çıkış sürecinde 
yaşanan toplumsal değişmeler hep bu tekâmülün ürünüydü. Endüstrileşme ile başlayan 
yeni dönemin, toprak sahibi soyluların yerini alacak kapitalist bir sınıfın doğuşuna işaret 
ettiğini düşünüyordu (Giddens, 2012:51). Marks’a, göre sanayi döneminin en önemli 
bileşenleri, iki ayrı sınıf olarak teşekkül eden “sermaye” ve “emek”tir (Giddens, 2012:50). Bu 
sınıfların çıkarları birbirine zıt olduğu için aralarında çatışma kaçınılmazdır. Ona göre, 
bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir. Sınıflar arasındaki çatışmalar, tarihsel 
gelişimi güdülemektedir ki, bu çatışmalar, “tarihin motoru”dur (Giddens, 2012:51). 
Toplumsal değişme denilen olguyu da üretim biçimine ve toplumdaki sınıflar arası 
dinamiğe bağlamaktadır. Eğitim bu sınıflar arasındaki eşitsizlikleri kalıcı hale getirmektedir 
(Giddens, 2012:50).  Oysa eğitim, bilimsel sosyalizm ilkelerine göre sistemleştirilirse güçlü 
sınıfın alt sınıflar üzerindeki tahakkümü kırılarak sınıflar arası çatışmalar 
sonlandırılabilirdi. Bu amaçla insanlar araç-gereç kullanmasını öğrenerek üretimde 
bulunacak bir varlık olarak yetiştirilmelidir.  

Max Weber (1864-1920): Modern sosyolojinin kurucularından olan Weber, 
pozitivist sosyoloji anlayışına karşı fikirleriyle tanınır. İnsan davranışlarının, sosyal ilişkiler 
çerçevesinde ele alınmasını savunan Weber sosyolojiyi, sosyal eylemleri anlamaya ve 
yorumlamaya yönelen bir bilim olarak görür (Çelebi, 2007:171). Ona göre sosyal hayata etki 
eden faktörlerin tamamı karşılıklı etkileşim içinde olduklarından her şey katı bir sebep-
sonuç ilişkileri içinde açıklanamaz. Ekonomik ilişkilerin başta din olmak üzere tüm sosyal 
ilişkiler düzenine önemli etkileri olduğu gibi, dinin de iktisadi, sosyal ve ahlaki oluşumlar 
üzerine belirgin etkisi vardır. Dinin, insanların duygu ve düşüncelerini, tutum ve tavırlarını 
etkileyen faktörlerin içinde önemli bir yeri vardır. Dinlerin ahlaki değerleri, ahlaki 
değerlerin de sosyal ve ekonomik hayatı şekillendirme gücüne sahip olduğunu ileri süren 
Weber Kapitalizmi, Protestanlığın getirdiği kapitalist zihniyetin bir eseri olarak görür. 
Weber bu görüşleriyle sosyolojide “etkileşimci” ekolün öncülerindendir. Endüstri devrimini 
ve kapitalizmin yükselişini, Marks’ın aksine sınıflar çatışmasının değil akılcılığın, bilim ve 
bürokrasinin başarısı olarak görür. Eğitim çalışmalarında da bilimin ve akılcılığın egemen 
kılınmasını ister (Giddens, 2012:53-54).  

Böylece başta adı geçen üç kurucu sosyoloğun çalışmaları olmak üzere alandaki 
muhtelif çabalarla 1900’lü yıllarda sosyoloji müstakil bir disiplin haline gelerek ilk temel 
sosyolojik ekoller oluşmuştur. Avrupa etkisiyle gelişen Amerikan sosyolojisi başlangıçta 
Spencer, Comte, Durkheim ve Weber gibi sosyolojinin temelini kuran düşünürlerin 
görüşlerinden etkilenmiştir. Özellikle iki dünya savaşı arasında deneyci yöntemi 
benimseyerek Avrupa sosyolojisinden büsbütün farklılaşmıştır. Amerika’da, Avrupa 
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demokrasi anlayışından farklı bir demokrasi anlayışının gelişmesi Amerikan sosyolojisinde 
değişikliklerin kaynağı olmuştur (Kösemihal, 2014:3). Böylece sosyoloji, Amerikan 
felsefesine uygun olarak pragmatik temele oturmuştur.  

4. Yöntem 
Araştırmanın yöntemini belirleyen husus araştırma ile çözülmesi istenen problem 

veya hedeflenen amaçtır. Bu çalışmanın konusu Türk sosyolojisinin doğuşu ve tarihi 
gelişimi olup araştırmada temel amaç Türk sosyolojisinin gelişim sürecinin ana hatlarıyla 
ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma esasına dayalı olarak yürütülen bu çalışmada 
“Tarama” yöntemlerinden “Alanyazın Taraması” (doküman incelemesi) deseninde tarihsel 
yöntem uygulanmıştır. Tarihsel araştırmalar, döneme ilişkin kaynaklar incelenerek olay ve 
olguların açıklanması esasına dayanır (Büyüköztürk vd., 2014: 19). Belge incelemesi 
(doküman analizi), araştırılmak istenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 
analizini ifade eder (Şimşek ve Yıldırım, 2011: 187). Bu çalışmada konuyla ilgili yazılı 
kaynaklar taranmış, sosyolojinin bir bilim alanı olarak Batı’da ortaya çıkışı ile Türkiye’de 
gelişmesi ve yerleşmesi süreci incelenmiştir. Araştırma Türk sosyolojisinin tarihi gelişimini 
konu edindiğinden daha çok Türk sosyoloji tarihiyle ilişkili yayınlara ağırlık verilmiştir. Bu 
amaçla konuyla ilgili kaynaklar taranmış, bulgular betimlenerek kısmi açıklamalara yer 
verilmiştir. Temel amaç doğrultusunda önce bilim olarak sosyolojinin mahiyeti ve doğuşu 
incelenmiş, öncülerinin benzer ve farklı sosyolojik düşünceleri kısaca belirtilmiştir. 
Ardından kuruluşuna kadar Türk sosyolojisinin oluşum süreci ve ilham kaynakları 
değerlendirilmiştir. Batıdaki sosyolojik anlayışla benzer ve farklı yönlerine işaret edilerek 
gelişim dönemleri içinde ortaya çıkan ekoller ve kurumsallaşması sürecinde bağımsız bir 
Türk sosyolojisi arayışları özetlenmiştir. Öğretim programlarında sosyolojinin yer bulması 
ve dönemlere göre ilgi alanları programlar üzerinden kısaca açıklanmıştır. Son olarak da 
Türkiye’de sosyoloji öğretiminin temel nitelikleri ve güncel sorunlarına değinilmiştir. 

5. Türkiye’de Sosyolojinin Doğuşu ve Gelişimi 
Türkiye’de Batılılaşma çabalarının tarihi gelişimi, aynı zamanda Türk sosyolojisinin 

oluşum ve mayalanma dönemi olarak kabul edilebilir. Bu çabaların Tanzimat’a kadar askeri 
alanla sınırlı kaldığı görülür. Yaklaşık yüz yıl gibi uzun bir süreye yayılan bu mayalanma 
dönemi 20. yüzyılın başında bilimsel bir zemin kazanmaya başladı. Uzun bir sosyolojiyi ve 
Batıyı anlama süreci, nihayetinde Türk toplumunun özelliklerini dikkate alarak sorunlarına 
sosyolojik çözümler arama aşamasına ulaşmıştır (Gurbetoğlu, 2019:30).  Modernleşme 
sürecinde Batıda yaşanan köklü değişiklikler, uzaktan da olsa diğer toplumlar tarafından 
gittikçe artan bir ilgiyle izlenmekteydi. Orada gördükleri bilimsel ve teknolojik gelişmelerle 
bunların, bölgenin askeri gücü ve ekonomisi üzerinde canlandırıcı etkileri batı dışı 
dünyanın da oldukça ilgisini çekmişti. Kısa zamanda Batının bu gelişme modeli, batı dışı 
toplumlar için de bir model haline geldi (Gurbetoğlu, 2019:23). Osmanlı’da ideolojilerin 
oluşmaya başladığı böyle bir dönemde Osmanlı aydını, beka sorunu haline gelmiş olan 
siyasal ve sosyal sıkıntılara çare arayışı içindeydi. Bu bakımdan Avrupa’daki bilimsel ve 
sosyal gelişmelerle yakından ilgilenmiş, Batılı sosyologların eserleri üzerinden onların 
fikirlerini tanımaya ve dönemin süreli yayınları aracılığıyla da Osmanlı toplumuna 
tanıtmaya gayret etmişlerdi. Batı’da bilimsel ve sosyolojik çalışmaların sürekli inkişaf 
halinde olduğu bu dönemde sosyolojik ekoller de henüz oluşma ve yerleşme sürecindeydi 
(Gurbetoğlu, 2019:34-35). 

Farklı sosyokültürel sorunlara ve ekonomik yapılara rağmen sosyoloji, Fransa’da 
ortaya çıkışıyla yaklaşık eş zamanlı olarak Osmanlıda da gelişme göstermiştir (Köktürk, 
2013:54). Fransa’da yaşanan toplumsal sorunlara çözüm arayışları sosyoloji ilminin 
doğuşunu hazırlamış, sosyal gerçeklikten hareketle geliştirilen çeşitli görüşler nihayetinde 
birbirinden farklı sosyolojik anlayışların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştı. Ancak 
sosyoloji Osmanlı’da daha farklı bir gelişim çizgisi izlemiştir. Osmanlı askeri-sivil bürokrat 
ve aydını, mevcut sorunların çözümünde modernleşmeyi yegâne çare olarak görmüş, 
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“devleti yıkılmaktan kurtarmak için” modernleşme sürecinin bir ürünü olan sosyolojinin 
gücünden yararlanmak istemiştir. Böylece II. Meşrutiyet’e kadar önemli bir zemin kazanan 
siyasal akımlar, sosyolojik gelişmelerle de yakından ilgilenmiştir. Bu dönemde beka sorunu 
“Devlet Adamı-Devlet” ilişkileri perspektifinde ele alındı. “Hasta olan devleti, devlet adamı 
iyileştirmeli” anlayışı üzerinden “ictimâi tabip” rolüne önem atfedildi (Mardin, 2017: 20).  

Bu süreçte Osmanlı aydını Batıdaki ilmi ve felsefi gelişmeleri ilgiyle takip etmiştir. 
Özellikle 19. asrın sonlarından itibaren Avrupalı ünlü sosyologların eserlerini inceleyerek 
oluşturdukları düşünceleri çeşitli yazılı araçlarla halka ulaştırmayı görev kabul etmiştir. 
Bunda temel amaç Batılı bilgi ve düşünceler yoluyla Osmanlı’da toplumsal dönüşüm ve 
değişime yön vermekti. Bunu yaparken Batılı sosyologlar arasında bilinçli tercihler 
yaptıkları söylenebilir. Bu dönüşüme katkı sunmak isteyen her bir aydın, düşüncelerini 
benimsediği Batılı sosyoloğun görüşlerinden, Osmanlının sosyal ve siyasal sorunlarına ışık 
tutmaya çalıştı. Osmanlının çöküş sürecini durdurmak için çare arayan bu aydınlar, özellikle 
Batıdaki toplumsal gelişmelerin bilim ve teknolojiyle ilişkisine odaklandılar. Net bir tutum 
belirleyemedikleri, biri yeniye, ıslahata, Avrupalılığa, diğeri eskiye, muhafazakârlığa, 
Şarklılığa meyilli düalist bir siyasi hayat yüzünden hedeflenen başarı elde edilemedi 
(Fındıkoğlu, 1940:627). Gökalp bunu Tanzimatçıların ne gelenekten ne de Batılılaşmaktan 
vaz geçmeyen ikircikli tavrına bağlar (Gökalp, 1968:40). Bu dönemde yaşanan tereddütler 
yüzünden Tanzimat dönemi çelişkiler ve ikircikli davranışlar dönemi gibi görülse de aslında 
Türk sosyolojisinin fikri anlamda temellerinin kuruluşunu karakterize eder. Büyük ölçüde 
Avrupalı filozof ve sosyologların düşüncelerini okuyup anlama çabalarını ifade eden bu 
dönem, kendinden sonra bir anlamda Türk sosyolojisinin akademik temellerinin ön 
hazırlığı konumundadır (Gurbetoğlu, 2019:31). Bu dönemde yaşanan kafa karışıklığını 
Ülken (1992:432) “yangını söndürme telaşı” olarak nitelendirir.  

Sosyolojinin Türk düşünce dünyasına girişinin önemli ölçüde süreli yayınlar yoluyla 
gerçekleştiği söylenebilir. Servet-i Fünun, Meşveret, Fecri Ati gibi fikir mecmuaları bazı 
sayılarında sosyolojiyle ilgili yazılara yer vermişlerdir. Bununla birlikte isminde sosyoloji 
sözcüğü bulunan ilk dergi, Ahmet Şuayp, Mehmet Cavit, Rıza Tevfik tarafından çıkarılan ve 
1908-1911 yılları arasında İstanbul’da 27 sayı yayımlanmış olan “Ulum-i İktisadiyye ve 
İçtimaiyye Mecmuası”dır (Şahin, 2017:11). 

Türk sosyolojisinin akademik temelleri 1914’te İstanbul Üniversitesinde 
(Darülfünun) Ziya Gökalp’in çalışmalarıyla kurulmuştur (Kaçmazoğlu, 1991:1). Prens 
Sabahattin de aynı süreçte yaptığı çalışmalarıyla Türk sosyolojisinin öncü isimlerinden biri 
olmuştur. Türk sosyolojisi başlangıçta bu sosyologların çabalarıyla iki ana kulvarda 
gelişmiştir. Bunlar, Durkheim’den etkilenen ve Gökalp’in görüşleri etrafında şekillenmiş 
olan “Sosyolojizm” ekolü ile Prens Sabahaddin’in Le Play’den etkilenerek oluşturduğu 
“Sosyal Bilim” ekolüdür. Daha sonra Marks’ın ve Weber’in görüşleriyle şekillenen farklı 
ekoller ortaya çıkmış ve Türk sosyolojisi üzerinde belirgin etkiler bırakmıştır. 

İlk dönem Türk sosyolojisindeki yöntem tartışmaları Durkheim ve onun takipçisi 
Gökalp’in “teorik” (spekülatif) tabir edilen sosyolojisi ile Le Play ve onun takipçisi 
konumundaki Prens Sabahattin’in “deneysel” olduğu ileri sürülen sosyolojisine ilişkin 
kavramlar etrafında sürdürülmüştür. Bir başka deyişle, Durkheim-Gökalp çizgisi geçmişe, 
tarihe yönelirken, Le Play-Prens Sabahattin çizgisi monografilere ve anketlere, yani şimdiye 
önem vermiştir. Bu ekollerin bilgiyi elde etmede kullandıkları teknikler farklı olsa da 
pozitivist karakterde ortak oldukları görülmektedir (Bulut, 2005:96).  

Gökalp, başta Durkheim olmak üzere Batılı sosyologların görüşlerinden hareketle 
geliştirdiği sosyolojik anlayışını Türk toplumunun sorunlarını çözmede kullanmaya girişen 
ilk kişidir. Onun Darülfünunda yürüttüğü akademik çalışmaları Türk sosyolojisinin bilimsel 
temelde ilk çabaları olarak kabul edilir. Bu bakımdan sosyolojiyle bilimsel boyutta ilgilenen 
her Türk sosyoloğunun düşüncelerinde Gökalp etkisi görülür (Bulut, 2005: 91). Benzer 
şekilde büyük ölçüde Le Play’in görüşlerinden etkilenen Prens Sabahattin’in sosyolojik 
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ilkelerden hareketle “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” başlığı altında bir takım çözüm önerileri 
geliştirmesi de Türk sosyolojisi için ilk bilimsel çabalardan kabul edilmektedir.  

İlk dönemde bu kurucu iki ismin sosyolojide takip ettiği batılı sosyologlar ile onların 
düşünce ve yöntemleri etrafındaki tartışmaların, sonraki yıllarda Türk sosyolojisinin 
istikametinin temel dayanak noktasını oluşturduğu söylenebilir. Kurucu isimler etrafında 
sürdürülen tartışmalarla iki farklı siyaset yapma biçiminin temelleri kurulmuştur. Böylece 
Türk sosyolojisinin daha kuruluş aşamasında kurucu isimler etrafında tartışılan temel 
konuların, sonraki tartışmaların karakterinde ve sosyoloji anlayışlarının da 
şekillenmesinde etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Gökalp, Türkiye'de sosyolojinin 
kurucusu olarak benimsenmiş, Prens Sabahattin ise sosyolojik görüşleriyle her dönemde 
Türk sosyolojisi üzerinde etkili olmayı başarmıştır. (Gurbetoğlu, 2019:35).   

Başlangıçtan itibaren Türk sosyolojisi, daima devletin ihtiyaçlarına öncelik veren bir 
görüntü sergilemiştir. Bunun muhtemel nedenlerinden birisi de “devletin zeval bulması, 
milletin de yok olmasıdır" şeklindeki algıya dayanmaktadır. Osmanlı aydını, mevcut siyasal 
imkân ve araçları sonuna kadar kullanmak suretiyle ülkenin geleceğine ilişkin çözüm 
önerilerini hayata geçirmenin uğraşını vermiştir. Bu nedenlerle sosyoloji bilimi de 
Osmanlı’da "siyaset" kurumuyla daima yakın ilişki içinde olmuştur (Bulut, 2005:94).  

İlk dönem Batıyı anlamaya dönük sosyolojik çalışmalarda "aktarmacı" bir tutum 
belirgindir. Bu bakımdan Batıya bağımlı olarak şekillenmeyle başlayan süreç, bir asrı aşan 
tarihi içinde bu bağımlı ve aktarmacı yapısını büyük ölçüde sürdürmüştür (Kaçmazoğlu, 
2015:39). Avrupa’da olduğu gibi endüstriyel devrimini gerçekleştirmiş, kurumlarını 
oturtmuş modern bir devlet kurma Osmanlı aydınlarının ortak hayaliydi. Ancak hangi 
Avrupa devleti modelinin benimsenmesi gerektiğine ilişkin tercihler farklılaşmaktaydı. 
Ülkenin sorunlarına yerel şartlarda çözüm önerileri geliştirmeye yönelik ilk hassasiyetler 
yerini gittikçe taklit eğilimlerine terk etmeye yüz tutmuştu. Bu konuda "modern sanayi 
toplumunun bilimi" şeklinde tanımlanan sosyolojiye ilişkin Avrupalı sosyologların 
düşünceleri, Osmanlı Türk aydını için kutsal metinler gibi kabul görmekteydi (Bulut, 
2005:95). Zamanla bu yaklaşım, batılı düşünürlerin "modern toplum" hakkındaki düşünce 
ve çözümlerinin doğrudan aktarılmasının tercih edilmesine yol açtı. 

Batı’daki olumlu gelişmelere karşın Osmanlı’da işlerin iyi gitmeyişi yüzünden geri 
kalındığı genel bir kabuldür. Batılı, sağladığı gelişmeleri ilim ve fendeki başarılarıyla elde 
etmişti. Somut maddi gelişmeler bunun en görünür kanıtlarıydı. Osmanlı’da yaşanan 
sıkıntılar ve gerilemenin temelinde de “ulüm ve fünun” diye tabir edilen bilim ve fen 
konularındaki eksikliklerin bulunduğuna inanılmaktaydı. Başlangıçta temel sorunun; “eski 
nizamın bozulması”, “batıdaki teknik gelişme ve yeniliklerin zamanında ve iyi takip 
edilemeyişi” olduğu düşünülmekteydi. Eksikliğin giderilmesiyle ve yapılacak bazı teknik 
düzenlemelerle yaşanan sıkıntıların aşılabileceğine inanılmaktaydı (Gurbetoğlu, 2019:28). 
Özellikle II. Mahmut’un Yeniçeri ocağını ortadan kaldırmasıyla başlayan süreçte başta 
hukuk ve eğitim olmak üzere bir dizi reformlar silsilesi hayata geçirildi. Bu süreçte açılan 
Batı tarzı eğitim kurumlarında (askeri okullarda) Batı’nın pozitivist fikirleriyle yoğrularak 
yeni bir aydın ve bürokrat tipi yetişti (Hanioğlu, 1985:33). Bu yeni tip aydının sıklıkla 
kullandığı “terakki” kavramı kitleleri büyüleyici bir anlama dönüştü.  

Tanzimat sonrası bu aydın ve bürokratlar eliyle Batılılaşmaya dönük reformların 
görünür bir devlet politikası haline geldiği söylenebilir. Bu yıllara kadar yaşanan gelişmeleri 
“Osmanlı’da sosyolojinin kuluçka dönemi” olarak nitelendirmek mümkündür. Özellikle 
Meşrutiyetin hemen öncesinde sorunun daha derinlerde olduğuna ilişkin tespitler yapılmış, 
soruna bilimsel çareler arayışı dönemine geçilmiş oldu. Bu arayış Osmanlı aydınlarını, 
Batıdaki sosyolojik ekoller arasından seçim yapmaya, amaca en uygun gördükleri ekol ve 
sosyologları takip etmeye sevk etti. Dönemin önemli simalarından Ahmet Rıza’nın düşünce 
olarak Comte’u benimsemesi, Ahmet Şuayp’ın Spencer’in görüşlerini önemsemesi, Prens 
Sabahattin’in Le Play’ı takip etmesi, Ziya Gökalp’in düşünce ve görüşlerini Durkheim’in 
sosyolojik görüşlerine dayalı açıklaması bunun görünümüdür. (Gurbetoğlu, 2019:29-30). 
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Osmanlı aydınlarının takip ettiği bu sosyologlardan Durkheim ve Le Play, görüşleriyle 
Osmanlı sosyolojisinin oluşumunda etkili olmuştur. Böylece Durkheim tarafından temsil 
edilen ve başta Fransa olmak üzere kıta Avrupa’sında yaygın olan kuramsal sosyoloji ile Le 
Play tarafından temsil edilen ve Anglo-Sakson ülkelerinde ağırlık kazanan uygulamalı 
sosyoloji Türk sosyolojisinin temellerinin kurulmasında etkili olmuştur.  Bunlardan ilkinin 
görüşleri Gökalp, diğerinin görüşleri Prens Sabahattin tarafından Türkiye’ye taşınmış ve bu 
iki ekol uzun yıllar Türk sosyolojisi üzerinde etkili olmuştur. Sonraki dönemlerde farklı 
ekoller de Türk sosyolojisinin gelişimine katkıda bulunmuştur.  

5.1. Türk Sosyolojisinin Gelişim Dönemleri 
Türk sosyolojisinin geçirdiği evreler dünyada sosyolojik anlamda yaşanan 

gelişmelerden bağımsız değildir. Comte tarafından doğa bilimleri esas alınarak temelleri 
kurulan sosyoloji, süreç içerisinde daha çok beşerî bilimlerle benzeşti. İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında sosyoloji, beşerî bilimlerden daha çok doğa bilimlerine yönelik bir değişim 
gösterdi. Bu yönelimin özü, sosyal ilişkileri belirleyip yorumlamada deneysel verilere dayalı 
nicel yaklaşımın önem kazanmasıdır. 1950'lerden itibaren yapısallık ve işlevsellik 
boyutlarının önem kazanması, felsefe, psikoloji, bilim tarihi, antropoloji, iktisat gibi toplum 
bilimlerinde geniş çaplı etkiler bırakmıştı. Böylece toplum ve kültürün incelenmesinde 
Marksist varsayımları da içeren yapısalcı yaklaşımın ilkeleri genel kabul görmeye başladı. 
Kapitalist üretim tarzı, çevre felaketlerine neden olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Toplumun 
geleceği için çevre ve doğanın korunmasının önemine dikkat çekilmeye başladı. Aynı 
dönemde, kapitalizmin doğuşu ve yükselişi, teknolojinin gelişimi, sosyal tabakalardaki 
değişmeler, sosyal devrimlerin neden ve sonuçlarıyla birlikte devlet felsefesini de içeren 
tarihsel sosyoloji çalışmalarının tekrar önem kazandığı görülür. 

Türk sosyolojisi, bir asrı aşan tarihi içerisinde, genellikle, dışa bağımlı olarak gelişme 
göstermiştir. Sosyoloji çalışmaları, içeride gerçekleşen siyasal kırılmalar yanında büyük 
devletlerce şekillendirilen uluslararası ilişkilerin yol açtığı değişimlerden de doğrudan 
etkilenmiştir. Bu durum sosyoloji anlayışlarında değişmeler meydana getirmiş, zaman 
zaman bazı konular öne çıkarken, bazıları arka plana düşmüştür (Kaçmazoğlu, 2015:39). 
Diğer yandan, gelişim sürecinde hem bölüm hem de sosyolog sayısının hızla artması, Türk 
sosyolojisini giderek kökleştirmiş, çeşitlendirip zenginleştirmiştir. Farklı düşünceler 
bulunmakla birlikte Gökalp’in öncülüğünde 1914’te Darülfünun’da “İçtimaiyat Kürsüsü” 
adıyla açılan sosyoloji bölümü Türk sosyolojisinin miladı kabul edilir. Sosyoloji bilimi adına 
Durkheim’in Sorborne Üniversitesi’ndeki kürsüsünden bir yıl sonra (Şahin, 2017:12) 
kurulan bu kürsü dünyada ikinci olma özelliğine sahiptir (Şan, 2008: 653). 

Türk sosyolojisine ilişkin derinlemesine çalışmalar yeterli düzeyde olmadığından 
Türk sosyolojisinin gelişim dönemlerini belirlemede birtakım zorluklar bulunmaktadır. 
Bunun başlıca sebepleri arasında ilgisizlik, Türk sosyologlarına ilişkin monografik 
çalışmaların sınırlı sayıda olması, arşiv ve kütüphane çalışmalarındaki yetersizlikler, harf 
inkılabı öncesi eserlerin günümüz alfabesine aktarılıp araştırmacıların hizmetine 
sunulmamış olması gibi gerekçeler gösterilmektedir (Köktürk, 2013:53). Süreç içinde 
yaşanan gelişmeleri, belli bazı özellikler açısından dönemlere ayırmak mümkündür. Belki 
de Türk sosyolojisinin gelişim sürecini doğru anlama adına böyle bir ayrıma ihtiyaç vardır. 
Her biri ayırıcı bazı özelliklere sahip olsa da bu dönemler kendi içerisinde kısmen bir 
bütünlüğe sahiptir. Köktürk (2013:54) tüm zorluklarına rağmen Türk sosyolojisi için 
dönemsel ayrım yapılabileceğini belirtir. Onun açıklamalarından Türkiye’de sosyolojinin 
gelişim dönemleri konusunda “Folklorik Dönem”, “Kuruluş Dönemi”, “Kurumlaşma 
Dönemi”, “Uygulamalı Dönem”, “Yaygınlaşma Dönemi” gibi dönemsel ayrıma gidilebilir. 

Folklorik Dönem: Sosyolojinin 19. yüzyılda doğuşuyla eş zamanlı olarak Türkiye’ye 
gelişi söz konusu olsa da sosyal sorunlarla ilgili tartışma ve öneriler çok eski dönemlere 
kadar uzanır.  Farabi, Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacip gibi düşünürler kendi 
dönemlerinde toplumsal sorunlara ilişkin görüş ve önerileriyle Türk sosyolojisinin öncüleri 
kabul edilir. Aynı şekilde, özellikle 16.yüzyıl ve sonrası dönemin sosyo-ekonomik siyasal ve 
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kültürel durumunu yansıtan Siyasetnamecilik ve Vakanüvistik de Türkiye’de sosyolojik bilgi 
birikimine öncü rolüyle katkılar sunmuştur (Köktürk, 2013:54). Tanzimat ve Meşrutiyet 
sürecinde ülkenin kurtuluşuna yönelik çözüm önerileri de Türk sosyolojisinin hazırlık 
çabalarında önemli bir kesiti oluşturur. Türk sosyolojisinin kuruluş yıllarına kadar devam 
eden ve bir anlamda hazırlık dönemi olarak kabul edilen bu döneme “Folklorik dönem” adı 
verilmektedir (Köktürk, 2013:54).   

Kuruluş Dönemi (1914-1950): Batı’da ortaya çıkan sosyolojinin yaklaşık eş zamanlı 
olarak Türkiye’de kurulması çabalarını ifade eder. 1900'lü yılların başında Türkiye’nin 
toplumsal yapısına “İslamcılık”, “Türkçülük” ve “Batıcılık” gibi üç farklı düşünce sisteminin 
egemen olduğu görülür. Bunlardan İslamcılar ve Türkçüler, eklektik bir anlayışı 
benimsemiş, Batı'dan yalnız bilimsel metot ve teknolojinin alınmasını savunmuşlardı. Buna 
mukabil Batıcılar Batı'nın kültürüyle birlikte bir bütün halinde alınması taraftarıydı 
(Köktürk, 2013:54). Böylece Batıcılık, farklılıklar görülse de ülkedeki düşünce akımlarının 
hepsinin ortak talebiydi. Bu genel eğilime bağlı olarak Batı düşüncesinin, çeşitli boyutlarıyla 
ithal edilmesi süreci hızlanmış, bu süreçte sosyoloji bilim dalı olarak Türkiye’de yer tutmaya 
başlamıştır. Böylece teknik alanda başlayan Batı bilim ve düşüncesinin kökleşmesi çabaları, 
toplum bilimleriyle bütünleşmiştir (Köktürk, 2013:54). Darülfünun bünyesinde kurulan 
kürsüyle sosyoloji bu dönemde akademik bir zemine kavuştu. Böylece Gökalp’in, ülkeyi 
yıkılmaktan kurtarmada önemsediği milliyetçik düşüncesi resmiyette temsil imkânı buldu. 
Yine aynı gerekçelerle, Gökalp’in düşüncesinden farklı olarak “ademi merkeziyetçi” 
fikirlerle “mikro milliyetçi” fikirleriyle bilinen Prens Sabahattin’in görüşleri de Türk 
sosyolojisi için alternatif bir kulvar oluşturmuştu (Kaçmazoğlu, 2015:40).  Sosyoloji, 1923-
1940 arası daha çok ülkenin iç şartlarına bağlı olarak gelişmiştir. Türk toplumu 
Cumhuriyet’in ilkeleri doğrultusunda modernleşme çabalarıyla yeniden yapılanırken, 
sosyoloji de bu sürece vatandaşlık bilinci inşasına katkıda bulundu. Üniversite Reformu’nun 
gerçekleştiği 1930’lu yıllar Türk sosyolojisinin bir geçiş dönemi olduğu kabul edilir. Kessler, 
Fındıkoğlu ve Ülken gibi isimlerle farklı sosyoloji anlayışlarının gündeme gelmesi Türk 
sosyolojisi adına önemli gelişmelerdendir. 1940’lı yılların ilk yarısı sosyoloji adına bir 
canlılık dönemidir. İstanbul ve Ankara’da sosyoloji kürsülerinin kurulması, dergilerde 
kuramsal ve uygulamalı çeşitli sosyolojik çalışmaların yayınlanması, üniversite dışında 
sosyoloji ağırlıklı dergilerin çıkarılması bu canlılığın görünümleridir. Bu yıllarda Türk 
sosyolojisinin soyut ve felsefi ağırlıklı özellikleri değişmeye başlamıştır. Niyazi Berkes, 
Behice Boran, Pertev Naili Boratav gibi ABD'de yetişmiş bir grup genç bilim insanı Ankara 
Üniversitesi DTCF’deki çalışmalarıyla öne çıkmıştır (Kasapoğlu 1991:32). Dönemin önemli 
diğer sosyologları Hilmi Ziya Ülken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu’dur (Kaçmazoğlu, 2015:42). Bu dönemde özellikle Ülken’in çabalarıyla İstanbul 
sosyoloji kürsüsünün yeniden canlanması, Fındıkoğlu’nun gerek teori ve metodoloji ve 
gerekse uygulamalı sosyoloji alanlarında çalışmaları önemli bir yere sahiptir (Çelebi 
1991:37). Bu dönemde Alman Kessler’in öğrencileri aracılığıyla Türk sosyolojisi üzerinde 
etkisi belirgindir. Sosyolojideki bu canlanmayla birlikte, köy sosyolojisi başta olmak üzere, 
kentleşme, kalkınma, toplumsal değişme konularında ayrıntılı çalışmalar yapılmaya 
başlamıştır (Kaçmazoğlu, 2015:42). İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş şartlarının 
zorlayıcı etkisiyle Türkiye’de yeniden çok partili siyasal hayata dönüş yapıldı. Bu yeni 
süreçte bazı sosyologların çalışma imkanları kısıtlandığı için sosyoloji alanındaki bilimsel 
verimlilikte düşüş yaşanmıştır. Başlangıçta Fransız etkisinde gelişen Türk sosyolojisi İkinci 
Dünya Savaşı’ndan itibaren önemli ölçüde Amerikan sosyolojisine yönelmiş, Marksizm’e 
yönelim de ivme kazanmıştır. Türk sosyolojisi kurumsal yapılanmasını da büyük ölçüde bu 
dönemde tamamlamıştır.   

Uygulama Dönemi (1950-1980): 1940'lı yılların ortasında Ankara DTCF’de tasfiye ile 
başlayan durgunluk dönemi 1960’lara kadar iniş çıkışlarla devam etmiştir. Bu durgunlukta 
dış siyasal gelişmeler ve bunların içerideki yansımalarının önemli etkisi bulunduğu gibi 
sosyologların kendi tutumlarının da etkisi olduğu söylenebilir. İki kutuplu dünyada 
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Türkiye’nin iki blok arasında bir yer arayışı iç siyaseti de etkilemişti. Çok partili siyasal 
hayata yeniden dönüş, farklı düşüncelerin gündeme gelmesine vasat hazırlamışsa da aşırı 
görülen düşüncelerle mücadele adına yapılan müdahalelerden sosyoloji de olumsuz 
etkilendi. Ankara ekolünün üniversiteden tasfiye edilmesi doğurduğu hayal kırıklığı, 
İstanbul ekolünün bu süreçte yaşadığı siyasal ve düşünsel dönüşüm, 1950’lerde sosyolojik 
çalışmalarda durgunluğun sebepleri arasında gösterilmektedir. Mayıs 1960 askeri darbesi 
sonrası Türk fikir hayatında ve sosyolojide yeni bir dönemdir. Türk sosyolojisinde 
metodolojiye yönelik değerlendirmeler bu dönemde ağırlık kazanmış, uygulamalı sosyoloji 
çalışmalarında canlılık yaşanmıştır. DPT bu dönemde kurulmuş, toplumu anlama ve 
yönlendirmede ihtiyaç duyulan bilgilerin toplanması amacıyla oluşturulan kurumsal 
yapılanmalar sosyolojinin öneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştu. ABD’de 
eğitim görmüş birçok sosyolog 1970’lerde Türkiye’de çeşitli alan araştırmaları 
yapmışlardır. Bu meyanda Amerikan sosyolojisinin etkileri Şerif Mardin'in köye yönelik 
çalışmalarında belirgin olarak görülür (Kasapoğlu 1991:33). Türk sosyolojisi ülkenin içinde 
bulunduğu sosyal ve siyasal şartların etkisi altında gelişmekteydi. 1970 sonrası, 1980 askeri 
darbe dönemine kadar Türk düşünce hayatına ve sosyolojiye yönelik tutum ve 
uygulamalarda ideolojik tercihlerin baskın olduğu görülür. Marksist düşünce bu dönemde 
Türk sosyolojisinde derin etkilere sahipti. Bu dönemde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümüne ilave olarak Hacettepe’de Nihat Nirun başkanlığında kurulan 
sosyoloji lisans programı, alanda yeni bir soluk olmuştu. Böylece lisans düzeyinde eğitim 
yapan sosyoloji bölümü sayısı ikiye yükselmişti. Ayrıca sosyolojinin ODTÜ, Ege ve Sakarya 
Üniversiteleri’nde sosyal bilim çatısı altında yer edinme çabaları sosyoloji adına dönemin 
olumlu gelişmeleridir. 

Kurumlaşma (Yerleşme) Dönemi (1980-2000): Bu dönemde, neo-liberal rüzgârla 
birlikte merkezi ve müdahaleci politikalar güç kaybına uğradı. Ekonomik sıkıntıları aşmada 
başvurulan çareler, üretim-tüketim ilişkilerini ve toplumsal alışkanlıkları değiştirdi. Sosyal 
bilimlerde tümelci yaklaşımlar, toplum mühendisliği çabaları, pozitivist düşünceler eleştirel 
bir tutumla değerlendirildi. Disiplinler arası bir anlayış temelinde yerel ve tikelci bilim 
yaklaşımı egemen olmaya başladı. Bu süreçte üniversitelerde açılan sosyoloji bölümü 
sayısının 25, toplam bölüm sayısının ise 27’yi bulduğu ve sosyolojinin akademi içinde 
kurumsallaşma anlamında güçlü bir adım attığı söylenebilir (Parin, Demirci, 2014:376).  

Yaygınlaşma Dönemi (2000 Sonrası): Bu dönemde, gittikçe artan üniversite sayısına 
bağlı olarak sosyoloji bölümleri süratle çoğalarak ülkenin her tarafına yayıldı. YÖK 
sitesindeki istatistik verilere göre 2019 yılı itibariyle üniversitelerde toplam sosyoloji 
bölüm sayısı 117’dir. Bunların 93’ü devlet üniversiteleri bünyesinde yer almaktadır. Yine 
aynı istatistikte belirtildiği üzere bu bölümlerdeki öğrenci sayısı ikiyüz bin civarındadır. 
Sosyoloji yüksek lisansı yapan öğrenci sayısı 7500 civarındadır. Doktora yapanların sayısı 
yaklaşık iki bin civarındadır. Aynı kaynakta bu bölümlerde görev yapan öğretim elemanı 
sayısı; 173 Profesör, 134 Doçent, 394 Dr. Öğretim Üyesi, 25 Öğretim Görevlisi ve 321 
Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 1047’dir. Bu sayısal verilerden anlaşılacağı üzere 
üniversitelerde lisans ve lisans üstü programlarda önemli sayısal artışlar olmuştur. Öğrenci 
sayısına göre mevcut öğretim elemanı sayılarının farklı dağılım gösterdiği, durumun eski ve 
köklü üniversitelerin lehinde söylenebilir.  

Üniversitelerin çoğalmasıyla hemen her ilde sosyoloji bölümünün açılması, geniş bir 
öğrenci kitlesinin sosyolojiye yönelmesine imkan sağladı. Açılan bölümlerin kadro ihtiyacı 
da sosyolojinin akademik anlamda gittikçe artan oranda ilgi görmesine vesile oldu. Bununla 
birlikte ekonomik faktörlerin etkisiyle sosyoloji bölümlerine öğrenci ilgisi gün geçtikçe 
azalmaktadır. Bu ilgi azalması, her geçen gün bu alanda niceliğin yanında niteliğin de 
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 

5.2. Türk Sosyolojisinde Ekoller 
Batı’da başlıca sosyoloji ekolleri, “Biyoloji”, “Psiko-Sosyoloji”, “Sosyolojizm”, 

“Science Sociale” gibi çeşitli adlarla ortaya çıkmıştı. Bu ekollerin Osmanlı aydını üzerinde 
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muhtelif etkileri olmuştur. Ancak bunlardan “Sosyolojizm” (İçtimaiyat) ve “Science Sociale” 
(Sosyal Bilim) diğerlerine oranla daha kalıcı etkiler bırakmıştır (Kaçmazoğlu, 2015:41). 
Türk sosyolojisi kuruluş yıllarından itibaren Durkheim etkisinde Gökalp’in görüşleri 
etrafında şekillenmiş olan “Sosyolojizm” ekolü ile Le Play’le başlatılan ve Prens 
Sabahattin’in düşünce kaynaklarını oluşturan “Sosyal Bilim” ekolü tarafından temsil edilen 
iki ana kulvarda gelişmeye başladı. Bu ekoller başlangıçtan itibaren, yöntemleri, sistemleri, 
düşünce yapıları bakımından sürekli bir karşıtlık içinde bulunmuş, siyasal alanda da 
birbirlerine rakip olmuşlardır. Bunların dışında diğer sosyoloji ekollerinin Türk 
toplumunda kalıcı bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte 1930’lu yıllardan 
itibaren Weber etkisinde gelişen sosyolojik anlayışlar ile 1940’lı yıllarda belirginleşen 
Marksist sosyoloji anlayışı da Türk sosyolojisine yeni açılımlar getirmiştir. Sosyolojinin 
başlangıçtan itibaren yüklendiği “içtimai tabiplik” görevi, daha başlangıçta bu bilimi 
siyasetle iç içe ülke gündemine yerleştirmiş ve böylece siyaset Türk sosyolojisinin belirgin 
özelliklerinden birini oluşturmuştur (Gurbetoğlu, 2019:38).   

Comte ve Durkheim’in görüşleri etkisinde Gökalp’in görüşleri etrafında şekillenmiş 
olan “Sosyolojizm” ekolü Türk sosyolojisinde ilk olma özelliğine sahiptir. Gökalp, 1917’de 
Darülfünun Edebiyat fakültesinde “İçtimaiyat Darülmesaisi”ni kurmuş ve “İçtimaiyat” 
dergisinin çıkarılmasına öncülük etmişti. Gökalp ve öğrencileri bu çabalarla Türkiye’de 
politikayla bütünleşik ve daha çok teoriye dayalı bir sosyoloji yerleştirdiler. Bunu, Fransa’da 
“Sosyolojizm” adıyla bilinen ekolün “Türkleştirilmiş bir Durkheim çizgisi” şeklinde 
adlandıranlar olmuştur (Çelebi, 2001:40).    

Le Play’le başlatılan “Sosyal Bilim” ekolü, Prens Sabahaddin’in düşüncesinin 
temelini oluşturur. Bu akım Türk sosyolojisinin başlangıçtaki iki ana ekolünden ikincisidir. 
Ancak Prens Sabahattin’in merkezi siyasete muhalif tavırları nedeniyle “Sosyal Bilim” ekolü 
“Sosyolojizm” kadar etkili olamamıştır. Prens Sabahattin sonrası ekol belli bazı isimler 
tarafından devam ettirilmiştir. Sosyolojinin İstanbul Üniversitesi bünyesinde Gökalp ekolü 
olarak kökleşmesi sürecinde 1918’de Prens Sabahattin’in önemli takipçilerinden Mehmet 
Ali Sevük “Meslek-i İçtimai” adlıyla bir dernek kurmuş ve aynı adla bir dergi çıkarmıştır. 
“Sosyal Bilim” ekolünün çizgisindeki bu dergide Gökalp ekolünden farklı olarak sosyolojik 
monografiler teşvik edilmiş ve sosyoloji bir meslek olarak tanımlanmıştır (Çelebi, 2001:40-
41). Dolayısıyla o dönem üniversite çatısı altında yer bulamayan “Sosyal Bilim” ekolü 
üniversite dışında örgütlenerek varlığını sürdürmeye çalışmıştır.   

Türk sosyolojisine kuruluşundan itibaren üniversite çatısı altında yer bulan 
Gökalp’in “sosyolojizm” ekolünün 1940’lara kadar etkisi belirgindir. Bu süreçte Prens 
Sabahattin’in temsil ettiği “sosyal bilim” ekolü üniversite dışında silik bir şekilde varlığını 
sürdürmüştür. 1933 üniversite reformu sürecinde Darülfünunla birlikte sosyoloji bölümü 
de kapandığı için Türk sosyolojisi kurumlaşma sürecinde kesintiye uğramıştır. Bu yıllar 
Türk sosyolojisinin fetret dönemi olarak nitelendirilir. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi’nin 
kurulması Türk sosyolojisi için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Yeni üniversite 
bünyesinde sosyoloji bölümü kurulmadığı için Darülfünun sosyoloji bölümü öğretim üyeleri 
çalışmalarını uzun süre Edebiyat fakültesi çatısı altında sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla 
Gökalp çizgisindeki sosyolojizm ekolü, sosyoloji bölümü yeniden kuruluncaya kadar pek 
etkin olamamıştır. Bununla birlikte üniversitenin kuruluşu sürecinde Türkiye’ye gelen 
Alman sosyologların etkisiyle Türk sosyolojisi adeta yeniden kurulmuş, daha çok Max 
Weber çizgisine yakın duran yeni bir sosyoloji anlayışı gelişmiştir. Alman sosyologlar ile 
onlarla yakın ilişki içinde olan Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu gibi 
akademisyenlerin bu yeni anlayışın etkili olmasında önemli katkıları olmuştur. Edebiyat 
Fakültesi felsefe kürsüsünde görev yapan bu bilim adamları mezkûr kürsüye önemli 
katkılar sunmuşlar ancak yeniden kurulan sosyoloji kürsüsü üzerinde etkileri olmamıştır 
(Çelebi,2008:683). Bunlardan sosyoloji kökenliler 1936’da İktisat Fakültesine geçip orada 
Weber çizgisinde tarih ve kültür temelli sosyolojik çalışmalar yürütmüşlerdir 
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(Çelebi,2008:683). Bunların öğretisi bir yandan Prens Sabahattin çizgisini andıran “bilim” 
temelli sosyoloji ile benzeşirken diğer yandan toplum merkezli politikaları da içermekteydi.  

İktisat Fakültesindeki bu gelişme, Edebiyat Fakültesi bünyesinde sürdürülen 
Gökalp-Durkheim çizgisindeki sosyolojiden oldukça farklıydı. İktisat Fakültesi bünyesinde 
yürütülen bu çalışmalar sayesinde, sosyolog olmadığı halde toplumla ve toplum bilimiyle 
uğraşan bir akademisyen kitlesi oluştu.  Bunlar daha sonra Türk Sosyal Bilimler Derneği 
etrafında toplanarak daha sistemli çalışmalar yürütmüşlerdir. İktisat Fakültesi’nde “bilim” 
merkezli çizginin takipçisi Sabri Ülgener, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ndeki sürdürücüsü de Şerif Mardin olmuştur. Bu akım daha sonra Baykan Sezer 
çizgisinde devam etmiştir. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu da “politika” yönelimli ve “toplum” 
temelli sosyolojinin tipik temsilcisi kabul edilmektedir (Çelebi, 2001:41-42). Böylece aynı 
bilimsel çatı altında iki farklı ekol bir araya gelmiştir. Bu yeni ekol ağırlıklı olarak Gökalp 
çizgisinde olsa da bünyesinde Prens Sabahattin çizgisini ve Alman sosyoloji anlayışını da 
barındırmıştır. Bu süreçte “sosyolojizm ekolü” mevcut şartlara göre yeniden şekillenirken 
“sosyal bilim ekolü” de akademik çatı altında temsil imkanına kavuştu. Aynı zamanda Alman 
bilim adamları etkisiyle Max Weber çizgisi de temsil imkanı buldu. Böylece İstanbul 
Üniversitesi bünyesinde biri idea yönelimli, diğeri Weber çizgisindeki Alman bilim 
adamlarını da içeren “bilim” yönelimli iki ekol yan yana gelişmeye başladı. İstanbul 
Üniversitesi çatısı altında yeniden organize olan bu iki ekol Türk sosyolojisinde “İstanbul 
Ekolü” olarak isimlendirilmiştir.  

Türk sosyolojisinde etkin olan ekollerden biri de 1940’lı yılların başında Behice 
Boran, Niyazi Berkes gibi Amerika’da yetişmiş sosyologların Ankara Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi sosyoloji kürsüsünde yürüttükleri deneysel çalışmalarla ortaya çıkmış olan 
harekettir (Çelebi,2008:684). Marksizm’le karışık Amerikan sosyolojisi patentli bir sosyal 
bilim hareketi olarak nitelendirilen bu ekol Türkiye’deki sosyoloji çalışmalarında “Ankara 
ekolü” olarak isimlendirilir (Kaçmazoğlu 1999:49). Bu hareket 1940’lı yılların ortalarında 
kısa sürede Ankara Üniversitesi’nden tasfiye edilmiştir. Ancak tasfiye hareketi, bu ekolün 
sonu değildir. 1950 sonrası yıllarda yürütülen akademik ve diğer çalışmalarla Türk 
sosyolojisinin kimlik arayışı çabaları devam etmiştir. Dünyada yükselen Marksist 
ideolojinin de katkısıyla ekolün 80’li yıllara kadar Türk sosyolojisi üzerinde derin etkileri 
olmuştur. 1980’li yıllara kadar iktisat ve siyaset temelli temalarla etkin olan Marksist 
söylem bu yıllardan itibaren eski cazibesini yitirmiştir. Bu tarihten sonra sosyoloji 
tarihsellikten, gelişme, kalkınma, eşitlik, refah, gelir dağılımı gibi toplumsal yapı 
analizlerinden kopmuş, küreselleşme, demokrasi, özgürlükler, sivilleşme, çok kültürlülük, 
yerelleşme gibi güncel sorunlara yönelmiştir. Türk sosyolojisinde görülen bu değişim, 
dünyada yaşanan gelişmelerle de yakından alakalıdır (Özcan, 2009:229).  

5.3. Türkiye’de Sosyolojinin Kurumsallaşması 
Türkiye’de sosyolojinin gelişimi, belirli alanlarda yaşanan kurumsallaşma ile 

kendini gösterir. Kurumsallaşma anlamında ilk akla gelenler kitaplar ve süreli yayınlardır. 
Sosyoloji alanında telif ve tercüme eserlerle, Türk toplumunun sosyolojik problemlerine 
ilişkin yapılan alan araştırmaları, Türk sosyolojisinin kurumsallaşması adına önemli 
gelişmelerdendir. Toplumsal sorunlarla ilgili araştırmaların geniş kitlelere ulaştırılmasında 
ve çözüm önerilerine ilişkin tartışmalara halkın katılımının sağlanmasında en önemli 
araçlardan olan süreli yayınlarda sağlanan gelişmeler de sosyolojinin kurumsallaşmasında 
önemli göstergelerdendir. Bir başka gösterge de üniversitelerdeki akademik çalışmaları 
koordine edecek sosyoloji bölümlerinin gelişip yaygınlaşmasıdır. Sivil toplum örgütlenmesi 
anlamında dernekleşme ve sosyoloji bölümü mezunlarında gelişen meslek bilinci gibi 
unsurlar Türkiye’de sosyolojinin kurumsallaşmasının göstergeleridir. 

a. Kitaplar: Sosyolojinin Türk entelektüel ve siyasi hayatına çeviri yoluyla girdiği 
söylenebilir. Türkiye’de başlığında “sosyoloji” yazan ilk kitap, 1912 (1328)’de İstanbul’da 
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Mustafa Suphi (1912) tarafından Fransızca’dan “İlm-i İçtimai Nedir?”2 adıyla Türkçe’ye 
yapılmış bir çeviridir (Özdemir, 2013:54). Bir diğer kitap, Mehmed İzzet (1927) tarafından 
“Yeni İçtimaiyat Dersleri”3 adıyla yayımlandı. Türkçe’deki ilk sosyoloji ders kitabı ise Ziya 
Gökalp’in Darülfünun Edebiyat şubesinde verdiği derslerin metninden oluşan ve 1913 
(1329)’te İstanbul’da basılan “İlm-i İçtimai” adlı 64 sayfalık bir kitaptır. (Özdemir, 2013:55).  

Birinci Dünya Savaşı ve Millî mücadele yılları tüm bilimsel alanlarda olduğu gibi 
sosyolojik çalışmalarda da duraklamaya neden olmuştur.  Cumhuriyetle birlikte sosyolojiye 
ilgi, kaldığı yerden devam etmiştir. Hilmi Ziya Ülken (1924)’in Gaston Richard’dan tercüme 
ettiği “İçtimaiyat Hakkında İbtidai Malumat” adlı eser bu ilginin devamına örnektir. Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın 1926 yılından itibaren liselerde sosyoloji dersinin okutulması kararı 
bu ilginin bir başka ifadesidir. Talim Terbiye Kurulu’nun 25.4.1927 tarihli kararıyla Bonafos 
tarafından yazılmış fakat içeriği Necmettin Sadak (1927) tarafından Türkiye’ye uyarlanmış 
“İçtimaiyat”4 adlı kitap liselerde okutulmaya başlamıştır. Bir diğer kitap, İbrahim Memduh 
(1927) adlı bir öğretmen tarafından Rene Worms’tan “İçtimaiyat” adıyla tercüme edilmiş, 
“İlk ve orta tedrisat muallimlerine sosyoloji hakkında umumi bir fikir verilmek için 
lisanımıza nakledilmiş yeni, küçük bir eserdir” notuyla yayımlanmıştır. Yine Ali Kami 
(1927)’nin “İçtimaiyat” adıyla hazırladığı ve kapağındaki ifadeden, liselerin son sınıfında 
okutulmak üzere hazırlandığı anlaşılan eser bu alanda ilklerden biridir. Liselerde okutulan 
bir diğer kitap da Kazım Nami Duru (1936) tarafından “Sosyolojinin Unsurları” adıyla 
çevrilen eserdir. Yine Talim Terbiye Kurulu’ndan 1943 yılında onay alan ve 1944 yılında 
yayımlanan “Toplumbilim” adlı kitap doğrudan Necmettin Sadak’ın telifidir. Bu yıllardan 
sonra okullarda okutulan çeşitli sosyoloji kitaplarının telif eserler olduğu görülmektedir. 

b. Dergiler: Kitaplar daha çok ilgili alanın yerleşik, genel kabul görmüş bilgilerini 
içerir. Dergiler ise kitaplara göre daha güncel, daha yeni bilgiler sunan makaleler ihtiva 
ettiği gibi, aynı konuyu farklı açılardan değerlendiren, çeşitli boyutlarıyla tartışmaya açan, 
yeni düşünceleri dolaşıma sokan süreli yayınlardır. Bu yayınlardaki makalelerde ifade 
edilen düşünceler okurları tarafından incelenir, değerlendirilir, eleştirilir, gerekirse yeni 
fikirlerle beslenir, geliştirilir. O nedenle dergiler, bilim dünyasının en canlı ortamlarıdır.  

Sosyolojik düşüncenin Türk toplum hayatına dergiler yoluyla girdiği söylenebilir. 
Önceleri sosyolojik tahliller içeren makaleler başlıca “Meşveret”, “Servet-i Fünun”, “Fecr-i 
Ati” gibi dergilerde yayınlanmaktaydı (Özdemir, 2013:56). Süreç içerisinde sosyoloji 
ağırlıklı dergiler ortaya çıkmaya başladı. Bunların başında Rıza Tevfik ve arkadaşlarınca 
1908-1911 yılları arasında 27 sayı yayımlanmış olan “Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye 
Mecmuası” gelir. Adında sosyoloji (içtimaiye) kelimesi olan ilk dergi budur (Özdemir, 
2013:56). Sosyoloji makalelerine yer veren önemli dergilerden birisi de Celal Sahir (1329) 
tarafından, Bilgi Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1914’te İstanbul’da aylık periyotla 
yayımlanan “Bilgi Mecmuası”dır (Özdemir, 2013:56). Nisan-Eylül 1333 (1917) tarihleri 
arasında, Darülfünun bünyesinde Necmeddin Sadak tarafından yayınlanan “İçtimaiyat 
Mecmuası”, bu alanda bir ilk olup halen İstanbul Üniversitesi bünyesinde “Sosyoloji Dergisi” 
adıyla yayın hayatına devam etmektedir (Özdemir, 2013:56). 1918’de Prens Sabahattin’in 
önemli takipçilerinden Mehmet Ali Sevük “Meslek-i İçtimai” adlıyla bir dernek kurmuş ve 
aynı adla 6 sayı devam edebilen bir dergi çıkarmıştır (Özden,2005:29). Yine 1927’de Hilmi 

 
2 Kapakta; “Hayat-ı içtimaiyenin safahat ve eşkal-i muhtelifesini teşrih eder” ifadesi yer almıştır. 
3 Kitabın kapağında; “Maarif Vekâleti Milli Talim ve Terbiye Dairesi’nin 2 Ağustos 1926 tarih ve 1081 numaralı 
emirnamesiyle birinci defa 3000 nüsha olarak basılmıştır” ifadesi yer almıştır. 1928 tarihli ikinci baskısında; 
“Muallim Mekteplerinde ve liselerin ikinci devre sınıfında okutturulmak üzere tertip olunmuştur” ifadesi 
mevcuttur.  
4 Kapakta; “Maarif Vekâleti Milli Talim ve Terbiye Dairesi'nin 21 Nisan 1927 tarih ve 4955 numaralı 
emirnamesiyle birinci defa 2050 nüsha olarak basılmıştır” ifadesi mevcuttur. 
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Ziya Ülken’in kurduğu Türk Felsefe Cemiyeti’nin yayın organı olarak Agah Sırrı tarafından 
aylık yayımlanan “Felsefe ve İçtimaiyat”5 mecmuası alanın öncü dergilerindendir.  

Sosyologlar, 1930’lu yıllardan itibaren kendi çabaları ile çıkardıkları dergilerde 
çalışmalarını yayınlamaya başlamışlardır. Bunlar arasında özellikle Z. F. Fındıkoğlu’nun “İş 
Mecmuası”, İ. H. Baltacıoğlu’nun “Yeni Adam” dergisi ve H. Z. Ülken’in “İnsan” mecmuası çok 
bilinenleridir (Kaçmazoğlu, 2015:41). 

Günümüzde bazı üniversitelerin sosyoloji bölümlerince yayımlanan dergiler Türk 
sosyolojisinin akademik gelişimine katkılar sunmaktadır. Alanın önde gelen bir diğer süreli 
yayını, Sosyoloji Derneği tarafından 2002 yılından beri hakemli olarak yayımlanan 
“Sosyoloji Araştırmaları Dergisi”dir. Özellikle bazı yayınevleri tarafından “Toplum Bilim”, 
“Toplum” gibi adlarla yayımlanan saygın dergiler de Türk sosyolojisine kendi kulvarından 
katkıda bulunmaktadır.  

c. Sosyoloji Bölümleri ve Dersleri: Sosyoloji, bilim olarak Osmanlı’nın son 
zamanlarında doğmuş olsa da kuruluşu önemli ölçüde Cumhuriyet döneminde 
gerçekleşmiştir. Türkiye’de ilk sosyoloji dersinin ne zaman ve kimin tarafından verildiği 
tartışmalıdır. Genel kabul, ilk sosyoloji dersinin 1911’de Selanik İttihat ve Terakki 
İdadi’sinde Ziya Gökalp tarafından verildiği şeklindedir (Kaçmazoğlu, 1991:1). Aynı 
dönemde (1910 veya 1912) Darülfünun Edebiyat şubesinde Ahmed Şuayb tarafından 
verilen sosyoloji dersinin bu konuda ilk olduğu da ileri sürülmüştür (Çelebi, 2001:40). 
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Kürsüsü 1914 yılında Ziya Gökalp’in sosyoloji dersi 
vermesinden bir yıl sonra 1915’te kurulmuştur (Çelebi, 2001:40). 1915-1919 yılları 
arasında Ziya Gökalp, 1919 tarihinden itibaren Necmettin Sadak sosyoloji kürsüsünde 
bulunmuş ve dersler vermişlerdir. 

Darülfünun bünyesinde kurulan bu ilk sosyoloji kürsüsü 1933 yıllarına kadar tek 
olma özelliğine sahiptir. Ancak 1933 üniversite reformu sonrası ayrı bir sosyoloji kürsüsü 
kurulmamış, Alman profesörlerin Türkiye’ye sığınması sürecinde önce Hukuk sonra İktisat 
Fakültesi bünyesinde oluşturulan İktisat ve İçtimaiyat Enstitü’sünde geçici olarak sosyoloji 
profesörlüğü kadrosu açılmış ve bu kadrolara Gerhard Kessler ile Fındıkoğlu atanmıştı. Bu 
birim 1949 yılında da İçtimaiyat Enstitüsü olarak anılmaya başlamıştır. Bu enstitü 1982'den 
sonra metodoloji ve sosyoloji araştırmaları merkezine dönüştürülmüştür. 

İstanbul Üniversitesi, bünyesindeki çeşitli fakültelerde yürütülen sosyoloji 
çalışmalarla sosyoloji eğitiminin öncüsü konumundadır.  Bunu Ankara Üniversitesi DTCF 
Felsefe Bölümünde okutulan sosyoloji dersleri izlemiştir. 1939’da ilk sosyoloji dersleri 
Felsefe Bölümü içinde başlamış ve 1982'ye kadar böyle devam etmiştir. Böylece 1940-1960 
arası 2 kürsü ve başka bölümlerde çalışan az sayıda sosyologla sosyoloji öğretimi 
sürdürülmüştü.  

Üniversite reformu sonrasında bir müddet belirsizlik içinde sıkıntılı bir dönem 
geçirdikten sonra Felsefe Bölümünden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde bağımsız bir Sosyoloji Bölümü haline gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü (1964) ise doğrudan doğruya bağımsız bölüm 
olarak kurulan ilk sosyoloji bölümüdür. 1982’de YÖK’ün kurulması sonrasında, sosyoloji 
bölümlerinin sayısı artmış ve 1990’lı yılların başında bölüm sayısı 12’ye yükselmiştir 
(Kaçmazoğlu, 2015:39). Bu sayı 2019 itibariyle (devlet-vakıf) 85 civarındadır. Türkiye’deki 
üniversitelerde sosyoloji bölümleri günümüzde Edebiyat, Fen-Edebiyat, İnsan ve Toplum 
gibi çeşitli fakülteler bünyesinde yer almaktadırlar.  

d. Sosyoloji Dernekleri: Türk sosyolojisinin kurumsallaşmasında önemli 
adımlardan biri de dernekleşme faaliyetleridir. Türkiye’de sosyolojik çalışmaların 
başlangıçta farklı süreli yayınlarda yayımlandığı görülür. Bunu daha sistemli çalışmalar 

 
5 Agah Sırrı Levent Felsefe ve İçtimaiyat, İstanbul, Türk Felsefe Cemiyeti, Müessisi: Agâh Sırrı Levent, İstanbul: 
Matbaa-i Amedi; Matbaa-i Ebüzziya, Mayıs. 1927. Dergi üzerinde, “Ayda bir neşrolunur Türk Felsefe 
Cemiyeti’nin resmi organıdır” bilgisi yer almaktadır. 
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yapabilmek amacıyla dernekleşme süreci takip eder. Sosyolojik çalışmalara odaklı 
derneklerin Batı’daki örneklerinde olduğu gibi çalışmalarını kitlelere ulaştırmak amacıyla 
genellikle süreli yayınlara başvurdukları görülür.  Prens Sabahattin’in yakın dostu ve üstadı 
E. Demolins de sosyolojik görüşlerini bir dergi ve aynı adlı bir cemiyet etrafında 
örgütlenerek geliştirmişti (Özden, 2005:34). Türkiye’deki sosyoloji çalışmalarının da 
benzer bir yol izlediği görülür. 

Türk sosyolojisinin kuruluş yıllarından itibaren araştırmalar yapmak amacıyla 
çeşitli dernekler kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı doğrudan sosyolojik çalışmaları 
hedefleyen dernekler olduğu gibi bir kısmı da çalışmalarında sosyolojik araştırmalara yer 
veren oluşumlardır. Bu anlamda Çelebi (2008) başlangıçtan itibaren çalışmalarıyla Türk 
sosyolojisine katkıda bulunan ve bir kısmı kısa ömürlü 6 farklı dernekten söz eder.  

Türkiye’de sosyolojik çalışmalara odaklanan ilk dernek, 1913’te İstanbul’da 
kurulmuş olan ve kurucuları arasında Ziya Gökalp’in de bulunduğu Türk Bilgi Cemiyeti’dir. 
Cemiyet, kuruluşundan 1914’te kadar, sosyolojik çalışmalara da yer veren ve 7 sayı 
yayımlanan Bilgi Mecmuası adlı bir dergi çıkarmıştır (Çelebi,2008:681).  

Darülfünun İçtimaiyat Kürsüsünde sürdürülen akademik çalışmaların yanı sıra 
üniversite dışında sosyolojik tartışmalara katkıda bulunacak düşünce kuruluşları 
doğmuştur. Bunlardan Meslek-i İçtimai Derneği, Prens Sabahattin’in öğrencilerinden 
Mehmet Ali Şevki tarafından 1918’de İstanbul’da kurulmuştur. Savaş şartlarında faaliyetini 
1920’de durduran dernek bu süre içinde altı sayı yayımlanan Meslek-i İçtimâi adıyla bir 
dergi yayımlamıştır (Çelebi,2008:681).  

Daha çok felsefi ağırlıklı çalışmaları yanında sosyolojik araştırmalara da yer veren 
Türk Felsefe Cemiyeti sosyolojik çalışmalarıyla öncü kuruluşlardandır. Mehmet İzzet, 
Mustafa Şekip, Hilmi Ziya Ülken gibi isimlerin öncülüğünde İstanbul’da 1928’de kurulan 
derneğin amacı, “felsefe ve sosyoloji öğretmenleri arasında yakın ilişki ve dayanışma tesis 
etmek” olarak belirlenmiştir. 1930 yılına kadar Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası adıyla bir 
dergi yayımlayan dernek, üyelerin anlaşmazlıkları yüzünden 1931’de kapanmıştır 
(Çelebi,2008:682).  

Bir diğer dernek 1949 yılında Türk Sosyoloji Cemiyeti adıyla Hilmi Ziya Ülken 
öncülüğünde İstanbul’da kurulmuştur. Kurucuları arasında sosyoloji-felsefe öğretmenleri, 
akademisyenler, yazar ve hukukçularla bir ev kadını da vardır. Ancak dernek uzun ömürlü 
olamamış, üyeler arasındaki kişisel anlaşmazlıklar sebebiyle 1950 yılında kapanmıştır 
(Çelebi,2008:684).  

Ankara Üniversitesinde yaşanan tasfiye hareketi sonrası bir durgunluk dönemine 
giren Türk sosyolojisi, 1950 sonrası ABD ile kurulan yakın ilişkiler sayesinde orada doktora 
yapanların, yeni kurulan ODTÜ ve Hacettepe’deki çabalarıyla yeniden canlanmaya başlar 
(Çelebi,2008:685). Sosyoloji adına bu olumlu gelişme, dernekleşme faaliyetlerine de yansır. 
Bunun bir tezahürü olarak 1967’de Ankara’da Türk Sosyal Bilimler Derneği adıyla bir dernek 
kurulur. Üyeleri arasında sosyologlarla birlikte siyaset bilimci, iktisatçı, tarihçi, hukukçu, 
antropolog, psikolog gibi akademisyenler de bulunmaktadır. Üyelerden Behice Boran’ın 
öğrencisi ABD doktoralı Mübeccel Kıray onun çizgisini sürdürürken, yine aynı ülkede 
doktora yapmış olan Şerif Mardin, Weber çizgisine yakın tarih ve kültür temelli bir 
sosyolojiye yönelmiştir (Çelebi,2008:686). Derneğin, akademisyenlerin bilimsel 
etkinliklerini artırma amacına odaklanması, etkisinin de sınırlı kalmasına neden olmuştur. 

Türk sosyolojisini geliştirmeye odaklı bir diğer oluşum 1990 yılında, Sosyoloji 
Derneği adıyla Ankara’da kurulmuştur. Bu dernek günümüzde Türkiye’deki sosyologları 
çatısı altında toplamayı amaçlayan derneklerden biridir. Üye kabulünü, sosyoloji lisans 
eğitimi almış olmak, bir üniversitede sosyolog olarak çalışmak, araştırma ve yayınları ile 
sosyolojiye katkıda bulunmak gibi şartlara bağlayan dernek, 1998 yılından itibaren 
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi adıyla bir dergi yayımlamaktadır (Çelebi,2008:686-687). 
Günümüzde sosyologlara yönelik faaliyette bulunan bir diğer dernek 2007 yılında SOMDER 
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kısa adıyla kurulan Sosyoloji Mezunları Derneği’dir. Bir diğer oluşum da SOSYODER kısa 
adıyla faaliyet yürüten Sosyologlar Derneği adıyla faaliyet yürütmektedir. 

6. Türkiye’de Sosyoloji Öğretimi 
Toplumsal hayat, değişik grupların, belirli değerler ve kurallar sistemi içinde, farklı 

amaç ve işlevlere sahip çeşitli kurum ve kuruluşlarla iç içe yürüyen dinamik bir etkileşim 
sürecidir. Bu bakımdan sosyolojinin güncel durumunu kavramak içinde bulunulan çağı 
anlamaktır. Sosyolojiyi anlamanın yolu, Batı’da ve Türkiye’de sosyolojinin doğuşu ve 
gelişimi hakkında ana hatlarıyla bilgi sahibi olmaktır.  

Değişme ve gelişme olgusu sosyolojinin temel ilgi alanlarından biridir. Modernleşme 
sürecinin doğurduğu sosyoloji için küreselleşme olgusu ayrı bir öneme sahiptir. Maddi ve 
manevi olmak üzere iki boyutta incelenen kültür, sosyolojinin ilgilendiği temel 
konulardandır. Kültürün maddi boyutunu yazılı ve yazısız kurallar ile davranış ve 
beklentiler oluştururken manevi boyutunu da değerler ve inançları kapsayan kültürün 
bilişsel ve içsel yönü oluşturur. Kültür küresel imkanlarla, gündelik hayat içinde evrensel-
yerel görünümleriyle gelişerek varlığını sürdürür. Siyaset, ekonomi, din, eğitim, aile gibi 
toplum hayatında belirli ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan, sosyal hayatın canlılığı ve 
sürekliliğini sağlayan kurumlar da sosyolojinin temel ilgi alanlarıdır. 

Sosyoloji öğretimi yerel, ulusal ve evrensel ölçekte tüm bu alanlarda kazanımlar 
sağlayabilir. Çağdaş toplumlarda egemen olmaya başlayan birey-toplum birlikteliği 
anlayışına sosyoloji eğitimi katkı sunabilir. Sosyoloji öğretimi, milli ve manevi değerlerini 
özümseyen, sosyal ve kültürel ilişkilere analitik bakabilen, diğer toplumlar hakkında nesnel 
değerlendirmeler yapabilen, farklı düşünce ve yeniliklere açık bireyler yetiştirilmesinde 
etkili olabilir. Yine sosyal hayat hakkında eleştirel düşünen, sorgulayan, sosyolojik sorunları 
analiz edebilen, mevcut sosyolojik durumun geçmişle bağlantısını kurarak çözüm 
üretebilen, diğer toplumlar ve kültürlere hoşgörüyle bakabilen, haklarının ve görevlerinin 
bilincinde nesiller yetişmesine yardımcı olabilir.  

7. Öğretim Programlarında Sosyoloji 
Türkiye’de sosyoloji öğretiminin Cumhuriyet öncesi Ziya Gökalp’in çabalarıyla 

İstanbul Darülfünununda başladığı genel bir kabuldür. Sosyoloji ilk olarak Darülfünunda 
ders olarak okutulmakla birlikte ortaöğretim programlarında da kendine yer bulmakta 
gecikmemiştir. Türk sosyolojisinin kurucu ismi olan Gökalp, Türkiye’de sosyoloji dersini ilk 
kez öğretim programlarına koydurup okutan kişidir (Gurbetoğlu, 2019:36). Bu disiplinin 
üniversite çatısı altında kurumsal bir kimliğe kavuşması ve akademik çalışmalara konu 
olması süreci üniversitelerin gelişimiyle paralel bir seyir göstermiştir. 

Sosyolojinin yükseköğretim programlarında yer bulması, bu disiplinin gelişiminde 
önemli katkılar sağlamıştır. Yükseköğretimde sosyoloji bölümlerinin çoğalması, 
ortaöğretim kurumlarında, genellikle liselerin son sınıf programlarında yer bulan 
sosyolojinin öğretim hayatına daha etkin bir şekilde var olmasını sağlamıştır. Türkiye’de, 
1924’ten 2010’a kadar 9 farklı sosyoloji programının uygulandığı, bu programların her 
birinin amaç ve muhtevaları bakımından önemli farklılıklar içerdiği görülür (Zebun, 
2012:158). Bu farklılıklar daha çok dünyada ve Türkiye’de yaşanan toplumsal gelişmelere 
bağlı olarak değişen amaçlarda ve içerikte kendini göstermiştir (Zebun, 2012:158).  
Başlangıçtan itibaren sosyoloji programlarının gelişimi, dünyada yaşanan bazı değişimlerle, 
Türkiye’deki siyasi hareketler, iktidar değişiklikleri ve ihtilaller gibi olağanüstü dönemlerde 
belirginleşmiştir. Bununla birlikte sosyolojinin ortaöğretim kurumlarında gösterdiği 
gelişmeyi, programlarda dönemler halinde yaşanan değişimlerin seyri üzerinden izlemek 
mümkündür. Bu bakımdan Türkiye’de ortaöğretim programlarında sosyolojinin gelişim 
süreci, Türk sosyolojisinin gelişim evrelerine göre incelenmiş, süreç Türk sosyolojisinin 
evreleri halinde, “folklorik dönem” hariç olmak üzere dört devrede ele alınıp 
değerlendirilmiştir. 
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Kuruluş Dönemi (1914-1950): Bu dönemde ilk sosyoloji programının 1924 tarihli 
olduğu görülür. Daha sonra bu program 1935 ve 1938 tarihlerinde yenilenmiştir. Bu 
dönemin en önemli gelişmesi, ilk sosyoloji derslerinin Ziya Gökalp’le başlamış olmasıdır. 
Gökalp’in, 1910-11 yıllarında Selanik İttihat ve Terakki İdadisi’nde (Lise) içtimaiyat dersleri 
verdiği bilinmektedir (Çelebi, 2001:40).  Balkan harbi sırasında da İstanbul’da önce ıslah 
edilmiş bir medresede, daha sonra Edebiyat Fakültesinde içtimaiyat dersleri vermiştir (Tan, 
1987: 167).  Gökalp’in sosyoloji anlayışının 1940’lı yıllara kadar Türkiye’deki sosyolojik 
çalışmalarda belirleyici etkisi olmuş ve liselerde okutulan sosyoloji dersi öğretim 
programlarında Gökalp sosyolojisinin ana ilkeleri ağırlığını daima hissettirmiştir (Şahin, 
2017:13). Bu dönemde sosyoloji programlarında, ilki 1924, ikincisi 1935 ve sonuncusu 
1941 yılında olmak üzere programda üç farklı zamanda önemli değişikliklere gidilmiştir. 

1924 Programı: Sosyoloji 1924’te felsefeyle birlikte “İçtimaiyat” adıyla liselerin ve 
muallim mekteplerinin programına girmiştir. Sosyolojinin ortaöğretim programlarına 
girmesinde Ziya Gökalp’ın önemli rolü vardır (Tan, 1987: 168). O zamana kadar dünyanın 
hiçbir ülkesinde sosyoloji dersi yükseköğrenimin dışındaki diğer kademlerde yani ilk ve 
orta dereceli eğitim kurumlarında henüz bir ders olarak okutulmamaktaydı (Şahin, 
2017:12). Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924’te hazırlanan lise programına göre 
liselerin son sınıfında “fen” ve “edebiyat” ayrımı yapılmış ve her iki kısımda da sosyoloji 
dersi “içtimaiyat” adıyla 2’şer saat olarak programda yer bulmuştur (Maarif Vekaleti, 1340). 
Adı geçen ders aynı içerikle Muallim Mektepleri programında da yer almıştır (Maarif 
Vekaleti, 1340 a). “İçtimaiyat” dersinin içeriğinin hazırlanmasında, 1920’de Fransa Eğitim 
Bakanlığı’nın öğretmen okulları için hazırladığı program örnek alınmıştır (Tan, 1987:171). 
Konular listesi halinde düzenlenen bu ilk dönem programının temel amacı, sosyal 
problemler konusunda öğrencilerde bir bilinç geliştirmek, başta ekonomi ve hukuk olmak 
üzere muhtelif sorunların birbirleriyle ilişkilerini görmelerine yardımcı olmak ve toplumda 
yaşanan gelişmelerle birlikte bunların nasıl değişeceği hakkında fikir vermeye yöneliktir 
(Maarif Vekaleti, 1340:56-57). Bunlar aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşu ile 
vurgulanmak istenen toplumsal değişme ve gelişmeye işaret etmektedir (Zebun, 2012:159). 
Bu bakımdan programın özünde yeni Cumhuriyeti benimsemiş bireyler yetiştirme hedefi 
vardır. Lise programında 1927 yılında yapılan bazı güncelleştirmeler sırasında “İçtimaiyat” 
dersi, fen kolu için haftada 3, edebiyat kolu için ise 6 saat olarak belirlenmiş, harf inkılabı 
sonrası program yeni harflere çevrilerek uygulanmıştır (Yücel, 1938:174). Mehmet İzzet 
(1927) tarafından liseler için hazırlanan “Yeni İçtimaiyat Dersleri”6  adlı kitapta, 
Cumhuriyet’in ilanından sonra yaşanan ekonomik gelişme ve değişikliklerin kurum ve 
kurallara etkisi incelenmiştir. Bu anlamda Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve Ticaret 
Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin hukukta yaşanan değişimlerin sosyal gelişmelerle 
bağlantısına dikkat çekilmiş, genel anlamda aile kurumu “Türklerde Aile” başlığı altında 
değerlendirilmiştir. Programda Medeni Kanun’la kadının statüsüne ve haklarına özel vurgu 
yapılırken İslam’da aile ve geleneksel Türk aile yapısının, muasır aile anlayışıyla 
karşılaştırması önemli bir yer tutmuştur. Lise müfredatında 1931 yılında yapılan kısmi 
düzenleme ile felsefe ve sosyoloji dersleri “Felsefe ve İçtimaiyat” adıyla birleştirilerek hem 
lise 2, hem de lise son sınıf programında yer almıştır. Lise 2’de okutulan dersin adı da her 
ne kadar “Felsefe ve İçtimaiyat” olarak programda yer alsa da programda “Psikoloji”nin 
bulunmaması bunun psikoloji dersi olabileceği intibaını kuvvetlendirmektedir (Arslanoğlu, 
2001:65). Üç yıl sonra 1934 lise programında lise 2. sınıf için 2 saatlik “Psikoloji” yer almış, 
“Felsefe ve İçtimaiyat” 1931 programındaki şekliyle devam etmiştir (Yücel,1938:179). 

 
6 Kitabın ilk sayfasında “Maarif Vekâleti Milli Talim ve Terbiye Dairesi’nin 2 Ağustos 1926 tarih ve 1081 numaralı 
emirnamesiyle birinci defa 3000 nüsha olarak basılmıştır” ifadesi yer alır. 1928 tarihli ikinci baskısında; 
“Muallim Mekteplerinde ve liselerin ikinci devre sinn (yaş) sınıfında okutturulmak üzere tertip olunmuştur” 
ifadesine yer verilmiştir. 
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1935 Programı: Bu program 1924 programına göre tümüyle farklı bir anlayışla 
hazırlanmıştır. Bu programda felsefe ve sosyoloji derslerinin ağırlığı azaltılmıştır. 1935 
programında sosyoloji konuları, haftada 2 saat olan “Felsefe” dersi içinde yer almış, öğretim 
yılının ilk yarısı mantık, ikinci yarısı sosyoloji dersine tahsis edilmiştir. Programda fert ve 
cemiyet, işbölümü, aile, millet, devlet, din, bilim, sanat gibi konular yer almıştır. Her ders 
için ayrı program kılavuzları hazırlanmış, felsefe dersi program kılavuzunda sosyoloji 
dersinin genel çerçevesi, Türk inkılabının ilkeleri esas alınarak sosyal olaylar ve ahlak 
olarak belirlenmiştir (Cicioğlu,1982:202). Felsefe dersi içinde adeta kaybolan sosyoloji 
dersi, 1937 yılında programda yapılan düzenlemeyle daha görünür hale getirilmiştir. Lise 
son sınıfların programında sosyoloji, fen kolunda haftada 3 saat (sosyoloji 2, mantık 1), 
edebiyat kolunda ise 7 saat (felsefe 3, sosyoloji 2, mantık 2) “Filozofi ve Sosyoloji” adıyla yer 
almıştır (Yücel,1938:179). 

1938 Programı: Bu programda sosyoloji dersinin önceki programda olduğu gibi 
“Filozofi ve Sosyoloji” adıyla lise son sınıflarda yer aldığı ancak muhtevada bazı 
değişikliklerin yapıldığı görülür. Programda sosyoloji dersinin amacı; “gençleri sosyal 
vakalar üzerine düşündürmeye ve bunlar arasındaki ilgileri araştırmaya alıştırmak, Türk 
devriminin amaçlarının fikri temellerini kavrayacak hale getirmek ve böylece Türk 
sosyetesinin gelişmesine yarayacak işler yapacak yurttaşlar yetiştirmek” şeklinde 
belirtilmiştir (Zebun, 2012:161). Programda aile kurumu ve kadının sosyal statüsü, Atatürk 
ilkeleri, Türk milliyeti fikrinin gelişimi gibi konulara yer verilmiştir. Amaç ve içerik 
bakımından programdaki değişimin ana ekseninin ekonomidir. Ekonomik dayanışma adına 
kooperatifçilik teşvik edilirken sendikacılık siyasi anlamda zararlı görülmüştür. Programda 
konu başlıklarında Osmanlı ve Cumhuriyet karşılaştırmasına yer verilmiştir (Zebun, 
2012:162). Programda 1947 yılında yapılan düzenlemeyle sosyoloji dersi liselerde yine 
“Filozofi ve Sosyoloji” adıyla yer almış ancak fen kolunda haftalık 3 saat olarak okutulması 
devam ederken edebiyat kolunda 7 saatten 6 saate (felsefe 2, sosyoloji 2, mantık 2) 
indirilmiştir. Program bu şekliyle 1951 yılına kadar devam etmiştir (Cicioğlu,1982:204). 

Uygulama Dönemi (1950-1980): Çok partili dönemde hazırlanan ilk program 
1952 tarihlidir. Daha sonra program 1957 ve 1976 tarihlerinde yeniden düzenlenmiştir. Bu 
dönemde içeride ve dışarıda gelişen demokrasi eğilimlerinin Türkiye’de sosyoloji 
programlarını gittikçe artan oranda etkilediği söylenebilir.  

1952 Programı: 1952’de dört yıla çıkarılan liselerin ders dağıtım çizelgesinde 
sosyoloji adıyla bir ders yer almamıştır. Bunun yerine “Felsefe” adıyla lise son sınıflarda, fen 
kolu için haftada 3 (sosyoloji 2, mantık 1), edebiyat kolu için ise 5 saatlik (Felsefe 2, sosyoloji 
2, mantık 1) bir ders yer almıştır. Bu dersin, sosyolojiyi de içeren felsefe grubu dersi olduğu 
görülür. Aynı ders dağılım çizelgesinde lise 3. sınıflarda “Felsefe” adıyla yer alan dersin 
“Psikoloji” olduğu anlaşılmaktadır.  Ancak 1956’da liselerin tekrar üç yıla indirilmesiyle 
program yeniden düzenlenerek son sınıfta fen ve edebiyat ayrımına devam edilmiştir. 
Dersin haftalık saati, fen kolu için 3, edebiyat kolu için 6 saat olarak belirlenmiştir. Bir yıl 
sonra liselerde kol ayrımının ikinci sınıftan başlanması esası getirilmiştir. Ayrıca dersin adı 
“Felsefe, Mantık ve Sosyoloji” şeklinde değiştirilmiştir (Cicioğlu,1982:206-208). Bu 
programda sosyoloji konularının “Cemiyet Olayları” ve “İlerlemiş Cemiyetler” olmak üzere 
iki ana başlıktan oluştuğu görülür. Programın ilk bölümü sosyoloji tarihi niteliğindedir. 
“İlerlemiş Cemiyetler” başlığında da devlet, millet, din, aile, ekonomi, üretim, tüketim, 
işbölümü, sosyal yaptırım kurumları olarak ahlak ve hukuk ile kültür ve uygarlık konuları 
yer almıştı. Programın teknik bakımdan 1938 programından daha geri olduğu, bunun çok 
partili hayata geçiş sürecinde aceleyle hazırlanmış olmasından kaynaklanabileceği ileri 
sürülmüştür.  Programda konu başlıkları ve kavramlar dışında amaç ve içerik hakkında 
açıklamaların bulunmayışı buna gerekçe gösterilmektedir (Zebun, 2012:162). 

1957 Programı: Aceleye geldiği anlaşılan 1952 programından sonraki ilk program 
1957 tarihlidir. “Felsefe, Mantık ve Sosyoloji” adıyla okutulan ders haftalık, fen kolu için 3, 
edebiyat kolu için 6 saat olarak belirlenmiştir (Cicioğlu,1982:206-208). Programda 
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sosyolojinin konuları; “Sosyal Gerçeklik”, “Sosyolojinin Bölümleri”, “Sitelere Kadar 
Cemiyetler”, “İlerlemiş Cemiyetler” ana başlıklarından oluşmuştur. “İlerlemiş Cemiyetler” 
başlığı altında Türkiye’de millet anlayışının evrimi ve milliyetçilik konusuna yer verilmiştir. 
“Din Hayatı” konusunda laikliğin açıklanması ve diğer kurumlara etkisinin işlenmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Programda, ailenin yapısından, Türk kadınlığının sosyal 
durumundaki gelişmelerden bahsedilmesinin önemi vurgulanmıştır (Zebun,2012:163). 
Program doğrultusunda yeni ders kitabı hazırlanmıştır. 9. Milli Eğitim Şûrası’nda (1974) 
liseler için; dil ve edebiyat, ekonomi ve sosyal bilimler, matematik-fizik ile tabii bilimler 
alanları olmak üzere başlıca 4 program belirlemiştir. Bu ayrımda yer alan ilk iki programda 
felsefe grubu derslerin haftalık 6 saat, son ikisi için de 3 saat okutulması kararı alınmıştır 
(Cicioğlu,1982:212-213). Şûrada alınan bu karar 1974-75 öğretim yılında uygulanmıştır. Bu 
karar gereği 1962’de açılan fen liselerinin programlarına 1975’te “Psikoloji Sosyoloji 
Ekonomi” adıyla haftada 3 saatlik bir ders konulmuştur (Cicioğlu,1982:217). 

1976 Programı: Programda sosyoloji dersi için ders adı ve saatinde değişikliğe 
gidilmemiş programda dersin adı “Felsefe Mantık ve Sosyoloji” şeklinde yer almaya devam 
etmiştir. Talim Terbiye Kurulu’nun 2.10.1978 tarih ve 276 sayılı kararıyla da liselerin fen 
şubelerinde haftalık 3 saat “Sosyoloji-Mantık”, edebiyat şubelerinde ise “Felsefe-Mantık-
Sosyoloji” adıyla 6 saat ders uygulamasına devam edilmiştir. Bununla birlikte aynı kararda, 
Modern Fen ve Matematik programı uygulayan liselerde “Felsefe Grubu” adıyla okutulan 
ders, “Matematik-Fizik” ve “Tabii Bilimler” şubelerinde haftada 3 saat, “Dil ve Edebiyat”, ve 
“Ekonomi ve Sosyal Bilimler” şubelerinde ise 6 saat olmak üzere belirlenmiş olduğu şekliyle 
devam etmiştir (Arslanoğlu, 2001:68). Programın amaçları; “sosyal olayları tanımak, bunlar 
arasındaki ilişkileri araştırmak, sosyal yapının unsurlarını ve sosyal ilişkilerin içeriğini 
kavramaları için gerekli imkanı sağlamak, Türk milletinin sosyal kültürel mirasını 
kavramalarına imkan ve zemin hazırlamak” şeklinde belirtilmiştir (Zebun, 2012:163). Bu 
çerçevede sosyoloji dersinin içeriğinde, dönemin siyasi-sosyal şartlarına uygun olarak 
değişikliğe gidilmiştir. Ders içeriklerinde siyasi ve sosyal çatışmaları çağrıştıracak 
konulardan uzak durmaya özen gösterilmiştir. Bu bakımdan sosyal olguların 
yorumlanmasında ülke şartları ve gerçeklerine özellikle dikkat edildiği görülmektedir 
(Zebun, 2012:163). 

Kurumlaşma (Yerleşme) Dönemi (1980-2000): Bu dönem askeri müdahale ile 
Türk demokrasi tarihinde olduğu kadar eğitim tarihinde de önemli bir kesittir. Dönemin 
başından 1990’lı yıllara kadar her alanda askerlerin etkin olduğu bu dönemde, tüm eğitim 
programlarında olduğu gibi sosyoloji programlarında da milli birlik ve beraberlik ile 
Atatürkçülük konuları ağırlıklı olarak yer almıştır. Sosyoloji derslerinin sınıf ve ders saati 
düzenlemelerine müdahale edilmemiştir. Bu dönemin ilk programı 1987 tarihinde 
uygulanmıştır. Programda 1995 tarihinde önemli değişiklikler olmuştur. 

1987 Programı: Bu program, bütün unsurları ile program geliştirme tekniğine uygun 
hazırlanmış ilk programdır (Zebun, 2012:164). Talim Terbiye Kurulu’nun 12.5.1986 tarih 
ve 102 sayılı kararı ile lise haftalık ders çizelgesinde sosyoloji dersi, felsefe grubu dersleri 
içinde önceki kararda olduğu şekliyle yer almıştır. Buna göre liselerin fen şubelerinde 
haftalık 3 saat “Sosyoloji-Mantık”, edebiyat şubelerinde ise “Felsefe-Mantık-Sosyoloji” 
adıyla 6 saat ders uygulamasına devam edilmiştir. Bu uygulama, kredi ve ders geçme 
sisteminin uygulandığı 1992 yılına kadar devam etmiştir (Arslanoğlu, 2001:68). 1987’de 
hazırlanan programda genel sosyoloji ve metodoloji konuları yanında “Sosyolojinin Alanı ve 
Metotları” ile Türkiye’nin sosyal yapısının da konu edildiği, “Sosyal Yapı” konuları yer 
almıştır. Programda millet başlığı altında milletin unsurları, millet ve yurt sevgisi, 
milliyetçilik, milli güç, milli ahlak, milli birlik, din ve laiklik, laikliğin genel esasları ve temel 
amaçları gibi konular ayrıntılı olarak yer almış, bütün bu konuların Atatürkçülükle 
ilişkisinin kurulmasına önemle vurgu yapılmıştır (Zebun, 2012:165). 1992’den itibaren, 
altyapısı uygun olan liselerde başlatılan Ders Geçme ve Kredi sistemi ile fen ve edebiyat 
kolları yerine 7 farklı lise bitirme alanı belirlenmiştir. Bu alanlar içinde sadece “Sosyal 
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Bilimler Alanı” ile “Spor Alanı” zorunlu dersleri arasında iki dönem ve haftada 3 saatlik 
sosyoloji dersi yer almıştır. Programda seçmeli dersler arasında yer verilen sosyoloji dersi; 
“Fen Bilimleri Alanı”, “Sanat Alanı”, “Türkçe-Matematik Alanı”, “Yabancı Dil Alanı” gibi dört 
alanda 3’er saatlik ve 1-2 şeklinde 2 dönemlik ders olarak yer almıştır. “Genel Kültür Alanı” 
için zorunlu bir sosyoloji dersi programda mevcut değildir. Sistemde fen liseleri için iki 
dönemlik ve haftada iki saatlik seçmeli bir sosyoloji dersi konulmuştur. İmam hatip liseleri 
için ise sosyoloji dersi, yine iki dönemlik ve haftada 3 saatlik zorunlu felsefe grubu dersleri 
içinde yer almıştır (Tebliğler Dergisi, 1992).  

1995 Programı: Bu programın da bütün unsurları ile program geliştirme tekniğine 
uygun hazırlandığı söylenebilir. Programda 1992 yılında belirlenen sistemde değişiklik 
yapılmamış ancak muhtevada köklü değişikliğe gidilmiştir. Bu bakımdan 1995 programı 
bütün ünite ve konuları ile yeni bir programdır (Zebun,2012:166). Program Talim ve 
Terbiye Kurulu’nun 01.11.1995 tarihli kararıyla, 1997-1998 öğretim yılında uygulamaya 
konulmak üzere kabul edilmiştir (Tebliğler Dergisi, 1995). Bununla birlikte 1996-1997 
öğretim yılında Ders Geçme ve Kredi sisteminden vazgeçilerek tekrar sınıf geçme sistemine 
dönülmüş, böylece ortaöğretim kurumları ders dağıtım çizelgeleri; “Ortak Genel Kültür 
Dersleri”, “Alan Dersleri”, “Alan Seçmeli Dersleri” ve “Seçmeli Dersler” şeklinde 4 kategoride 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre genel liselerin, “Fen Bilimleri”, “Türkçe-Matematik”, 
“Yabancı Dil”, “Spor”, “Sanat” alanları ile fen liselerinde sosyoloji dersi, son sınıfta, ortak 
genel kültür dersleri arasında bulunan 2 saatlik felsefe grubu dersi bünyesinde yer almıştır. 
“Yabancı Dil”, “Spor” ve “Sanat” alanları ile fen liselerinde, sosyoloji dersi ayrıca son sınıfta 
müstakil 2 saatlik ders olarak alan seçmeli dersler arasında da yer almıştır. “Sosyal Bilimler” 
alanında ise, felsefe ve sosyoloji, ayrı ayrı 2 şer saatlik dersler halinde yine son sınıf alan 
dersleri arasında yer bulmuştur (Tebliğler Dergisi,1996). Programın, sosyolojiye giriş, 
toplumsal yapı, kültür ve toplumsal kurumlar ile toplumsal değişme gibi dört ana üniteden 
oluştuğu görülür (Tebliğler Dergisi, 1995). 2010 yılına kadar uygulan programın genel 
amaçları; sosyoloji kavramları, toplumsal sorunlar, kültür, sosyal değişme, Türk toplum 
yapısı, cumhuriyetin önemi ve nitelikleri, demokrasi konularını kavratmak şeklinde 
özetlenebilir. 

Yaygınlaşma Dönemi (2000 Sonrası): Türkiye’de 2000 sonrası ilk sosyoloji 
programı 2010 tarihli olup halen uygulanmaktadır. 2005 yılında ilköğretimde başlatılan 
yapılandırmacı yaklaşımın bu programa da yansıdığı ve toplumsal değişmeye odaklandığı 
söylenebilir (Tebliğler Dergisi: 2010). Program bazı düzenlemelerle 2020 yılı itibariyle 
halen yürürlüktedir. 

2010 Programı: Talim ve Terbiye Kurulu’nca 2009 yılında hazırlanan yeni program 
2010-2011 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10. sınıflarından başlamak üzere 
kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Programda sosyoloji dersleri, genel olarak 11. 
sınıflarda seçmeli olarak okutulmak üzere planlanmıştır. 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı TTK 
kararında belirtildiği üzere sosyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.12.2009 
tarih ve 237 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanmıştır. Programa göre 
sosyoloji dersi tüm liselerde 11. Sınıflarda seçmeli ders olarak planlanmıştır. Spor 
liselerinde 12. sınıfta ortak dersler arasında yer almıştır. Fen liselerinde ise 11. ve 12. 
sınıflarda seçmeli olarak planlanmıştır. Sosyoloji okutulduğu tüm liselerde haftalık 2 saat 
olarak düzenlenmiştir. 30.05.2017 tarih ve 53 satılı TTK kararına göre 2017-2018 eğitim ve 
öğretim yılından itibaren hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak 
uygulanmak üzere lise programlarında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir (Tebliğler Dergisi, 
2017). Bu düzenleme, lise sayıları azaltılarak tüm liselerin Anadolu lisesine 
dönüştürülmesinden ötürü bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştı. Bu karara göre sosyoloji 
dersleri Anadolu liseleri ve fen liseleri ve Anadolu imam hatip liselerinde seçmeli olarak, 
sosyal bilimler liselerinde ise ortak dersler arasında 11. ve 12. sınıflarda okutulmak üzere 
planlanmıştır. Spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinin bazı programlarında seçmeli dersler 
arasında yer almıştır. Tüm programlarda sosyoloji dersi haftalık 2 saat olarak planlanmıştır 
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(Tebliğler Dergisi, 2017). Yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenen ve öğretmen-öğrenci 
işbirliğini temele alan 2010 sosyoloji programı, aktif öğrenmeyi esas alan, öğrenci merkezli, 
öğretmeni, öğrencilerin bilgiyi araştırmasında, keşfetmesinde, yapılandırmasında, 
öğrenmede aktif hale getirmesinde sorumlu ve görevli gören bir anlayışa göre 
hazırlanmıştır. Programda, kazanım ve etkinlik örnekleri oluşturulmuş, program 
kitapçığının sonunda performans değerlendirme temelli yöntem ve ölçme araçlarına yer 
verilmiştir (MEB.2009). Toplumsal değişmeye odaklı olarak hazırlanan program; 
Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme, Toplum 
ve Kültür, Toplumsal Kurumlar olmak üzere altı üniteden oluşmaktadır (MEB.2009). İçerik 
yerine kazanımlara vurgu yapılan programda bilişim teknolojileri, iletişim, eğitim, 
kentleşme, küreselleşme, modernleşme gibi süreçlerin toplumsal değişmeye etkilerine 
dikkat çekilmiştir. Amaçlarda, öğrencilerin toplumsal hayatı değiştiren ve dönüştüren 
şartları analiz etmelerine, küreselleşmenin farklı boyutlardaki etkilerini yorumlamalarına 
önem verildiği belirtilmiştir. Toplumsal değişmenin toplumun bütünü üzerindeki etkileri ve 
bireylerin yaşayabileceği birbirinden farklı uyum sorunlarına vurgu yapılması sosyoloji 
dersine yüklenmiş görevin boyutlarını göstermektedir. Programda yer alan bütün konular, 
kavramlar, problemler toplumsal değişmeyle ilişkili olarak ele alınmış, yaşanan değişimin 
boyutları hakkında çocukların bir fikir edinmesi hedeflenmiştir. Böylece önceki 
programlarda yer almayan küreselleşme, kültürel etkileşim, toplumsal çatışma, insan 
hakları gibi konular bu programda dikkat çekmektedir (MEB.2009). 

Bütün bu gelişmeler, Türkiye’de sosyolojinin öğretim programlarında, her dönemin 
şartlarına bağlı olarak yer aldığını göstermektedir. Tarihsel ve dönemsel olarak dünyada ve 
Türkiye’de gelişen siyasi ve ekonomik şartlara bağlı olarak programların amaç ve içerikleri 
değişime uğramıştır. Osmanlı’dan günümüze programlar üzerinden izlenen bu değişim, 
Türk toplumunda yaşanan değişmenin boyutları hakkında da bilgilendiricidir. Program 
içeriklerinin belirlenmesinde değişimlerinin yaşandığı dönemin siyasi şartlarının da 
belirleyici etkisi bulunduğu söylenebilir. 

8. Sosyoloji Öğretiminin Temel Nitelikleri ve Güncel Sorunları  
Türk sosyolojisinin kökleri çok eskilere kadar uzansa da belirgin bir varlığa 

kavuşması II. Meşrutiyet yıllarına dayanır. Bu dönemde birden çok sosyoloji ekolü taraftar 
bulmuştur. Gökalp’in “Sosyolojizm” yahut “İçtimaiyat” ekolü, Prens Sabahaddin’in “Sosyal 
Bilim” olarak da bilinen “İlm-i İçtima” ekolü, Abdullah Cevdet’in “Sosyal Psikoloji” yaklaşımı, 
Ahmet Şuayb ve arkadaşlarının “Evrimci Sosyoloji” yaklaşımı, Refik Nevzat ve “İştirak 
Mecmuası” çevresinde görülen “Sosyalist-Marksist Sosyoloji” yaklaşımı bunlardan çok 
bilinenleridir (Sucu, 2016:262). Bu ekol ve yaklaşımların hiçbiri siyasetten uzak 
durmamıştır. Bunlardan Gökalp’in temsil ettiği “Sosyolojizm” ile Prens Sabahaddin’in temsil 
ettiği “Sosyal Bilim” ekolü günümüze kadar kısmen etkisini sürdürerek Türk sosyolojisinin 
ana omurgasını oluşturmuş, diğer ekoller önemli bir temsil gücü kazanamamıştır. Bu 
konuda siyaset-sosyoloji ilişkisinin boyutlarının etkili olduğu düşünülmektedir (Sucu, 
2016:262). II. Jön Türk Kongresi’ndeki tartışmalarla yaşanan siyasi ayrışma, Türk 
sosyolojisinde ayrışmanın izdüşümü gibidir. Gerek Gökalp ve gerekse Prens Sabahaddin’in 
yazıları ve eylemleri siyasetle yakından ilgilidir. Bu bakımdan Türk sosyolojisinin özellikle 
kuruluş döneminde siyasetin yedeğinde bir gelişim gösterdiği ileri sürülmüştür. 
Kuruluşundan itibaren sürekli kendi içinde barındırdığı bazı özellikler Türk sosyolojisinin 
en temel özellikleri haline gelmiştir. Bunlardan başlıcaları; Batılılaşma ve modernleşme, 
pozitivist, determinist bir bilim anlayışına bağlılık, merkeziyetçi-devletçi anlayışa sahip 
olması, milliyetçi oluşu ve siyasetle olan ilişkisinin sürekliliği şeklinde sıralanabilir. 

Türk sosyolojisinin vazgeçilmez konuları arasında Batılılaşma ve modernleşme 
ideali her zaman ilk sırada olmuştur. Bu ideal, başlangıçtan itibaren “Garplılaşma”, 
“Muasırlaşma”, “Modernleşme” gibi kavramlarla süreçte daima yer almıştır. Sosyologlar da 
çalışmalarında bu kavramları daima diri tutmaya özen göstermiştir. Örneğin Gökalp 
“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”, Turhan “Garplılaşmanın Neresindeyiz?”, Berkes 
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“Türk Düşününde Batı Sorunu”, Kösemihal “Batı Uygarlığı ve Biz”, Topçu “Garbın İlim 
Zihniyeti ve Ahlak Görüşü”, Mardin “Türk Modernleşmesi”, Güngör “Kültür Değişmesi ve 
Milliyetçilik” gibi muhtelif zamanlarda yaptıkları çalışmalarıyla bu hedef kavramları 
zihinlerde diri tutmuşlardır.  Bu ideal son yarım asrı aşan zaman diliminde “Avrupa Birliği” 
ve “Batı’yla bütünleşme” şeklinde ifade edilmektedir.  

Türk sosyolojisinin bir özelliği de başlangıçtan itibaren pozitivist, determinist bir 
bilim anlayışına bağlı olarak gelişme göstermiş olmasıdır. Türkiye’de Batı bilim ve 
düşüncesinin kökleşmesi teknik alandaki gelişmeleri takip ve transferle başlamış, bu 
aktarım süreci kısa zamanda toplum bilimleriyle bütünleşmiştir. Kuşkusuz bunda dönemin 
aydınının almış olduğu eğitimin etkisi bulunduğu kadar siyasal beklenti ve endişelerin de 
katkısı olmuştur. Dönemin aydınlarının önemli bir kısmı askeri okullar, mülkiye ve 
tıbbiyede eğitim gördüklerinden devlet adamı-devlet ilişkisini doktor-hasta ilişkisine 
benzer şekilde açıklamaktaydılar. Buna göre hasta olan devleti, “içtimai tabip” 
konumundaki devlet adamları iyileştirecekti. Mardin’in deyişiyle “doktor olarak yetiştikleri 
için, hayatı kimyasal, fiziksel, biyolojik değişmelere, maddi etmenlere” bağlıyorlardı 
(Mardin, 2017:20-21). Böylece doğa bilimlerinde sağlanan kesinlik ve öngörülebilirlik 
sosyolojiyle birlikte toplumsal alana taşınarak varlık mücadelesi veren Osmanlı aydınına bir 
kurtuluş reçetesi gibi görünmüştü. Osmanlı toplumunun sorunlarına çözüm adına “içtimai 
tabiplik”, “hasta”, “reçete” gibi kavramların kullanılması, Türk sosyolojisinin varlık sebebi 
ve yöntemi arasında belirgin bir ilişkinin varlığını gösterir. Bu ilişkinin, Batı düşüncesini 
yakından takip eden Osmanlı aydınını pozitivist düşünce ekollerine daha yakın durmaya 
sevk ettiği söylenebilir (Sucu, 2016:266). 

Türk sosyolojisinde etkili olan bir diğer özellik, merkeziyetçi-devletçi anlayışıdır. 
Başlangıcından itibaren sosyoloji, kendi gelişiminden çok devletin sorunlarına ve 
ihtiyaçlarına odaklanmış, belirlediği ihtiyaç alanlarında araştırmalar ve çözümler üretmeye 
yönelmiştir. Bu yönelimde "devlete zeval gelirse, millet yok olur" algısının etkisi büyüktür 
(Bulut, 2005:95). Sosyolojinin Türkiye’de gelişip yerleşmesinde öncülük yapmış kişilerin 
çoğu devlet odaklı siyasetle yakından ilgilenmiştir. “Devleti kurtarma” adına çareler arayışı 
sürecinde ülkede yer tutmaya başlayan sosyoloji, ilk andan itibaren devlet odaklı siyasetin 
yedeğinde gelişme göstermiştir. Bu süreçte zaman zaman gündelik siyasetin kısır 
tartışmalarının gölgesinde gelişimini sürdürmüştür. Siyaset kurumu ülkenin ekonomik ve 
teknolojik geri kalmışlığına çareler ararken soruna devletin içinden bakmayı alışkanlık 
haline getirmişti. Batı’da modern bilimin kazanımlarıyla inşa edilen 19. ve 20 asır Avrupa 
medeniyeti, “makine medeniyeti” yahut “motor medeniyeti” olarak tanımlanıyor, 
“endüstrileşme” ile “medeniyet” kavramları yakın anlamlı olarak algılanıyor ve bunu 
sağlamada devletin önemine vurgu yapılıyordu. Örneğin, Mahmut Esat Bozkurt “Türk 
aydınının Batılılaşmaktan umduğu şeyin sanayileşmek olduğunu ve bunu sağlamanın da 
devletin görevi olduğunu düşünmekteydi. Bu bakımdan Türk sosyolojisi devletçi 
karakterini gelişim yılları boyunca sürdürmüştür.  

Türk sosyolojinin süreklilik gösteren bir diğer yönü de milliyetçi oluşudur. Bunda 
devletçi oluşunun da önemli katkıları olduğu söylenebilir. Devletin İçine düştüğü 
bunalımdan kurtarılması en öncelikli konu olarak görülmüştür. “Devletin zarar görmesi 
milleti yokluğa götürebilir” endişesi, yaşanmakta olan buhrana bir an önce son verilmesi 
hedefini öne çıkarmaktaydı. O nedenle Osmanlı aydını sosyolojiyi devletin ve dolayısıyla 
milletin sorunlarını çözmede önemli bir araç olarak gördü ve değerlendirdi.  

İmparatorluktan, zorunlu olarak ulus devlete geçiş sürecinde yaşanan kimlik 
bunalımı, Türk milletinin en temel beka sorunu olmuştu.  Milleti meydana getiren unsurları 
bir arada tutacak, zorluklar karşısında onlara birlik ve bütünlük ruhu kazandıracak yeni bir 
anlayışa ihtiyaç duyulmaktaydı. Sosyoloji bu kimlik ve anlayışı temellendirip benimsetmede 
en önemli araçlardan biri olarak devrede olmalıydı. Bu bakımdan başta Gökalp olmak üzere 
Türk sosyologları millet şuuru kavramından hareketle Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
milliyetçi bir model ve kimliğe sahip olması gerektiğinde zımni bir uzlaşı sağlamışlardır. 
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Sosyologların önemli bir kısmı siyasal bakımdan farklı kulvarlarda olsalar bile Batılılaşma 
ve modernleşme savunusu üzerinde temellenen Türk sosyolojisi, milliyetçi karakterini 
günümüze kadar önemli ölçüde muhafaza ederek gelmiştir (Bulut, 2005:98).   

Türk sosyolojisinin bir diğer özelliği siyasetle olan ilişkisinin sürekliliğidir. 
Sosyolojinin, en geniş anlamıyla siyaset olduğu söylenir. Fransız sosyolojisinin etkisinde 
kuruluşunu gerçekleştiren Türk sosyolojisi, Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin aracılığıyla 
büyük ölçüde iki Fransız sosyoloğu Durkheim ve Le Play'in etkisinde gelişme göstermiştir. 
Bununla birlikte Fransa’da toplum yapısını ve toplumsal sorunları doğru anlama adına 
ortaya çıkan sosyoloji, Osmanlı’da yıkılmakta olan devleti kurtarmanın aracı olarak itibar 
gördü. Sosyolojik eğilimlerin politik bir duruşa sahip olmadan bilim ve düşüncede çok etkili 
olamadıkları düşünüldüğünden, doğuşundan itibaren Türk sosyolojisi siyasetle yakından 
ilişkisini sürdürdü.  

Türk sosyolojisinin öncü isimleri Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin, siyasete 
sosyolojik bir boyut katarak sosyolojik anlayışlarını siyasi bir programa bağlamış oldular. 
Her iki sosyoloğun anlayışında sosyoloji-siyaset ilişkisinin boyutları önemli farklılıklar 
içerir. Gökalp bir taraftan Darülfünunda akademik anlamda sosyolojik çalışmalar 
yürütürken diğer taraftan “İttihat ve Terakki” siyasi hareketinin üyesi olarak siyasetle aktif 
şekilde ilgilenmekteydi. Sosyolojik geçmişin muhasebesiyle akademik anlamda ilgilenen 
Gökalp, kuramsal (kurgusal) değerlendirmelerini Türkçülük paydasında siyasetle 
bütünleştirmiştir. Prens Sabahattin’in aksiyonu da benzer özellikler gösterir. O da bir 
taraftan sosyal olgu ve oluşumları incelerken diğer yandan İttihat ve Terakki hareketine 
hayat veren Jön Türk siyasi hareketinin merkezinde yer almıştır. Yöntem olarak monografi 
ve anketlerle güncele yönelmeyi önermekteydi. Merkezi yapılanmaların sıkıntılı yönlerini 
gösterip kişisel girişimcilik ruhuna vurgular yapmış, düşüncelerini Türkiye’nin kurtuluşu 
adına bir reçeteye dönüştürme mücadelesi vermişti. Ancak onun ademi merkeziyetçi 
görüşleri mevcut siyasi şartlarda ilgi görmediğinden siyaseten etkili olamamıştır.   

Türk sosyolojisinin öncü isimlerinin siyasete duydukları bu yakın ilgi, ülke 
sorunlarının çözümüne ilişkin sundukları önerilerini hayata geçirmede siyasetin gücünden 
yararlanmaları, sosyolojinin önemli ölçüde siyasetin gölgesinde gelişmesine sebep olmuştu 
(Bulut, 2005:95). Sosyoloji-siyaset ilişkisi Cumhuriyet Döneminde de varlığını sürdürdü. 
Bunda Türkiye’nin siyasi geçmişi ve geleceğine ilişkin kaygı ve hesapların önemli etkisi 
olduğu açıktır. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen inkılapların korunması 
adına bir ideoloji üretmede sosyoloji biliminin veri ve imkanlarından yararlanılmıştır. 
Gerek Gökalp ve gerekse Prens Sabahattin’in, Türk sosyologları üzerinde her dönemde 
derin etkileri görülür. Onların birbirine karşıt görüşleri hem sosyolojik hem de siyasi 
bakımdan her zaman farklı nedenlerle ilgi görmüştür (Kaçmazoğlu, 2015:48-49). Böylece 
Türk sosyolojisinin kurucuları günümüze kadar etkisi devam eden iki farklı siyasi anlayışı 
da temellendirmiş oldular. 

Türk sosyolojisi süreklilik gösteren bu özellikleri yanında müzminleşmiş bazı 
sorunlarla da iç içe yaşayarak gelmiştir. Bunların başında; ilgisizlik, bağımlılık, aktarmacılık, 
biyografik çalışmaların azlığı, yerli sosyoloji çabalarının yetersizliği sıralanabilir. Sorunların 
başında ilgisizlik gelir. Sosyolojiyi araç olarak kullanmadan salt sosyolojik kaygılarla 
yürütülen çalışmalar yok denecek kadar azdır. Ayrıca gelişmiş çağdaş teknolojik imkanlara 
rağmen özellikle harf inkılabı öncesi literatür unutulmaya terk edilmiştir. Bunlara dönük 
cılız ilgi de seçmece ve süreksizdir. Kütüphane ve arşiv çalışmaları için de özendirici 
imkanlar mevcut değildir. Akademik çalışmalar da genellikle akademik yükselme amacına 
kurban edildiğinden hem birbirinden kopuk hem de derinlikten yoksunluk sebebiyle alana 
beklenen katkıyı sunamamışlardır. İlgi azlığının bir diğer boyutu da alanda eğitim 
görenlerin istihdamında yaşanan zorluklardan ötürü alanı tercihte her geçen gün nicelik ve 
nitelikçe azalma eğilimidir.  

Türk sosyolojisinin temel sorunlarından birisi de genellikle dışa bağımlı olması ve 
bağlanılan sistemlerin siyasal tercihleri doğrultusunda şekillenmiş olması gösterilmektedir. 
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Bu bakışa göre sosyoloji çalışmaları, büyük devletlerin şekillendirdiği uluslararası ilişkilerin 
yol açtığı değişimlerden yakından etkilemiştir. Bu yüzden Türk sosyolojisi, dışarıdan 
yansıyan ve içeride gerçekleşen siyasal kırılmalara göre şekillenmiştir. Bu durum sosyoloji 
anlayışlarında değişmeler meydana getirmiş, dışarıdaki gelişmelere bağlı olarak bazı 
konular öne çıkarken, bazıları arka plana düşmüştür (Kaçmazoğlu, 2015:39). 

Bir diğer sorun da dışa bağımlılığın doğal bir sonucu olarak aktarmacılıktır. 
Endüstriyel devrimini gerçekleştirmeyi başarmış Avrupa, dönemin Osmanlı aydınını adeta 
büyülemişti. O bakımdan Osmanlı Türk aydını Avrupalı sosyologların düşüncelerini 
önemsiyordu. Batılı düşünürlerin "modern toplum" hakkındaki düşünce ve çözümlerinin 
aktarım yoluyla alınması en uygun yöntem olarak benimsenmişti. Süreç içerisinde aktarım 
çabaları, Türk toplumunun şartları dikkate alınmadan kuru bir tercümeye ve nakilciliğe 
dönüştü (Bulut, 2005:95). Bu bakımdan başlangıçta büyük ölçüde bir aktarma faaliyeti 
olarak ilerleyen Türk sosyolojisi, bir asrı aşan tarihinde bu vasfını aşamamıştır. Günümüzde 
bilim üretimi büyük ölçüde Batı’da, Batı kültürünün kontrolünde gerçekleşmektedir. Çevre 
toplumlara düşen de istisnalar dışında, merkezde üretileni ithal edip tüketmektir (Öncü 
1988:66). Bu işleyiş Türk sosyolojisi için de büyük ölçüde geçerlidir. 

Biyografik çalışmaların yetersiz oluşu Türk sosyolojisinin bir diğer sorun alanıdır. 
Türk sosyolojisine katkılar sunan sosyologlara ilişkin yapılmış monografik çalışmalar 
oldukça sınırlıdır. O bakımdan Türk sosyolojisinin bütün boyutlarıyla ortaya konulmasında 
derinlikli biyografik çalışmaların bulunmayışı en önemli eksikliktir. Türk sosyolojisinin 
gelişip şekillenmesinde emeği geçenlerin gerçek düşünce ve çabaları tam ve doğru olarak 
bilinmediğinden Türk sosyoloji tarihi kısır, sınırlı ve doğru ifade edilmekten uzaktır. Bu 
durum, Türk sosyolojisi hakkında söylenenlerin bölük pörçük kalmasına neden olmakta ve 
özgünlük boyutunun ortaya konulmasını imkânsız kılmaktadır. 

Türk sosyolojisinin bir diğer önemli sorunu yerlilik boyutudur. Küresel dünya 
şartlarında toplumların bazı hususiyetlerde benzerlik görülse de her toplumun kendine ait 
özellikleri vardır. Bunlar doğru bilinmeden o toplum hakkında doğru tespitlere varmak 
güçtür. Batılılaşma konusunda yaşanan yanılgıların başında batılı değer ve normların 
evrensel kabul edilerek aktarılması gelir. Aktarılan unsurlar milli kültür özellikleriyle 
bütünleşemediği için sosyal yapıda çözülmelere sebebiyet vermektedirler ki bu ciddi bir metot 
hatasıdır (Türkdoğan, 1991:93). Her toplumun kendine özgü özellikleri bulunduğundan her 
topluma özgü ortak bir anlam dünyası içinde bilgi üretme pratiği olmalıdır. Batı’da 
geliştirilen kuram ve teorilerle Türkiye'yi, Türk toplumunu doğrudan anlamak mümkün 
değildir. Bunun için sosyologlarca Türk toplumunun sosyal dünyasını açıklayacak teori ve 
kavramların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bununla birlikte sosyoloji, devlet stratejisinin, 
gündelik siyasetin, rejim savunuculuğunun, toplum mühendisliğinin aracı olmamalıdır. Bu 
bakımdan özgün bir bilgi üretme pratiğine, gereksiz yüklerinden kurtulmuş özerk bir Türk 
sosyolojisine ihtiyaç vardır. 

9. Sonuç 
Sosyoloji, Batı’da yaşanan siyasal-sosyal ve teknolojik gelişmelerin toplumda ortaya 

çıkardığı sorunların çözüm arayışı sürecinde geliştirilmiş bir bilim olarak tanımlanır. 
Batılılaşma sürecinde ülke sorunlarına Batılı değerler ekseninde çözümler arayışına giren 
Osmanlı aydını bu bakımdan sosyolojiye yoğun ilgi göstermiştir. Bu bakımdan Batı’da 
sosyolojinin doğuşuyla Türkiye’de varoluşu yaklaşık aynı dönemlere denk gelmektedir. 
Osmanlı’da sosyolojinin kısa sürede ilgi görmesi ve yerleşmesinde etkili olan temel faktör 
yaşanan çok yönlü sorunlarla ilgilidir.  Gittikçe içinden çıkılmaz hale gelen sorunlar için 
sosyoloji taze bir nefes, yeni bir umut olarak görülmüştür. Ancak Türk toplumunun 
sorunları Batı dünyasında yaşananlardan çok farklı olduğundan sosyoloji bilimi oluşan 
büyük beklentileri karşılayamamıştır. Buna rağmen sosyolojinin Osmanlı toplumu için 
kurtarıcı bir soluk olma umudu hiç eksilmemiş, hatta bu umut Cumhuriyet döneminde de 
aynı şekilde varlığını sürdürmüştür. 
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Osmanlı’da Tanzimat’tan itibaren sosyolojiye olan ilgi yoğunluk kazanmıştır. Bu 
ilgiyle II. Meşrutiyet yıllarından itibaren Türk sosyolojisinde ekolleşme, iki farklı kulvarda 
yoğunlaşarak şekillenme sürecine girmiştir. Dönemin aydınları, sosyal ve siyasal sorunlar 
karşısında çeşitli yayınlar ve etkinliklerle birbirinden farklı çözüm önerileri 
geliştirmişlerdir. Kuruluş aşamasında Türk sosyolojisinin bu farklı eğilimlerinde, Osmanlı 
aydınlarının kurduğu ilişkiler, takip ettikleri Batılı düşünür ve sosyologların görüşleri etkili 
olmuştur. Fransız sosyolojisinin etkisinde oluşan Türk sosyolojisinde, Ziya Gökalp ve Prens 
Sabahattin aracılığıyla öne çıkan Sosyolojizm ve Meslek-i İçtimai adlı iki farklı ekol büyük 
ölçüde Durkheim ve Le Play'in etkisinde gelişme göstermiştir. Daha sonra çeşitli faktörlerin 
etkisiyle farklı ekoller ortaya çıkmış ancak onlar da bu iki ana ekolün etkisinde gelişmiştir. 
Bu tablo Türk sosyolojisinin kuruluş yıllarının görüntüsüdür. 1933 üniversite reformu 
sürecinde Türk sosyolojisinde yaşanan fetret dönemi yeni oluşumlara da kapı aralamıştır. 
Bu dönemde Max Weber çizgisinin Alman sosyologları aracılığıyla Türk sosyolojisine 
taşınması, sosyolojide yeni bir soluk olmuştur. Bu süreçte yaşanan gelişmelerle Türk 
sosyolojisinde İstanbul ve Ankara ekolleri ortaya çıkmıştır. 

Türk sosyolojisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransız sosyolojisi 
etkisinde gelişirken, İktisat Fakültesinde, Fransız sosyolojisi kısmen “sosyal bilim” ekolüyle 
kendine alan bulmuştur. Max Weber etkisinde Alman sosyolojisi de Almanya kökenli bilim 
adamlarının çalışmalarıyla gelişme göstermekteydi. Bu gelişmeler yeni bir sınıflandırmayla 
İstanbul ekolü şeklinde adlandırılmıştır. 

Amerika’da eğitim görmüş sosyologların 1940’larda Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinde Amerikan sosyolojisinin etkisinde yürüttükleri çalışmalarla Türk 
sosyolojisinde Ankara ekolünü oluşturmuşlardı. Ne var ki Ankara ekolü uzun ömürlü 
olmamış, çalkantılı ömrünü yaklaşık on yılda önemli ölçüde tamamlamıştır. Aynı dönemde, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada ve Türkiye'de yaşanan köklü değişmeler sosyolojinin 
ilgi alanlarında da değişime yol açmıştı. Çok partili sisteme geçiş, hızlı kentleşme ve 
gecekondulaşma, siyasi partiler arası rekabet ve siyasi çatışmalar, çoğulcu topluma geçişin 
sancıları gibi birçok yeni faktör Türk sosyolojisini de etkilemiş, ilgi alanını çeşitlendirmiştir. 

1950'lı yıllardan itibaren ampirik çalışmalar yeniden önem kazanırken 1960'lı 
yıllardan itibaren sosyoloji, bağımsız bir bölüm hüviyetine kavuşmuştur. Kendi içinde alt 
disiplinlere bölünme ve her bir disiplinde uzmanlaşmaya dönük uygulamalar Türk 
sosyolojisi için önemli gelişmelerdendir. Bu yıllardan başlayarak 1970’li yılların sonun 
kadar sosyoloji, belirgin bir şekilde Amerikan sosyolojisi etkisi altında kalmıştır. 1980 
sonrasında ise sosyolojik çalışmalarda post-modern yaklaşımlar egemen olurken 1990’lı 
yıllardan sonra üniversitelerin sosyoloji bölümleri arasında ilgi farklılıkları izlenmeye 
başlamıştır. 

Türkiye’de sosyolojinin gelişimi, çeşitli alanlardaki kurumsallaşma ile kendini 
gösterir. Kitaplar ve süreli yayınlar ilk akla gelenlerdir. Sosyoloji alanında telif ve tercüme 
eserler, alan araştırmaları Türk sosyolojisinin gelişimi adına önemli göstergelerdendir. 
Akademik düzeyde yayımlanan sosyoloji dergilerinin nicelik ve niteliklerinde yaşanan 
olumlu gelişmeler Türk sosyolojisi adına mutluluk vericidir.  Üniversitelerdeki akademik 
çalışmaları koordine edecek sosyoloji bölümlerinin nitelik ve nicelik bakımından seviyeleri 
de bir başka göstergedir. Bunlara dernekleşmeyi ve sosyoloji mezunlarında gelişen meslek 
bilincini de eklemek gerekir. Bütün bu göstergeler günümüz Türk sosyolojisinin yerleşik bir 
kurumsal yapıya kavuştuğunu gösterir. Bunların yanında daha müreffeh bir toplum 
özlemini karşılayabilmek için iyi yetişmiş sosyologlara büyük ihtiyaç vardır. Sosyologlar 
ideolojik saplantılarla sosyolojiyi, Türk toplumu değiştirip dönüştürme aracı olarak 
görmekten vazgeçip toplumu anlamaya yönelik çalışmalarla geliştirmeye odaklanmalıdır. 
Böyle bir yöneliş sosyoloji biliminin toplum nezdinde itibar kazanmasına yardım edecektir. 

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Türkiye’de sosyoloji öğretimi gereken önemi 
görememiştir. Orta öğretim programlarında tatmin edici bir ağırlığı bulunmadığı gibi 
yüksek öğretimde sosyoloji bölümlerinin sayısının çoğalmasına rağmen nitelikli öğrenciler 
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tarafından tercih edilmeyişleri en önemli sorunlardan biridir. Bunda sosyolojinin önemine 
olan inancın zayıflığının etkisi olduğu gibi mezunlarının istihdamının sınırlı olması da en 
temel sorunlarından biridir.   

Çağımızda teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesinin beslediği algılarla 
bilim denilince akla teknolojiyle bütünleşmiş mühendislik bilimleri ve tıp gelmektedir. Bu 
alanlar somut sonuçlarıyla maddi kazanç kapısı olduklarından daha çok ilgi görmektedir. 
Bu durum genelde sosyal bilimleri, özelde sosyolojiyi olumsuz etkilemektedir. Oysa 
huzurun olmadığı toplumlarda arzulanan boyutta maddi gelişme de olmaz. Çatışmaları 
önlemek için birey ve toplumu tanımak geleceğe dönük sağlıklı öngörüler geliştirmek 
gerekir. Comte’un “Tahmin etmek için bilmek, kontrol etmek için tahmin etmek gerekir” 
sözü toplumun geleceği açısından sosyolojinin öneminin ifade eder. Bunun için sosyolojinin 
insan ilişkileri hakkında genel bilgiler veren, toplumsal gerçekliği tanıtan, kişileri ön 
yargılardan kurtaran bilimsel verilerine ihtiyaç vardır. İyi bir sosyoloji öğretimi eleştirel 
düşünme, sorgulama, toplumsal hayatı anlamlandırma çatışma yerine hoş görüyü 
kazandırır. Bu bakımdan sosyolojiyi önemsemek toplumun geleceğini önemsemektir. 
Böylece sosyoloji daha iyi bir dünya için anahtar konumundadır denilebilir. Sosyolojinin bu 
anahtar konumda görevini yapabilmesi için itibarının düşük, sesinin kısık olmaması gerekir. 
Sosyolojiye yönelik olumsuz algıyı kırmanın adımlarından biri ortaöğretim programlarında 
hak ettiği yere kavuşturulmasıdır. Eğitimi düzenleyen siyasi iradeye, programlardan 
sorumlu Talim Terbiye Kuruluna, eğitim felsefecilerine, program geliştirme uzmanlarına ve 
özellikle sosyoloji öğretmenlerine bu konuda büyük görevler düşmektedir. En önemli adım 
da sosyoloji öğretmenlerinden gelmelidir. Onlar öncelikle kendilerini çok iyi yetiştirmeli, 
mevcut programlardaki derslerini bu anlamda çok iyi değerlendirerek bu disiplinin 
öneminin dalgalar halinde yayılmasına öncülük etmeleri gerekir.  
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Özet 

Allah Teâlâ’nın kendi katında razı olduğu din, İslâm’dır. Bu dinin mahiyetini 

ve hükümlerini insanlara ulaştırıp açıklasınlar diye de sonsuz merhametinin eseri 

olarak onlara kendi cinslerinden elçiler göndermiştir. Allah Rasûlü de (a.s.) âlemlere 

rahmet olmak üzere gönderilmiş, bu dinin kıyamete kadarki son elçisidir. O, Rabbine 

karşı şükreden bir kul olmayı ziyadesiyle arzulamış ve ümmetinin de böylesi bir 

gönül kıvamında olmasını ümid etmiştir. Bu sebeple de kimi zaman onlardan bir 

fiilin işlenmesini, farz kılınır da yapmaya güç yetiremezler endişesiyle emretmemiş 

ancak tavsiye ve teşvikleriyle temenni etmekle yetinmiştir.  

Çalışmamızda Hz. Peygamber’in ümmeti için arzu ettiği ama ısrarla 

yapılması için zorlamadığı fiiller konu edinilmiştir. Bunun için de özellikle “Levlâ en 

eşükka alâ …” kalıbıyla gelen hadisler kütüb-i sitte çerçevesinde ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber’in Merhameti, Temenni, Dinde 
Kolaylık, Davetçinin Üslubu, Dinde Kolaylık. 

 

 

Abstract 

The religion that Allah is pleased with in His sight is Islam. He sent people 

messengers of their own kind as a work of his endless mercy so that they could 

convey and explain the nature and decrees of this religion. The Prophet of Allah (a.s.) 

was sent to bring mercy to the worlds and is the last messenger of this religion until 

the Day of Judgment. He desperately desired to be a servant thanking his God and 

hoped that his ummah would be in such a state of affection. For this reason, he 

sometimes did not order them to commit a deed, worrying that they would not be 

able to do it even if it was obligatory, but he was contented with giving advice and 

encouragement. 

In our study, the actions that the Prophet desired for his ummah but did not 

force them to do persistently were the subjects. For this reason, especially the 

narrations with the phrase "levlâ en Eşükka ala ..." were handled within the 

framework of Six Canonical Sunni hadith books. 

Keywords: The Mercy of the Prophet, His Wish, Ease in Religion, The Style 

of the Invitation, Ease in Religion. 
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Giriş 
Rahmeti sonsuz Hak Teâlâ, rahmetinin gazabına galebe çalmasının1 bir tecellisi 

olarak insanlara yine kendi cinslerinden elçiler gönderdi (et-Tevbe, 9/128). Zira dünya bir 
imtihan arenasıydı ve bu imtihanda sonuç itibariyle ya kazanan ya da kaybeden olmak vardı. 
Her bir elçi, muhataplarına rahmet olunsun diye tebliğde bulundu, davet ve irşad ettiği 
hususları öğretti ve bizzat yaşayarak da örneklik etti. Tâ ki dünya, akrep ve yel kovan kendi 
zaman çizelgesinde ilerleye ilerleye kıyamet dönemine yakın zamanın mukadder son 
elçisine ev sahipliği yaptı; o, artık hâtemu’n-nebiyyîn idi. Ve sonrasında hiçbir elçinin 
gönderilmeyeceği, “âlemlere rahmet olarak gönderildiği” (el-Enbiyâ, 21/107) ilahî 
müjdesiyle ilan edilendi. Artık kıyamete kadar ki süreçte en son mü’minin son nefesine 
kadar kendisine iman ile müşerref kılındığı ve kendisi için bir rahmet deryası olandı o (a.s.). 

Allah Rasûlü (a.s.) Rabbinin yoluna aldığı ilahî emir üzere hikmet ve güzel öğütle 
çağırıyor (en-Nahl, 16/125), muhataplarına kaba ve sertlikle değil, yumuşak davranıyordu 
(Âl-i İmrân, 3/159). Zira farklı davransaydı, elbette etrafından dağılıp giderlerdi. Oysaki o, 
tüm hayatı boyunca kendisine ilke edindiği kolaylaştırmak ama zorlaştırmamak, 
müjdelemek ama nefret ettirmemek2 düsturunu tüm mü’minlere de vazgeçilmez bir erdem 
olarak tavsiye ediyordu. Hatta davet ve irşad misyonunun sahiplerinin şahsiyet ve karakter 
bakımından kuşanmaları gereken kıvama net olarak şu beyanlarıyla işarette bulunuyordu; 
“Sizler zorlaştırıcı olarak değil, kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz.”3 

Nitekim Hz. Aişe’den (r.anhâ) nakledildiğine göre o (a.s.), her ne zaman iki işten 
birini seçmek arasında muhayyer kılınsa, günah olmadıkça onlardan en kolayını seçerdi.4 
Kaldı ki bu tavrı, “Allah size kolaylık diler, güçlük dilemez.” (el-Bakara, 2/185) ve “Allah 
dinde üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi.” (el-Hac, 22/78) âyet-i kerimelerine de mutabık 
idi.   

Anlaşılmaktadır ki, Allah Rasûlü (a.s.) engin deryalar misâli bir merhamet timsâliydi 
ve ümmetinin her bir ferdinin iki dünya saadetini, Rabbinin hoşnutluğunu kazanmasını arzu 
etmekteydi. Bu cihetle de zaman zaman onlardan yapmalarını gönülden dilediği bir takım 
fiillerden söz ediyor ama bunda ısrarcı olmaktan da kaçınıyordu. Zira o sadece kendi 
zamanının elçisi değil, sûr’a üflenip de kıyametin kopacağı ana kadar ki insanlığa gönderilmiş 
bir elçiydi. Ve mü’min de neticede bir insan idi. Kim bilir bu süreçte inandığı halde inandığını 
hayatına tatbik edemeyenler, gaflet karanlığına girip de hakkı unutanlar, farklı izmlere, 
ideolojilere, siyasî veya dinî ekollere gönül kaptırıp da gaflet ve cehlinin idrakine 
varamayanlar yahut da dine galebe çalayım derken bıkkınlığa savrulanlar olması 
mümkündü. Zaman ötesi muhataplarına da hitap etmekteydi Allah Elçisi; muhatapları 
sadece dostları Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman veya Hz. Ali olsaydı veyahut da ashabının 
bir kısmı, kuvvetle muhtemeldir ki onların muhabbet ve dine karşı gösterdikleri iştiyak ve 
hamiyyet ile bazı dileklerinin gerçeklemesi daha kolay görülebilirdi. Oysaki insan, pek aceleci 
(el-İsrâ, 17/11), çok hırslı ve sabırsız (el-Me‘âric, 70/19) ve de çok cahil (el-Ahzâb, 33/72) 
bir tabiatta yaratılmıştı. Dolayısıyla da her bir insanı iman ve İslâm kavramlarının farklılığını 
dikkate alarak bakıldığında aynı kefede tartmak mümkün görülmemekteydi. İşte Rasûlullah 
da bu vâkıayı nazar-ı dikkate alarak arzuladı, dileklerini terennnüm etti. Ancak farz kılınıp 
da ümmetinin bunun altından kalkamayacağı endişesi, onun merhametini coşturdu ve 
vazgeçti isteklerine konu fiillerin sürekliliğini talepten.  

 
1  Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Tevhîd”, 

15. 
2  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, “İlim”, 11. 
3  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, “Vudû”, 58.; Ebu’l-Hüseyn Muslim b. Haccâc Müslim, Sahîhu Müslim, thk. M. Fuâd 

Abdülbâkî (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Tahâret”, 99-100. 
4  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, “Menâkıb”, 23.; “Edeb”, 80.; Müslim, Sahîhu Müslim, “Fezâil”, 20, 77.; Süleyman b. 

Eş’as es-Sicistânî Ebû Davud, Sünenü Ebî Davud (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Edeb”, 4. 
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Âmentü esaslarını ikrar ve tasdik etmek suretiyle Allah Elçisi’ne gönülden 
bağlananlar, onun yüce ahlâkından (el-Kalem, 68/4) bir şey daha tevarüs etmişlerdi; edep5. 
Bu haslet onları, “büyüğün istek ve ricasının emir telâkki edildiği” bir zirve noktaya taşıdı. 
Allah Rasûlü’nün fem-i saadetlerinden her ne sâdır olursa, onu ancak kendilerine bir “hayır” 
olarak gördüklerinden, o isteğe tutundular. Çünkü yine ondan (a.s.) öğrenmişlerdi, amellerin 
en hayırlısının az da olsa devamlı olanı olduğunu6.   

Allah Rasûlü de Arap olması hasebiyle eşsiz fesâhat ve belâğatıyla onlar arasında 
temeyyüz etmişti. Nitekim “(Rasûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve 
onlarla en güzel şekilde mücadele et!..” (en-Nahl, 16/125) kelâm-ı ilâhîsi, ondaki bu eşsiz 
kabiliyetinin bir mevhibe-i Rabbaniyye olduğunun apaçık delili olsa gerektir. Buna “ilave 
olarak, yetiştiği çevrenin de onun fasih konuşmasındaki rolünü unutmamak gerekir. 
Mekke’nin havası sıcak ve ağır olduğundan çocuklara yaramazdı. Bâdiyenin ise hem havası 
daha temizdi, hem de yabancılarla temasları olmadığından dilleri bozulmamıştı. Dolayısıyla 
da fasih bir dile sahiptiler. 

Nitekim o da, daha çocuk yaştayken diğer Mekke eşrafının çocukları gibi sütanneye 
verilmişti. Hz. Peygamber’in fasih bir dile sahip Kureyş kabilesine mensup oluşunun yanı 
sıra bâdiyedeki Benî Sa’d kabilesinden bir aileye verilmesi, ondaki ifade zenginliğinin maddî 
yönüne de ışık tutmaktadır.”7  

Dolayısıyla o (a.s.) ne söyleyeceğini, nasıl bir üslûp ile söylemesi gerektiğini en güzel 
şekilde bilmektedir. Çalışmamıza mevzu bahis olan “levlâ en eşükka alâ…” formundaki 
hadis-i şerifler de öncelikle bu veçheden değerlendirilmelidir. 

Söz konusu ifadeyi; “…e/a zorluk vereceği endişesi taşımasaydım”, “…e/a zorluk 
vereceğinden korkmasaydım” …e/a zorluk vereceğini bilmeseydim” “…e/a meşakkat 
verecek olmasaydım” “…e/a güçlük vermeyeceğini bilseydim” yahut “…e/a zor gelmeseydi” 
şeklinde Türkçemize çeşitli tarzlarda aktarma imkânı bulunabilmektedir.  

 
 

1. Levlâ / اللو  Edatı Üzerine Kısa Bir Not 
 
Rivayetleri vermezden evvel mezkûr ifade kalıbında yer alan “Levlâ/لوال” şart 

bağlacından kısaca bahsetmek yerinde olur.  
Cümleye “eğer (şayet) ... –meseydi/olmasaydı… olurdu”, “ne olur…… -se/sa”, “-

meli/malı ….. değil mi?” anlamlarını8 veren levlâ şart edâtı, şart ve cevap (cezâ) olmak üzere 
iki cümleyi birbirine bağlar. Bu bağlaç, şartın gerçekleşmesiyle cevabın meydana 
gelmediğini ifade eder. Bir diğer tabirle, bir şeyin bulunması sebebiyle diğerinin 
bulunmadığına işaret eder. Bundan dolayı bu edata imtinâî şart edatı da denir.9  

 
5  Bkz. Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî, el-Câmi‘u’s-sağîr fi’l-ehâdîsi’l-beşîri’n-nezîr 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004), 1/25, h.no. 310.; Ebu’l-Fidâ İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-
hafâ’ ve müzîlü’l-ilbâs amme’ştehera mine’l-ehâdîs alâ elsineti’n-nâs, nşr. Muhammed Abdulaziz el-Hâlidî 
(Beyrut: Dâru’l- Kütübi’l-İlmiyye, 1997), 1/63, no. 164. 

6  Müslim, Sahîhu Müslim, “Müsâfirîn”, 218. 
7  Bkz. Ebû Muhammed Abdülmelik el-Meâfirî İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, thk. Mustafa es-Sakkâ & 

İbrahim el-Ebyârî & Abdulhâfız Şelebî (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1997), 1/204.; Ebû Abdillâh 
Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ (Beyrut: Dâru Sâdır, t.y.), 1/113.; Murat Gökalp, 
“Bir Hatip Olarak Hz. Peygamber”, Hikmet Yurdu 6/11 (2013), 243-259. 

8  Selami Bakırcı - M. Sadi Çögenli, Arapça Edatlar Sözlüğü (Erzurum: Bakanlar Matbaacılık, 2000), 186-187; 
Hasan Akdağ, Arap Dilinde Edatlar (Konya: Tekin Kitabevi, 1981), 121. 

9  Bkz. el-Hasen b. Kâsım el-Murâdî, el-Cene’d-dânî fî hurûfi’l-me‘ânî, thk. Fahreddîn Kabâve & Muhammed 
Nedîm Fâzıl (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992), 597-608.; Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullāh b. 
Yûsuf İbn Hişâm en-Nahvî, Muğni’l-lebîb an kütübi’l-e‘ârîb, thk. Mâzin el-Mübârek & Muhammed Ali 
Hamdullah (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 1964), 1/302-306.; Osman Aşçıoğlu, “Arap Dilinde Şart Kipi”, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/4 (1992), 195. 
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Mesela, "لَْوالَ اْلَهَواُء لََهلََك النَّاُس - hava olmasaydı insanlar yok olurdu." cümlesindeki şartta 
yer alan hüküm, “havanın var olduğudur”. Buna göre cevap cümlesinden çıkarılacak yargı 
ise, insanların havanın varlığı sebebiyle yok olmayacağıdır.10 

"Saat olmasaydı vakti bilemezdik.”   َاْلَوْقَت""لَْوال نَْعِرِف  لَْم  السَّاَعةُ   cümlesinde de, şart 
cümlesinde saatin varlığı yargısı, cevap cümlesinde artık vakti bilebileceğimizi 
göstermektedir.11 

Yukarıdaki bilgileri nazar-ı dikkatlerden kaçırmayarak şimdi “levlâ en eşükka alâ … 
/ َأشُ  َأْن  عََلىَلْواَل  قَّ   ” kalıbıyla kütüb-i sitte ekseninde tahriç olunan hadisleri tespit ve 
değerlendirmeye geçebiliriz.  

 

2. Rivayetler 
 
Konuyla ilgili rivayetlerin kaynaklarımızda misvak kullanımı, yatsı namazının tehir 

edilmesi ve Allah yolunda cihad ve şehadete iştiyaka dair üç ana başlık altında yer aldığı 
görülmektedir.  

 

2.1. Misvak Kullanımı  
“Sözlükte “bir şeyi ovmak” anlamındaki sevk (sivâk) kökünden 

türeyen misvâk (sivâk), dişlerin temizlenmesinde kullanılmak üzere genellikle erâk 
(salvadora persica) ağacından yapılan, bir ucu fırça şeklindeki çubuk parçasının adıdır.”12 

Hz. Peygamber (a.s.), insanın hayatının her safhasında sıhhatine özen göstermesini, 
beden ve çevre temizliğine riayet etmesini emir ve tavsiye buyurmuşlardır. İmanın yarısı 
mesâbesinde kabul edilen temizlik13, özelde “huzura varmak veya huzura çıkmak” tabiriyle 
ifade olunabilecek Allah Teâlâ’nın zikriyle meşgul olma veya insanlarla iletişim kurma 
safhasında daha bir ehemmiyet kazanmaktadır. Asıl itibariyle mü’minlerden beklenen 
cemaatle farz ibadetlerini eda etmeleridir ve bu vesileyle bir araya gelen insanların da 
birbirlerine saf halinde iken dirsek teması bulunacak seviyede yakınlaşmaları doğaldır. İşte 
bu esnada bilhassa diğer mü’mini rahatsız edecek derecede koku sürünmek, elbise kirliliği 
veya sarımsak soğan yemek suretiyle oluşacak ağız kokusu14 hoş görülmemiştir. Zira 
diğerlerini rahatsız etmekle kalplerini ibadet esnasında huzurdan alıkonulmakta, kalpleri 
mâsivâ ile meşgul edilmektedir. Dahası bir mü’min her an davet ve irşad misyonu 
üzerindedir ve emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker vazifesini yapabileceği imkânlar 
önüne çıkabilir. Temizliğine dikkat edilmeyen bir ağız, hem dişlerin arasında kalabilecek 
yiyecek kırıntılarıyla görüntü estetiğini bozabileceği gibi, hem de oluşabilecek ağız 
kokusuyla da muhataplarının kendisinden uzaklaşmalarına sebep olabilecektir.15 Bu 
cihetledir ki Allah Rasûlü, mü’minlerin kıyamete değin temizlik açısından da örnek birer 
şahsiyet ve toplum olmalarını önemsemiş, ibadette olsun günlük sosyal iletişim ortamında 
olsun her türlü temizliğe ihtimam gösterilmesini salık vermiştir. Nitekim hayâ duygusu ve 
güzel koku sürünme ile evlilik ve misvak kullanmanın geçmiş peygamberlerin sünnetinden 
kabul edildiğini dile getirmesi16, misvakın önemini vurgulamaktadır. Onun (a.s.) kesin bir 
emir vermemekle birlikte kendisinin sürekli kullanması ve ısrarlı tavsiyeleri neticesinde 
misvak kullanmanın vacip olmasa da sünnet olduğu hususunda ulemâ ittifak halindedir. 

 
10  Ahmet Kâzım Ürün, Örneklerle Arap Dilinde Bağlaçlar ve Terkipler (Konya: Esra Yayınları, 1998), 64. 
11  Aşçıoğlu, “Arap Dilinde Şart Kipi”, 195. 
12  Turhan Baytop, “Misvak” (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2005), 30/190. 
13  Müslim, Sahîhu Müslim, “Tahâret”, 1. 
14  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, “Ezân”, 160.; Müslim, Sahîhu Müslim, “Mesâcid”, 73. 
15  Misvak’ın ağız ve diş sağlığı itibariyle önemi için bkz. Âsaf Ataseven, “Bir Hadisin Düşündürdükleri: Misvak-

Diş Fırçası”, İslâm Medeniyeti 1/7 (1968), 40-43. 
16  Ebû İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, thk. İbrahim Atve Avd (İstanbul: Çağrı Yayınları, 

1992), “Nikâh”, 1. 
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“Levlâ en eşükka alâ…” kalıbıyla aktarılan hadislerde misvak kullanımının iki yerde 
Rasûlullah tarafından arzu edildiği görülmektedir; 1. Her namaza kalkıldığında, 2. Her 
abdest alındığında. 

 

2.1.1. Her Namaza Kalkıldığında 
 

ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل:  أَبِى هَُرْيَرةَ  َعْن  .  1 أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ النَّاِس رضى هللا عنه  تِى أَْو َعلَى  أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ   لَْوالَ 

َواِك َمَع ُكل ِ َصالَة   ألََمْرتُُهْم بِالس ِ
17 

“Eğer ümmetime veya insanlara zorluk çıkaracak olmasaydım, her namazda misvak 
kullanmalarını emrederdim.” 

 
ِ صلى هللا عليه وسلم    أَبِى هَُرْيَرةَ . َعْن 2 تِى لَْوالَ أَْن أَشُقَّ َعلَى أُ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َواِك ِعْندَ ُكل ِ َصالَة   مَّ ألََمْرتُُهْم بِالس ِ

18 
“Eğer ümmetime zorluk çıkaracak olmasaydım, her namazda misvak kullanmalarını 

emrederdim.” 
 

النَّبِى ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل    أَبِى هَُرْيَرةَ . َعْن  3 أَُشقَّ َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ َعِن  أَْن  تِى َوفِى َحِديِث ُزَهْير   )  لَْوالَ    ( َعلَى أُمَّ
َواِك ِعْندَ ُكل ِ َصالَة   ألََمْرتُُهْم بِالس ِ

19 

“Eğer mü’minlere meşakkat verecek olmasaydım, her namaza kalktıklarında misvak 
kullanmalarını emrederdim.” 

 
ِ صلى هللا عليه وسلم يَقُوُل    َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهنِى ِ َعْن  .  4 تِىقَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َواِك   لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ ألََمْرتُُهْم بِالس ِ

 20 َصالَة  ِعْندَ ُكل ِ 
Yukarıdaki hadislerden hareketle şunları söylemek mümkündür; 1. Metinlerde 

meşakkate düşmelerinden endişe duyulan üç grup vardır; Allah Rasûlü’nün ümmeti, 
mü’minler ve insanlar. 2. Ne zaman misvak kullanımının istendiği ile ilgili olarak da “ma‘a 
külli salâtin” veya “ınde külli salâtin” denmek suretiyle farz veya nafile herhangi bir takyîde 
gidilmemiştir. Dolayısıyla farz, vacip veya nafile olsun her namaz kılınmak istendiğinde 
dişlerin temizliğine itina gösterilmesi ve bunun için misvak kullanımının istendiğini 
söyleyebiliriz.  
 

 

2.1.2. Her Abdest Alındığında  
 

تِىَعِن النَّبِى ِ صلى هللا عليه وسلم   أَبُو هَُرْيَرةَ . قَاَل  1 َواِك ِعْندَ ُكل ِ ُوُضوء   لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ ألََمْرتُُهْم بِالس ِ
21 

 
“Ümmetime meşakkat verecek olmayaydım, her abdest alışta misvak kullanmalarını 

emrederdim.” 
Kütüb-i Sitte kapsamında “levlâ en eşükka alâ…” kalıbıyla her abdest alındığında 

dişlerin misvak ile temizlenmesi ile ilgili Ebû Hüreyre hadisini sadece Buhârî’nin tahriç 
ettiği görülmektedir. Bu hadiste Allah Rasûlü, “ümmetim” ibaresiyle hitap etmektedir. 
Burada da abdestin her hangi bir ibadetle kayıtlı olmadığı âşikârdır. Dolayısıyla “abdestsiz 
yere basmamak” düşüncesinin mü’mindeki yansıması, onun her daim abdestli bulunmaya 
gayret göstereceğidir. İster farz veya nafile namazlar için, isterse tesbîhat veya Kur’ân-ı 

 
17  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, “Cum’a”, 8. 
18  Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, “Tahâret”, 18.; Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî, Sünenü’n-Nesâî 

(İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Tahâret”, 7.; Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî İbn Mâce, Sünenü İbn Mâce, 
thk. M. Fuâd Abdülbâkî (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Tahâret”, 7. 

19  Müslim, Sahîhu Müslim, “Tahâret”, 42 Müslim’in metninde ayrıca “veya Zührî’den gelen hadiste ise 
ümmetime” kaydı vardır." . 

20  Ebû Davud, Sünenü Ebî Davud, “Tahâret”, 25. 
21  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, “Savm”, 27. 
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Kerîm tilâveti için olsun veyahut da işe giderken, ilim tahsil ederken ya da yemek yaparken 
veya yerken olsun fark etmez; mü’minin abdest alacağı her anında dişlerini de misvaklaması 
Allah Rasûlü tarafından tavsiye edilmiştir diyebiliriz.  

 
 

2.2. Yatsı Namazının Tehir Edilmesi 
 
Kulluk vazifesi, herhangi bir âna, özel bir vakte münhasır değildir. İnsan, her ânıyla 

kulluk dairesi içerinde yer alır. Ancak namaz, oruç, zekât ve hac gibi kimi ibadetler de belli 
bir vakitle tayin edilmişlerdir. Dinin direği22 mevkiindeki namaza gelince, onun belli vakitler 
içerisinde edâsı farz kılınmıştır. Namaz vakitlerinin başlangıç ve bitiş noktaları ise, Kur’ân 
âyetleri ile belirlenmeksizin genel olarak ve zannî bir delâletle beyan edilmiştir. Dolayısıyla 
da ancak sünnete müracaat etmekle bu vakitleri çözüme kavuşturmak mümkündür. Ne var 
ki, konuya dair hadis müktesebatındaki farklı rivayetler veya kullanılan ibareye verilen 
farklı mânâlar, bunlara dair görüşlerin de farklığını doğurmuştur. Yatsı namazının son vakti 
de böylesi bir hususiyete sahiptir.23 Bu rivayetler bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde, 
“Hz. Peygamber (s.a.s.)’in genelde yatsı namazını şafak battıktan sonra gecenin üçte biri 
geçinceye kadar ki vakit arasında kıldığı ve genelde bu vakitten sonraya tehir etmediği, 
bazen ise gece yarısına kadar tehir ettiği, istisna olarak da gecenin çoğunun geçtiği vakte 
kadar tehir ettiği söylenebilir. Bu farklılık fakihlerin görüşlerine de yansımıştır. Bir kısmı 
yatsı namazının vaktinin gece yarısına kadar, bir kısmı fecre kadar, az bir kısmı ise gecenin 
üçte birine kadar uzadığını savunmuştur.”24 

Abdullah İbn Ömer’in (r.a.) aktardığına göre; bir gece Rasûlullah (a.s.) bir takım 
meşguliyetleri sebebiyle yatsı namazını öylesine geciktirmiştir ki, mescitte bulunanlar 
uyumuş sonra uyanmış, ardından tekrar uykuya dalmış ve yine uyanmışlardır. Derken Hz. 
Peygamber yanlarına gelmiş ve “şu an yeryüzünde sizin dışınızda bu namazı bekleyen 
yoktur.” buyurmuştur.  

İbn Abbâs (r.a.) da benzer bir hâdiseyi aktarır. İnsanlar bu tehirden dolayı uyuyup 
uyanmış, uyuyup uyanmışlardır. Ve derken Hz. Peygamber hücre-i saadetlerinden çıkmış ve 
cemaatin huzuruna varınca da;  

 
ِ صلى هللا عليه وسلم:  : ٍس اْبِن َعبَّاَعِن . 1 تِىقَاَل َرُسوُل َّللَّ  25ألََمْرتُُهْم أَْن يَُصلُّوَها َكذَاِلكَ  لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ

 
 “Ümmetime meşakkat vermeyecek olsam, onların yatsı namazını böyle (tehir ile bu 

vakitte) kılmalarını emrederdim.” diye buyurmuştur. 
Atâ b. Ebî Rebâh’tan nakledilen rivayette ise   تِى  أَْو َعلَى النَّاِس  ibaresi yer لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ

almaktadır. 
 

َواِك ِعْندَ ُكل ِ َصالَة   لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ َيْرفَعُهُ قَاَل   أَبِى هَُرْيَرةَ َعْن . 2 ألََمْرتُُهْم ِبتَأِْخيِر اْلِعَشاِء َوبِالس ِ
26 

 
Ebû Hüreyre’den merfû olarak gelen bir rivayette o, Hz. Peygamber’in şöyle 

buyurduğunu nakleder: “Ümmetime zorluk vereceği endişesi taşımasaydım, onların yatsı 

 
22  Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, “Îmân”, 8. 
23  Taha Nas, “Yatsı Namazının Son Vaktine Dair Tartışmalara Bir Katkı”, Diyanet İlmî Dergi 50/3 (2014), 9, 

14-17.; İbrahim Paçacı, “Akşam Namazı Vaktinin Çıkışı ve Yatsı Namazı Vaktinin Giriş ve Çıkışı” (Güncel 
Dini Meseleler İstişare Toplantısı-V (İbadetler ve Aile Hayatı İle İlgili Bazı Meseleler) 30.11.2012 - 
02.12.2012 Afyonkarahisar, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012), 169. 

24  Nas, “Yatsı Namazının Son Vakti”, 9. 
25  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, “Temennî”, 9.; Müslim, Sahîhu Müslim, "Mesâcid ve Mevâdi‘u’s-Salât", 225.; Nesâî, 

Sünenü’n-Nesâî, “Mevâkît”, 20. 
26  Ebû Davud, Sünenü Ebî Davud, “Tahâret”, 25.; Nesâî, Sünenü’n-Nesâî, “Mevâkît”, 20. 
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namazını tehir ederek kılmalarını ve her namaza kalktıklarında misvak kullanmalarını 
emrederdim.” 

ِ صلى هللا عليه وسلم يَقُوُل    َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهنِى ِ َعْن  .  3 تِىقَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َواِك   لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ ألََمْرتُُهْم بِالس ِ

ْرُت َصالَةَ اْلِعَشاِء إِلَى ثُلُِث اللَّْيلِ ِعْندَ ُكل ِ   27 َصالَة  َوألَخَّ
Zeyd b. Hâlid el-Cühenî’den nakledildiğine göre o, Rasûlullah’tan şöyle işittim 

demiştir: “Ümmetime zorluk vereceğinden korkmasaydım, her namaza başlamadan misvak 
kullanmalarını emreder ve yatsı namazını da gecenin üçte birine kadar ertelerdim.”  

تِىقَاَل قَاَل النَّبِىُّ صلى هللا عليه وسلم    أَبِى هَُرْيَرةَ َعْن  .  4 ُروا اْلِعَشاَء إِلَى ثُلُِث اللَّْيِل    لَْوالَ أَْن أَشُقَّ َعلَى أُمَّ ألََمْرتُُهْم أَْن يَُؤخ ِ

 28أَْو نِْصِفهِ 

“Ümmetime zorluk vereceğini bilmeseydim, yatsı namazını gecenin üçte birine veya 
yarısının geçmesine kadar tehir etmelerini emrederdim.” 

 
ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل أَبِى هَُرْيَرةَ َعْن . 5 تِىأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  29ألََمْرتُُهْم ِبتَأِْخيِر اْلِعَشاءِ  لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ

 
“Ümmetime zorluk vereceğini bilmeseydim, yatsı namazını tehir etmelerini 

emrederdim.” 
Yukarıdaki rivayetlerden görüleceği üzere, sıkıntıya düşmelerinden endişe duyulan 

kesim; ümmet-i Muhammed, mü’minler ve insanlar olarak nakledilmiştir. Allah Rasûlü, yatsı 
namazının gecenin üçte biri yahut gece yarısı geçinceye kadar tehir edilerek kılınmasını 
talep etmektedir. Aslında bu, uykusuzluğa yenik düşülebilir ve dolayısıyla sabah namazı da 
kaçırılabilir endişesinin yanı sıra, insanların günlük maişetleri peşinde koşmalarının 
gerekliliği dikkate alınarak yorgun ve bîtâp düşmelerinin arzu edilmemesi noktasından 
emredilmemiştir. Şayet yapılırsa da, geceyi Allah’ı zikretme ve ona ibadet neşvesiyle 
bekleme sevabına ilaveten, gecenin sükûnetinde nefsini muhasebeye çekme ve nice feyz ve 
muhabbete nail olmanın bereketini kazandıracaktır. 

Hanefî fakih ve muhaddis Tahavî, yatsı namazının ne zaman kılınacağı ile ilgili 
rivayetleri bir bütün halinde değerlendirir ve şöyle der: “'Yatsı namazının vakti şafağın 
kaybolmasından başlar ve gecenin tamamı geçinceye kadar devam eder. Fakat bunun fazilet 
bakımından dereceleri vardır: Gecenin üçte biri geçinceye kadar kılınması en faziletli 
vakittir. Bundan sonra gece yarısına kadar kılınması ondan daha aşağı fazilettedir. Gece 
yansından sonra fecre kadarki vakitte kılınması ise fazilet bakımından en alt derecededir.”30 

 
2.3. Allah Yolunda Cihad ve Şehadete İştiyak 
 
Arapça’da “güç ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün 

imkânları seferber etmek” “mânasındaki cehd kökünden türeyen cihad, İslâmî literatürde 
“dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip 
kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslâm’ı tebliğ, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele 
vermek” şeklindeki genel ve kapsamlı anlamı yanında fıkıh terimi olarak daha çok 
Müslüman olmayanlarla savaş, tasavvufta ise nefs-i emmâreyi yenme çabası için 
kullanılmıştır.”31 

Hayat, esası itibariyle bir cihad sahnesidir. Zira mücahidi, nefsiyle cihad eden 
kimse32 olarak nitelendiren Allah Rasûlü, bu cihadın kesintisiz devam ettiğine de işaret 
etmiştir. Bununla birlikte cihad ve şehâdet denildiğinde ilk akla gelen, hiç şüphesiz Allah 

 
27  Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, “Tahâret”, 18. 
28  Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, “Salât”, 31.; İbn Mâce, Sünenü İbn Mâce, “Salât”, 8. 
29  İbn Mâce, Sünenü İbn Mâce, “Salât”, 8. 
30  Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî et-Tahavî, Şerhu Me‘âni’l-âsâr, thk. Muhammed Seyyid 

Cadülhak & Muhammed Zührî en-Neccâr (Beyrut: Âlemu’l-Kütüb, 1994), 1/157.; Nas, “Yatsı Namazının Son 
Vakti”, 21-23. 

31  Ahmet Özel, “Cihad”, İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993), 7/527. 
32  Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, "Fezâilü’l-Cihâd", 2. 



“Levlâ En Eşükka Alâ …” Formunda Rivayet Edilen Hadisler ve Düşündürdükleri 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 303-313 

 

310 

yolunda savaşa çıkmak ve bu savaşta düşman tarafından öldürülmektir. Cihadın ve 
şehitliğin faziletine dair onlarca hadis kayıtlıdır eserlerimizde. Ancak şehadet şerbetini içip 
de doymamak, kimilerinin ölümden korkup da Allah için şehit olmaktan dahi kaçtıkları 
dikkate alınırsa, Allah yolunda tekrar be tekrar öldürülmeyi talep ederek şehitlik 
mertebesinin talepkârı olmak, ancak ve ancak kavî bir imanın, Allah’a gönülden bir 
muhabbet ve aşk ile bağlılığın eseri olsa gerektir. Bu iman ve muhabbettir ki, Allah Rasûlü 
de hem şehâdete ziyadesiyle iştiyak duymuş, hem de mü’minlerin de bu iştiyakı duymalarını 
konuyla ilgili tebşîrâtı ile tavsiye ve teşvik etmiştir. Nitekim bir hadisinde şöyle 
buyurmuşlardır: 

“Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde, şehitten başka hiç 
kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile -yeniden dünyaya gelmek 
istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için, dünyaya dönüp 
bir kez daha şehit olmayı arzular.”33 

 

ِ صلى هللا عليه وسلم  هَُرْيَرةَ  أَبِى  . َعْن  1 تِىرضى هللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما تََخلَّْفُت َعْن َسِريَّة    لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ

ِ فَقُتِْلُت ثُمَّ أُْحِييُت ثُمَّ قُتِْلُت   َولَِكْن الَ أَِجدُ َحُمولَةً َوالَ أَِجدُ َما أَْحِملُُهْم َعلَْيِه َوَيُشقُّ َعلَىَّ أَْن َيتََخلَّفُوا َعن ِى َولََوِددْتُ  أَن ِى قَاتَْلُت فِى َسِبيِل َّللاَّ

 34ثُمَّ أُْحِييتُ 
 

“Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım, cihada çıkan hiçbir seriyyeden geri 
kalmazdım. Ne var ki, onları hayvana bindirecek imkân da bulamıyorum. Binitsiz 
mücahitlerin benden geri kalmaları ise bana meşakkat veriyor. Yemin olsun ki, Allah 
yolunda gazaya çıkıp öldürülmeyi, sonra diriltilmeyi, ardından tekrar savaşırken 
öldürülmeyi ve yine diriltilmeyi çok arzu ederdim.” 

 
تِى َعِن النَّبِى ِ صلى هللا عليه وسلم  هَُرْيَرةَ أَبِى َعْن . 2 ن ِى أُْقتَُل فِى  َولََوِددُْت أَ  َما قَعَدُْت َخْلَف َسِريَّة  لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ

ِ ثُمَّ أُْحيَا ثُمَّ أُْقتَُل ثُمَّ أُْحيَا ثُمَّ أُْقتَلُ  َسِبيِل َّللاَّ
35  

 

“Ümmetime zorluk çıkartmayacak olsaydım savaşa çıkan hiçbir seriyyenin 
arkasından geri kalmazdım. Allah yolunda öldürülmeyi, sonra diriltilmeyi sonra tekrar 
öldürülmeyi sonra tekrar diriltilmeyi sonra yine öldürülmeyi isterdim.”  

 
د  فِى يَِدِه   :قَالَ  هَُرْيَرةَ أَبِى َعْن . 3 ِ صلى هللا عليه وسلم َوالَِّذى نَْفُس ُمَحمَّ َما  لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِ َولَِكْن الَ أَِجدُ َسعَةً فَأَْحِملَُهْم َوالَ َيِجدُوَن َسعَةً فََيتَّ   36ونِى َوالَ تَِطيُب أَْنفُُسُهْم أَْن يَْقعُدُوا بَْعِدىبِعُ قَعَدُْت َخْلَف َسِريَّة  تَْغُزو فِى َسِبيِل َّللاَّ
 
“Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Zât-ı Zülcelâl’e kasem olsun ki, ümmetime 

zorluk vereceğini bilmeseydim Allah yolunda gazveye çıkan hiçbir seriyyeden asla geri 
kalmazdım. Lâkin imkânım yok ki onları binitlere bindireyim. Onlar da imkân bulamıyorlar 
ki, ardımdan gelebilsinler. Benim arkamdan oturup kalmak da gönüllerine ağır geliyor.”  

 
ُ ِلَمْن َخَرَج فِى َسِبيِلِه الَ يُْخِرُجهُ إاِلَّ ِجَهادٌ فِى    أَبِى هَُرْيَرةَ َعْن  .  4 ِ صلى هللا عليه وسلم أََعدَّ َّللاَّ َسِبيِلى قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ْو أَْرِجعَهُ إِلَى َمْسَكِنِه الَِّذى َخَرَج ِمْنهُ نَائاِلً َما نَاَل ِمْن أَْجر  أَْو َغِنيَمة   َوإِيَماٌن بِى َوتَْصِديٌق ِبُرُسِلى فَُهَو َعلَىَّ َضاِمٌن أَْن أُدِْخلَهُ اْلَجنَّةَ أَ 

ِ أَبَدًا َولَِكنْ   لَْوالَ أَْن أَشُقَّ َعلَى اْلُمْسِلِمينَ ثُمَّ قَاَل َوالَِّذى نَْفِسى ِبيَِدِه   الَ أَِجدُ َسعَةً فَأَْحِملَُهْم    َما قَعَدُْت ِخالََف َسِريَّة  تَْخُرُج فِى َسِبيِل َّللاَّ

د  ِبيَِدهِ  ِ فَأُْقتََل ثُمَّ أَْغُزَو َوالَ َيِجدُوَن َسعَةً فََيتَّبِعُونِى َوالَ تَِطيُب أَْنفُُسُهْم فََيتََخلَّفُوَن بَْعِدى َوالَِّذى نَْفُس ُمَحمَّ  لََوِددُْت أَْن أَْغُزَو فِى َسِبيِل َّللاَّ

 37 فَأُْقتَلَ فَأُْقتََل ثُمَّ أَْغُزوَ 

“Allah, kendi yolunda cihâd’a çıkan kimseye, “onu Benim yolumda cihada ancak 
bana olan imânı ve peygamberlerimi tasdiki çıkarmıştır, başka bir neden değil!” diye çok 

 
33  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, “Cihâd”, 6. 
34  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, "Cihad ve Siyer", 119.; Nesâî, Sünenü’n-Nesâî, “Cihâd”, 30. 
35  Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, “Îmân”, 26. 
36  Müslim, Sahîhu Müslim, “İmâre”, 106. 
37  İbn Mâce, Sünenü İbn Mâce, “Cihâd”, 1. 
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büyük ikramlar/sevap hazırlamıştır. Allah, “o kimseyi cennete dâhil etmek veya elde 
ettiği sevâp veya ganimete nail olarak, çıktığı evine selâmetle geri getirmek benim 
kefaletim altındadır” diye de taahhütte bulundu. Sonra Rasûlullah (a.s.) sözlerine 
devamla: 

Nefsim kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki Müslümanlara güçlük 
çıkaracağım endişesi taşımasaydım, Allah yolunda cihâda çıkan hiç bir seriyyeden asla 
geri kalmazdım. Fakat ben bir imkân bulamıyorum ki onları binitlere bindireyim. Onlar 
da bir imkân bulamıyorlar ki binitlerine binip de beni takip edebilsinler. Ben savaşa 
gittikten sonra savaştan geri kalmaları da gönüllerine dokunuyor. Muhammed'in nefsi 
kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra 
diriltilerek savaşıp tekrar öldürülmeyi, sonra bir daha diriltilip yine savaşıp öldürülmeyi 
arzulardım” buyurdu. 

Rivayetlere dikkat edilirse, kendilerine güçlük verilmesi endişesi duyulan 
kimseler; ümmet-i Muhammed, mü’minler ve Müslümanlar olarak görülecektir. 
Lafızlardaki bu tarz farklılıkların mânâyı değiştirecek bir hususiyet taşımadığı âşikârdır. 
Metinlerin diğer kısımlarında ise ortak nokta, cihada çıkmaya ve şehitliğe iştiyak 
duygusunun Hz. Peygamber’de ziyadesiyle var olduğunu ifade sadedinde, mü’min 
gönüllerde de bu duyguların varlığının daim bulunması ve nefis ve şeytanın hilelerine 
karşı uyanık olup bunların sönmesine imkân tanınmamasıdır. 

Sonuç 

Allah Rasûlü (a.s.), Allah Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretinin kendisinde en ziyade 
tecelli ettiği zirve şahsiyettir. Ki bu cihetledir ki, âlemlere rahmet olarak gönderildiği yine 
Hak Teâlâ tarafından tescil ve tasdik olunmuştur. Ondaki bu merhamet hissi, kıyamete 
kadar kendisini ve Hak katından getirdiklerini tasdik edecek kimseler adına, “acaba 
onları zorluk ve meşakkate düşürmüş olabilir miyim” “onlar ya sıkıntıya düşer de ameli 
terk ederlerse, gaflete kapılıp isyana sürüklenirse” diye gönül telini titretmiş ve onlar için 
hep kolaylık cihetini tercih eder olmuştur.   

Çalışmamızın bel kemiğini teşkil eden “levlâ en eşükka alâ …” kalıbında nakledilen 
hadis-i şerifler meyânında onun (a.s.) eşsiz rahmetine şehâdette bulunulmuştur. Zira 
ümmetine meşakkat vereceğini bilmesi sebebiyle onlara bahis mevzuu konularda 
emirler tevdi etmemiştir. Onun bu form ile tahriç olunan hadislerinde üç hususun altını 
kalın çizgilerle çizmiş olduğu görülmektedir: 

1. Bedeni sağlığın korunması yanı sıra, hem ibadet ve zikir hallerinde İlahi huzura 
çıkış safhasında/Allah ile iletişim, hem de insanlar arası sağlıklı bir iletişimin temel 
unsurlarından biri olarak tiksindirici, nefret ettirici olmamayı asıl kabul ederek ağız ve 
diş sağlığına azami ihtimam göstermek. Bunu sağlamak adına da tavsiye ve teşvik olunan 
ise misvak kullanımıdır. Kaydettiğimiz hadislerde her namaza kalkıldığında ve her 
abdest alındığında misvak kullanımı talep ediliyor ise de bunu her zaman yapmak 
mümkündür. Yeter ki, çevremizdeki insanların midesini kaldırıp da, sünnete laf 
getirtmeyelim. 

2. Kulların ibadete karşı hırslı olmalarını ve kimilerinin uykuya geceyi teslim 
ettikleri anlarda, yanlarını yataklarından hürriyete kavuşturarak Rablerinin huzurunda 
Ondan feyz ve bereket tahsil etmeyi itiyâd etmelerini talep etmektir. Zira gecenin 
sükûnetinde tek çıkan ses, kulun gönülden gelen naz ve niyaz terennümleri olmalıdır. 
İşte Allah Rasûlü de yatsı namazını gecenin geç vaktine kadar tehir ederek, mü’min kulun 
her an her daim Rabbini anmaya iştiyaklı olduğunu göstermeyi arzulamıştır diyebiliriz. 
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3. Her türlü imkân seferber edilerek Allah yolunda, Onun dininin yüceltilmesi 
adına savaşmadan bir an olsun geri durulmaması ve bu maksatla çıkılan yolda 
öldürülmek gibi bir mukadderât ile karşılaşılırsa, şehitliğin dünyadan ve 
dünyadakilerden daha kıymetli olduğunun bilinmesi istenmiştir. Bu sebepledir ki, Allah 
Rasûlü, Allah yolunda tekrar be tekrar öldürülüp yeniden diriltilmeyi arzulamaktadır. 
Kendi arzusunun mü’minler tarafından da “arzu” edinilmesi en büyük talebidir, ümididir. 
Nitekim o (a.s): “Kim içtenlikle Allah’tan şehit olmayı dilerse, yatağında bile ölse Allah onu 
şehitlerin makamlarına ulaştırır.”38 buyurmuştur. 

KAYNAKÇA 

Aclûnî, Ebu’l-Fidâ İsmail b. Muhammed el-. Keşfü’l-hafâ’ ve müzîlü’l-ilbâs amme’ştehera 
mine’l-ehâdîs alâ elsineti’n-nâs,. nşr. Muhammed Abdulaziz el-Hâlidî. 2 Cilt. Beyrut: 
Dâru’l- Kütübi’l-İlmiyye, 1997. 

Akdağ, Hasan. Arap Dilinde Edatlar. Konya: Tekin Kitabevi, 1981. 
Aşçıoğlu, Osman. “Arap Dilinde Şart Kipi”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/4 

(1992), 189-200. 
Ataseven, Âsaf. “Bir Hadisin Düşündürdükleri: Misvak-Diş Fırçası”. İslâm Medeniyeti 1/7 

(1968), 40-43. 
Bakırcı, Selami - Çögenli, M. Sadi. Arapça Edatlar Sözlüğü. Erzurum: Bakanlar Matbaacılık, 

2000. 
Baytop, Turhan. “Misvak”. 30/190-191. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2005. 
Buhârî, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-. Sahîhu’l- Buhârî. 8 Cilt. İstanbul: Çağrı 

Yayınları, 2. Basım, 1992. 
Ebû Davud, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî. Sünenü Ebî Davud. 5 Cilt. İstanbul: Çağrı 

Yayınları, 2. Basım, 1992. 
Gökalp, Murat. “Bir Hatip Olarak Hz. Peygamber”. Hikmet Yurdu 6/11 (2013), 243-259. 
İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik el-Meâfirî. es-Sîretü’n-nebeviyye. thk. Mustafa es-

Sakkâ & İbrahim el-Ebyârî & Abdulhâfız Şelebî. 4 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-
Arabî, 2. Basım, 1997. 

İbn Hişâm en-Nahvî, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullāh b. Yûsuf. Muğni’l-lebîb an 
kütübi’l-e‘ârîb. thk. Mâzin el-Mübârek & Muhammed Ali Hamdullah. 2 Cilt. Dımaşk: 
Dâru’l-Fikr, 1964. 

İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. Sünenü İbn Mâce. thk. M. Fuâd Abdülbâkî. 2 Cilt. 
İstanbul: Çağrı Yayınları, 2. Basım, 1992. 

İbn Sa’d, Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘. et-Tabakâtü’l-kübrâ. 8 Cilt. Beyrut: Dâru 
Sâdır, t.y. 

Murâdî, el-Hasen b. Kâsım el-. el-Cene’d-dânî fî hurûfi’l-me‘ânî. thk. Fahreddîn Kabâve & 
Muhammed Nedîm Fâzıl. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992. 

Müslim, Ebu’l-Hüseyn Muslim b. Haccâc. Sahîhu Müslim. thk. M. Fuâd Abdülbâkî. 3 Cilt. 
İstanbul: Çağrı Yayınları, 2. Basım, 1992. 

Nas, Taha. “Yatsı Namazının Son Vaktine Dair Tartışmalara Bir Katkı”. Diyanet İlmî Dergi 
50/3 (2014), 9-30. 

Nesâî, Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-. Sünenü’n-Nesâî. 8 Cilt. İstanbul: Çağrı 
Yayınları, 2. Basım, 1992. 

Özel, Ahmet. “Cihad”. İslâm Ansiklopedisi. 7/527-531. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, 1993. 

Paçacı, İbrahim. “Akşam Namazı Vaktinin Çıkışı ve Yatsı Namazı Vaktinin Giriş ve Çıkışı”. 
169-188. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012. 

 
38  Müslim, Sahîhu Müslim, “İmâre”, 157. 



“Levlâ En Eşükka Alâ …” Formunda Rivayet Edilen Hadisler ve Düşündürdükleri 

 

Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 30, Haziran 2021, s. 303-313 

 

313 

Suyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-. el-Câmi‘u’s-sağîr fi’l-ehâdîsi’l-
beşîri’n-nezîr. 2 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2. Basım, 2004. 

Tahavî, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî et-. Şerhu Me‘âni’l-âsâr. thk. 
Muhammed Seyyid Cadülhak & Muhammed Zührî en-Neccâr. 5 Cilt. Beyrut: 
Âlemu’l-Kütüb, 1994. 

Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa et-. Sünenü’t-Tirmizî. thk. İbrahim Atve Avd. 5 Cilt. 
İstanbul: Çağrı Yayınları, 2. Basım, 1992. 

Ürün, Ahmet Kâzım. Örneklerle Arap Dilinde Bağlaçlar ve Terkipler. Konya: Esra Yayınları, 
1998. 

 

 

 


