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ÖZ 
Gücü konusunda zaman içinde daha göreceli bir yaklaşım ortaya konmuşsa 

da hala çok büyük bir toplum kesimi medyanın diktatörce bir güce sahip olduğunu 
düşünmektedir. Bu çalışma, iletişim kuramları açısından medyatik aklın ne olup ya 
da olmadığını ve onun gücünün sınırlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Medyatik akıl, iletişimin merkezi bir önem kazandığı modern ve 
postmodern toplumlarda yeni bir akıl formu olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim 
kuramları, özünde bu aklın ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve etkisinin sınırlarını 
aydınlanmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmada söz konusu aklın manipülatif bir 
karakter taşıdığı gösterilmekle birlikte, güçlü izleyici ve okuyucu karşısında bu 
etkinin fazla abartılmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim Kuramları, Medya, Medyatik Akıl, 
Profesyonel Akıl, Araçsal Akıl, Göstergebilimsel Akıl.  

 

The Structure and Way of Working of the Mediatic 
Mind from the Standpoint of Communication Theories 

 
ABSTRACT 
Although a relativist approach has emerged about the power of media in 

time, a great number of people think that it still possesses a dictatorial power. This 
article aims at determining what mediatic mind is or is not and what its power’s 
borders from the standpoint of communication theories 

Mediatic mind arises as a new form of mind in modern and postmodern 
societies where communication holds a central significance. In fact, communication 
theories try to enlighten what kind of mind is, how it works and what the limits of its 
influence are. This article argues that mediatic mind inherits manipulative 
characteristic and concludes that the mediatic mind’s influence should not be 
exaggerated for those people (audience and readers) who hold strong intellectual 
qualities.   

Key Words: Communication Theories, Media, Mediatic Mind, 
Professional Mind, Instrumental Mind, Semiotic Mind. 



 
 

 
1. Giriş 
Sosyal bir varlık olarak insan nasıl başkalarıyla birlikte yaşamak 

zorunda ise, toplumsal yaşam içinde başkalarıyla iletişim de kurmak 

zorundadır. Sosyal iletişim, bu anlamda mutlaka bir “öteki”ni gerektirir. Bu 

öteki, bazen bir nesne, bazen hemcinsimiz, bazen Tanrı, bazen de başka bir 

şey olabilir. İnsanın kendisiyle iletişim kurup ya da kuramayacağı da pekâlâ 

sorulabilir. İnsanın kendisiyle kurduğu iletişimde, özne de nesne de (ya da 

daha sonra göreceğimiz üzere “gönderici” de “alıcı” da) insanın kendisidir. 

Bu anlamda insanın kendisiyle kurduğu iletişim, sosyal iletişimden farklı ve 

nevi şahsına mahsustur. Başkalarıyla kurduğumuz iletişim, hep aynı türden 

değildir. Hemcinslerimiz olan insanlarla kurduğumuz ilişki, insan olmak 

bakımından eşit ve yatay bir ilişkidir. Hayvan veya bitki gibi nesnelerle ya da 

başka canlılarla kurduğumuz ilişki ise dikey, ama aşağıya doğru dikey bir 

ilişkidir. Tanrı ve melek gibi varlıklarla kurduğumuz iletişim ise, yukarıya 

doğru dikey bir ilişkidir. Belki de bu sebeple insan, Tanrı’ya yalvarırken elini 

“yukarıya” doğru açarak yapmaktadır. 

Bizim bu çalışmada üzerinde duracağımız iletişim biçimi, 

hemcinslerimizle kurduğumuz eşit temelli yatay iletişimdir. Bu noktada 

iletişimi, bir kişiden diğer kişi(lere) bilgi ya da mesaj aktarımı olarak 

tanımlamak mümkündür. Beşeri iletişimi, temelde iki kategoriye ayırabiliriz. 

Hemcinslerimizde ya yüz yüze ya da bir “araç” yardımıyla ilişkiler kurarız. 

Doğal ortamlarda yüz yüze yürüyen iletişim, genellikle daha basit ve daha 

anlaşılır bir nitelik arz etmektedir. Çünkü iletişimde bulunduğumuz kişinin 

düzeyine ve anlayışına göre kendimizi ayarlama ve hatta iletişim için asli bir 

unsur olan tekrarlama imkânına her zaman sahip durumdayız. Bunun zıddına 

araç yoluyla kurulan iletişim daha karmaşık ve daha fazla anlama/anlaşılma 

sorunlarına yol açan bir süreçtir. Sözgelimi telefonla konuşmak zorunda 

kaldığımızda, zamanımızı iyi kullanmak zorundayız, her şeyi uzun uzadıya 

	

 

anlatma imkânımız yoktur. Eğer karşımızdaki kişiyi tanımıyorsak, dil ve 

üslubumuzu bile ayarlamakta güç çekebiliriz. Telefon denilen teknik aracın 

sesimizi her zaman iyi ve pürüzsüz bir şekilde karşımızdaki kişiye 

ulaştıracağından da emin değiliz. İşte, bu çalışmada sözünü edeceğimiz ve 

üzerinde kafa yoracağımız iletişim biçimi bu tür bir iletişimdir. 

Araçla yapılan bir iletişimde çok basit olarak dört unsur ayırt 

edebiliriz. Bunlar sırasıyla “gönderici”, “alıcı”, “araç” ve “mesaj”dır. 

Gönderici, mesajı hedefe ya da alıcıya ileten kişidir. Buna iletişim dilinde 

bazen “kaynak” bazen de “iletici” denilmektedir. Çünkü gönderici, mesajın 

kaynağı olarak görülebileceği gibi mesajı ileten anlamında iletici olarak da 

tanımlanabilir. Kurumsal bir kimliği varsa gönderici, farklı farklı isimler 

alabilir. Sözgelimi kaynak bir televizyon için bir yayın spikeri, dergi için 

röportajcı veya danışma kurumu/bölümü için bilgilendirme memuru ya da 

müşterici temsilcisi olabilir. Mesajın alıcısı ise, bilgi ya da mesajın kendisine 

iletildiği kişidir. Buna da bazen “izleyici”, “okuyucu” ya da “dinleyici” 

diyebileceğimiz gibi daha genel anlamda konuştuğumuzda “hedef kitlesi” de 

diyebiliriz. İletişimde iletilen bilgi ya da habere mesaj (ya da ileti) diyoruz. 

Bu ileti, bizim sözünü ettiğimiz iletişim türünde bir araçla ulaştırılmaktadır. 

Araçların türü telefon, radyo, gazete, dergi, televizyon ya da internet gibi çok 

farklı kanallar olabilir. 

İletişim aracına günlük konuşma dilinde çoğunlukla “medya” 

diyoruz. Hatta dilimize iletişim anlamına gelen “komünikasyon” kavramı da 

girmiş bulunmaktadır. Bu kavramların köken bilgisi, iletişimin nasıl bir şey 

olduğunu daha iyi kavramımıza yardımcı olacaktır. Komünikasyon 

(communication) kavramı, Latince “communis” kavramından gelmektedir. 

Communis kavramının kökeninde “common” (ortak) sözcüğü vardır. Bu 

demektir ki iletişimin mümkün olabilmesi ortak anlamlı sembollerin ve 

kavramların bulunmasına ihtiyaç vardır. Gönderici ve alıcının iletişim 

kurabilmeleri, ortak anlamlı kavramlar ve semboller kullanmalarına bağlıdır.  
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Batı dillerinden aldığımız “medya” kavramı da ilginç bir kavramdır. 

Yine Latince kökenli olan bu kavram, “medium”dan gelmektedir. Medium, 

“orta” demektir. İki şeyin ortasında olan şey aynı zamanda “aracı” ya da 

“taşıyıcı” (iletici) şey demektir. İletici, maddi olabileceği gibi maddi 

olmayabilir de. Türkçemizde kullanılan “medyum” kelimesi de şüphesiz aynı 

kökten gelmektedir. Medyum, “aracı”; medya ise “araçlar” anlamında 

çoğulluk ifade eder. Medyum, insanlar ile insanları etkilediklerine inanılan 

görünmez varlıklar (cin, şeytan, peri, Tanrı vs.) arasında aracılık yapan uzman 

kişidir. Medya ise, insanlarla haber kaynağı arasında aracılık yapan bir araç 

ya da kurumdur.  

Medyatik akıl ya da araçsal akıl, iletişim biliminin ve iletişim 

kuramlarının ana konusunu teşkil etmektedir. Bizim amacımız, bu kuramlar 

yoluyla medyatik aklın yapısını ve işleyişini çözümlemek ya da bir başka 

deyişle “deşifre” etmektir. Ancak bu deşifre işlemine geçmeden önce, iletişim 

araştırmalarının ve kuramlarının tarihsel gelişimine kısaca bir göz atmayı 

yararlı buluyoruz. Burada oluşturacağımız arka plan, daha sonra 

anlatacaklarımızı daha anlaşılır ve anlamlı kılacaktır.                       

2. Medyatik Aklın Kuramsal Arkaplanı  

İletişim alanındaki kuramsal ve pratik çalışmaların geçmişi yüzyıl 

kadar geriye gitmektedir. Geçen yüzyılın başından bu yana medyanın rolü 

üzerine tartışmalar yapılmakta ve bu tartışmalarda, bir yandan giderek 

medyatik aklın yapısı ve işleyişi ile ilgili daha ileri açılımlar sağlanmakta, 

diğer yandan da medyanın etkisi konusunda görüşler çatallaşmaktadır. Geçen 

yüzyıla şöyle kuşbakışı bir yaklaşım yaptığımızda hemen iki şey 

söyleyebiliriz. İlk olarak medyatik aklın imkânları ve imkânsızlıkları 

konusunda bugün daha iyi bir konumdayız. Çünkü geçen süre zarfında, hem 

kuramsal çalışmalar hem de ampirik nitelikli çalışmalar medyanın gücü 

konusunda bize daha dengeli bir fikir vermiştir. İkinci olarak kuramsal alanda, 

zamanla “güçlü medya etkisi” kuramlarından “sınırlı medya etkisi” 

	

 

kuramlarına doğru bir gelişme yaşanmıştır. Başlangıçta iyice abartılan 

medyanın gücü günümüzde daha gerçekçi boyutlara çekilmiştir. Bu noktada 

kuramsal yaklaşımların geçmişini irdelerken insan şu soruyu sormadan 

edemiyor: Acaba zaman içinde medyanın gücü mü azaldı? Yoksa insanlar 

medya karşısında daha güçlü bir konuma mı geldiler? Kanımca bu iki soruya 

da, olumlu bir cevap verilmesi gerekir. Geçen yüzyılda insanlar, sözgelimi 

televizyonla ilk kez karşılaştıklarında her eve bir sinema geldiğini 

düşünmüşler ve sürekli bir biçimde yeni sinemanın etkisine açık kuşakların 

bu sihirli kutudan çok etkileneceğini düşünmüşlerdir. İnsanların o gün 

yaşadıkları bu teknolojik ve iletişimsel şok karşısında verdikleri tepki, 

medyanın gücünü abartma biçiminde olmuştur. Oysaki televizyonla yetişen 

sonraki kuşaklar için televizyon normal bir iletişim aracı olarak kabul 

edilmiştir. Tıpkı telefon ve telgraf gibi. Yani insanın teknoloji karşısındaki 

paniklemesiyle, medyanın gücü konusundaki gelişmeler arasında sıkı bir bağ 

olduğu söylenebilir. Bugünkü kuşaklar, medya karşısında daha güçlü ve daha 

temkinlidirler. Bu gelişmeyi tersinden okuyacak olursak: İnsanlar medya 

karşısında daha güçlü konuma gelirken, medyanın gücünde de bir gerileme 

gözlenmiştir. Günümüzün insanları medyayı hala güçlü bulmakla birlikte, 

geçmişteki büyüsünü kaybeden medya karşısında daha ihtiyatlıdır. Demek ki 

insanlar ve medya birlikte büyüyorlar: Tek yönlü etkilenimin/etkilenmenin 

yerini bugün etkileşim (karşılıklı etkileme) süreci almıştır.  

Geçen yüzyılın ilk yarısında herkes medyanın gücü konusunda 

hemfikirdi ve bu gücün riskleri ve bu riskler karşısında alınması gereken 

önlemler tartışılıyordu. 1930 lu yıllarda ifade edilen bu görüşler, 50 li yıllarda 

Amerika’da evlere giren televizyon sayılarındaki artışlar nedeniyle iyice 

güçlenmiş ve 60’lı yıllara kadar karşı bir itiraz olmaksızın sürüp gelmiştir. 

Medyanın güçlü bir etkisi olduğunu söyleyen kuramcılar, genellikle şu 

varsayımlardan hareket ediyorlardı (De Boer & Brennecke, 1998, s. 17).  

1. Kitle iletişim araçları herkese ulaşmaktadır. 
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2. Etkileme süreci tek yönlüdür: “Gönderici”den “alıcı”ya doğru 

işlemektedir. 

3. Mesajın içeriği ile alıcı üzerindeki etkisi arasında doğrudan bir 

ilişki bulunmaktadır. 

4. Alıcı, tüm mesajları almaya muktedir bir yapıdadır. 

5. Alıcı, mesajın içeriğini pasif ve eleştirmeksizin almaktadır. 

6. İnsanlar, çoğu zaman kötü olan medya etkisinden şüphe 

duymamaktadırlar. 

7. Gönderici ile alıcı arasında herhangi bir filtre bulunmamaktadır. 

8. “Kitle”, elitten daha fazla medyanın etkisine açıktır. 

Altmışlı yıllardan sonra da güçlü medya tezine verilen destek devam 

etmişse de, yukarıda sözü edilen varsayımlar konusunda şüphe uyandıran yeni 

kuramlar ve görgül araştırmalar/bulgular ortaya çıkmıştır. Bu konuda öncü 

çalışmalardan sayılan “filtre kuramı” Klapper tarafından ifade edilmiştir. Ona 

göre, güçlü medya kuramcılarının söylediği gibi insanlar üzerindeki medya 

etkisi doğrudan değil, dolaylıdır. Göndericinin ilettiği mesaj bir takım aracı 

faktörler tarafından alıcıya ulaştırılmaktadır. Bu aracı faktörler, bir anlamda 

filtre görevi görmekte ve alıcıya giden iletiler bir süzgeçten geçerek 

ulaşmaktadır. Bu bağlamda Klapper, 6 tane aracı faktörden bahsetmektedir 

(De Boer & Brennecke, 1998, s. 37-39):  

1. Seçici izleme; 

2. Seçici algılama ve akılda tutma; 

3. Gruplama ve grup normlarına vurma; 

4. Bir mesajın içeriğinin kişiler arasında dağılımı;  

5. Kanaat önderleri; 

6. Medyanın ticari karakteri. 

 Klapper’a göre izleyici, gelişi güzel medya izlemez. Önce hangi 

kanalı izleyeceğine karar verir. Bir başka deyişle, eğer izleyici medya yoluyla 

etkilenecekse de bunun nasıl ve ne yönde olacağına kendisi hükmeder. İkinci 

	

 

olarak medyada izlediği her görüntü ve aldığı her haberi duymaz; bazılarını 

alır ve hafızasında saklar, bazılarını da hemen unutur. İzleme, genellikle grup 

normlarına vurularak yapılır. Bu durumda sadece bireysel seçicilik değil, aynı 

zamanda grupsal bir seçicilik de bulunmaktadır. Bir mesajın içeriği kişiler 

arasında dolaşırken değişime uğrar. Grup içinde etkili olan kanaat önderleri, 

bir başka süzgeçtir. Bu kişiler, olayları ve haberleri kendi 

taraftarlarına/üyelerine yorumlayarak aktarırlar ve bu yorumlama sürecinde 

medya etkisine yeni bir şekil verirler. Son olarak medya, ticari kaygılarla 

hareket eder ve dolayısıyla kendisinin ne vereceğinden ziyade halkın ne 

istediğine önem verir. Bu nedenle izleyicinin beğeni ve tercihleri medya 

programlarına yön verir. 

“Güçlü medya” kuramcıları, pasif bir izleyici profilini çıkış noktası 

alırken, “sınırlı medya etkisi” kuramcıları ise, aktif bir izleyici profilinden 

hareket etmektedirler. Bu önemli fark, cevaplandırılması gereken sorularda da 

başkalık yaratmaktadır. İlk grup, “Medya insanlara ne yapar?” sorusuna cevap 

ararken, ikinci grup; “İnsanlar medya ile ne yapar?” sorusunu yöneltirler. 

Soruların değişmesine koşut olarak araştırmaların doğrultusu da değişmiş, 

doğrultusu değişen araştırmalar ise, o bugüne değin ortaya çıkarılamamış bir 

kara kıtayı ortaya çıkarmışlardır. Bu kara kıta, şüphesiz ki (medyanın gücü 

değil), izleyicinin gücüdür. İzleyicinin medya karşısında sahip olduğu güç, 

yeni kuramlarla desteklenerek yeni gelişmelere kaynaklık etmiştir. Bir yandan 

ticari medyanın ortaya çıkması, diğer yandan da “rayting” olgusunun reklam 

şirketleri tarafından kriter olarak alınması, izleyicinin gücüne güç katmıştır. 

Bu, elbette medyatik aklın yapısını ve işleyişini de değiştirmiştir.  

Kuramsal gelişmelerin bu kısa özeti, bize araçsal aklın 

hâkimiyetindeki değişimi de gözler önüne sermektedir. Başlangıçta pasif bir 

izleyici kitle karşısında aktif ve güçlü bir medyatik akıl tasarımlanırken, 

insanlar daha sonra bu aklın hiç de bu kadar güçlü olmadığının ve adeta ona 

böyle bir güç atfedildiğinin farkına varılmışlardır. Bugün “sınırlı etki kuramı” 
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egemen bir paradigma olarak iletişim dünyasında iş yapmaktadır. Sınırlı 

medya kuramına göre izleyici medyayı bir bilgi kaynağı olarak görmekte ve 

bunu çeşitli filtrelerden geçirerek “temizlemekte”dir. Demek ki izleyici, pasif 

değil aktif bir konumda olup sürekli bir biçimde kendisine ulaşan verileri 

değerlendirmekte, yorumlamakta ve bundan sonra özümsemektedir. 

3. Medyatik Aklın Kuramsal Çözümlemesi 

İletişim kuramları farklı biçimlerde sınıflandırılmıştır. Biz burada 

basit ve teknik bir sınıflandırma yaparak, medyatik aklı farklı perspektiflerden 

çözümlemeye çalışacağız. Amacımıza ulaşmak için iletişim kuramlarını, 

odaklandıkları iletişim unsurlarına göre irdeleyeceğiz. Daha önce 

belirttiğimiz gibi, medyanın işin içine girdiği bir iletişimde, gönderici, alıcı, 

araç ve mesaj olmak üzere dört unsur bulunmaktadır. İletişim kuramları, 

genellikle belirli bir unsuru kendisine odak noktası seçerek, bu perspektiften 

iletişim olgusunu irdelemeye ve kuramsallaştırmaya çalışmaktadırlar. 

Kuramlar, tek tek ele alınıp incelendiğinde, onların aslında iletişim sürecinin 

sadece bir boyutuyla uğraştıklarını ve diğer boyutları ya tümüyle ihmal 

ettiklerini ya da kendi perspektifinin müsaade ettiği ölçüler içinde hesaba 

kattıklarını görmekteyiz. Bu anlamda her kuram, kısmi ve indirgemeci bir 

yaklaşımdan kurtulamamaktadır. Biz, söz konusu farklı perspektiflerin 

hepsinden faydalanarak, medyatik akıl ve iletişim sürecini farklı boyutlarıyla 

ortaya koymaya ve çözümlemeye çalışacağız. Böyle bir yaklaşım, analitik 

olduğu kadar daha bütüncül ve kapsayıcı da olacaktır. Konumuz, medyatik 

aklın yapısı ve işleyişi olduğu için iletişimin gönderici, araç ve mesaj unsurları 

üzerinde yoğunlaşacağız. Çünkü medyatik akıl, ancak bu unsurlar üzerinden 

kavranabilir ve çözümlenebilir. Vurgu noktaları olarak seçtiğimiz bu unsurları 

çıkış noktası alan kuramlar, medyatik aklı çözümlemede bize daha elverişli 

gözükmektedirler.  

Bu yaklaşım biçiminden hareketle, ilk önce “gönderici” unsuru ve 

bu unsur üzerinde odaklanan kuramlara yer vereceğiz. Daha sonra gönderici 

	

 

ile sıkı sıkıya ilişkili olan “araç” ve “mesaj” unsurlarına ve bu unsurları 

kuramsallaştıran yaklaşımları ele alacağız. Bu yaklaşımlar bize medyatik 

aklın yapısı ve işleyiş biçimi hakkında yeterince bilgi verecektir.  

3.1. Profesyonel Akıl 

Günlük yaşamda medya deyince, aklımıza genellikle gazete, radyo, 

televizyon ve benzer araçlar gelmektedir. Oysa medyatik bir iletişimde daha 

önemli ve asli unsur, söz konusu medyayı (belirli bir biçimde) kullanan 

gönderici ya da kaynak olarak ifade edilen profesyonellerdir. Profesyoneller, 

mesajı oluşturan, üreten ve ileten meslek gruplarıdır. İster amatör ya da çırak 

olarak bu işe girmiş olsunlar, isterse mesleki bir eğitimden geçerek bu işe 

başlamış olsunlar, para karşılığında ve meslek olarak bu işi icra edenlerdir.    

Kaynak, mesajı oluşturan ve içeriğini belirleyen kişi(ler)dir. Mesajı 

oluşturan kişi, örgüt ya da grup, birer kaynaktır. Dolayısıyla kaynak, mesaj 

üretimine katkı sağlayan kişi ya da grubu kapsayabilir. Kitle iletişiminde 

kaynak, mesajı oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran birim olarak 

tanımlanabilir. Bu, çoğu kez bir tek bireyden oluşmaz; bazen bir grup, bazen 

bir örgüt, bazen de bir kurum veya kuruluş olabilir (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 

259). 

Kaynak ya da profesyoneller olarak adlandırdığımız kişi ya da 

ekipler konusunda aklımıza pek çok soru gelmektedir: Kimdir bu 

profesyoneller? Hangi mesleklerden gelmektedirler? Bunlar nasıl bir 

eğitimden geçiyorlar? Hangi görevleri yerine getirmek üzere yetiştiriliyorlar? 

Meslek eğitimi ve kariyerleri belirli bir zihinsel işleyişi dikte ediyor mu? Nasıl 

haber yapıyorlar ya da haberleri nasıl seçiyorlar? Profesyonellerin toplumsal 

konumu nedir ve çalıştığı kurum ya da patronlarıyla ilişkileri nasıldır? 

Profesyonelleri bağımsız bir grup olarak mı düşünmek lazım? Yoksa 

çalıştıkları medya grupları ve onların patronlarının sözcüsü müdürler? Bu 

sorular çoğaltılabilir, ama bir şey açıktır: Profesyoneller kitle iletişiminde 

stratejik bir görev üstlenmişlerdir. Bu unsurun iletişim sürecindeki yeri, işlevi 

8  Prof. Dr. KADİR CANATAN



 
 

egemen bir paradigma olarak iletişim dünyasında iş yapmaktadır. Sınırlı 

medya kuramına göre izleyici medyayı bir bilgi kaynağı olarak görmekte ve 

bunu çeşitli filtrelerden geçirerek “temizlemekte”dir. Demek ki izleyici, pasif 

değil aktif bir konumda olup sürekli bir biçimde kendisine ulaşan verileri 

değerlendirmekte, yorumlamakta ve bundan sonra özümsemektedir. 

3. Medyatik Aklın Kuramsal Çözümlemesi 

İletişim kuramları farklı biçimlerde sınıflandırılmıştır. Biz burada 

basit ve teknik bir sınıflandırma yaparak, medyatik aklı farklı perspektiflerden 

çözümlemeye çalışacağız. Amacımıza ulaşmak için iletişim kuramlarını, 

odaklandıkları iletişim unsurlarına göre irdeleyeceğiz. Daha önce 

belirttiğimiz gibi, medyanın işin içine girdiği bir iletişimde, gönderici, alıcı, 

araç ve mesaj olmak üzere dört unsur bulunmaktadır. İletişim kuramları, 

genellikle belirli bir unsuru kendisine odak noktası seçerek, bu perspektiften 

iletişim olgusunu irdelemeye ve kuramsallaştırmaya çalışmaktadırlar. 

Kuramlar, tek tek ele alınıp incelendiğinde, onların aslında iletişim sürecinin 

sadece bir boyutuyla uğraştıklarını ve diğer boyutları ya tümüyle ihmal 

ettiklerini ya da kendi perspektifinin müsaade ettiği ölçüler içinde hesaba 

kattıklarını görmekteyiz. Bu anlamda her kuram, kısmi ve indirgemeci bir 

yaklaşımdan kurtulamamaktadır. Biz, söz konusu farklı perspektiflerin 

hepsinden faydalanarak, medyatik akıl ve iletişim sürecini farklı boyutlarıyla 

ortaya koymaya ve çözümlemeye çalışacağız. Böyle bir yaklaşım, analitik 

olduğu kadar daha bütüncül ve kapsayıcı da olacaktır. Konumuz, medyatik 

aklın yapısı ve işleyişi olduğu için iletişimin gönderici, araç ve mesaj unsurları 

üzerinde yoğunlaşacağız. Çünkü medyatik akıl, ancak bu unsurlar üzerinden 

kavranabilir ve çözümlenebilir. Vurgu noktaları olarak seçtiğimiz bu unsurları 

çıkış noktası alan kuramlar, medyatik aklı çözümlemede bize daha elverişli 

gözükmektedirler.  

Bu yaklaşım biçiminden hareketle, ilk önce “gönderici” unsuru ve 

bu unsur üzerinde odaklanan kuramlara yer vereceğiz. Daha sonra gönderici 

	

 

ile sıkı sıkıya ilişkili olan “araç” ve “mesaj” unsurlarına ve bu unsurları 

kuramsallaştıran yaklaşımları ele alacağız. Bu yaklaşımlar bize medyatik 

aklın yapısı ve işleyiş biçimi hakkında yeterince bilgi verecektir.  

3.1. Profesyonel Akıl 

Günlük yaşamda medya deyince, aklımıza genellikle gazete, radyo, 

televizyon ve benzer araçlar gelmektedir. Oysa medyatik bir iletişimde daha 

önemli ve asli unsur, söz konusu medyayı (belirli bir biçimde) kullanan 

gönderici ya da kaynak olarak ifade edilen profesyonellerdir. Profesyoneller, 

mesajı oluşturan, üreten ve ileten meslek gruplarıdır. İster amatör ya da çırak 

olarak bu işe girmiş olsunlar, isterse mesleki bir eğitimden geçerek bu işe 

başlamış olsunlar, para karşılığında ve meslek olarak bu işi icra edenlerdir.    

Kaynak, mesajı oluşturan ve içeriğini belirleyen kişi(ler)dir. Mesajı 

oluşturan kişi, örgüt ya da grup, birer kaynaktır. Dolayısıyla kaynak, mesaj 

üretimine katkı sağlayan kişi ya da grubu kapsayabilir. Kitle iletişiminde 

kaynak, mesajı oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran birim olarak 

tanımlanabilir. Bu, çoğu kez bir tek bireyden oluşmaz; bazen bir grup, bazen 

bir örgüt, bazen de bir kurum veya kuruluş olabilir (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 

259). 

Kaynak ya da profesyoneller olarak adlandırdığımız kişi ya da 

ekipler konusunda aklımıza pek çok soru gelmektedir: Kimdir bu 

profesyoneller? Hangi mesleklerden gelmektedirler? Bunlar nasıl bir 

eğitimden geçiyorlar? Hangi görevleri yerine getirmek üzere yetiştiriliyorlar? 
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ve çalışma biçimi açıklığa kavuşturulmadan medyatik aklın nasıl bir şey 

olduğu anlaşılamaz.  

Popüler bir anlayışa göre medya, bir kamu hizmeti yapmaktadır. 

Dolayısıyla profesyoneller, kamu adına bu hizmeti üstlenmişlerdir. “Bazı 

insanların medya etiği konusunda ciddi bir şekilde düşünmeye başlamaları iki 

dünya savaşı arasında ABD’de meydana gelmiştir. Bu dönemde gazetecilikte 

profesyonellik ve üniversite eğitimi konularına gösterilen ilgi de artmıştır. 

1947 senesinde Hutchins Komisyonu bir rapor yayınlamıştır. 1960’larda 

medyanın “sosyal sorumluluğu” konusuna her geçen gün daha fazla ilgi 

gösterilmeye başlanmıştır. Bu, ABD’de tercih edilen bir terimdir; 

gazetecilerin insanlar karşısında sorumlu olması anlamına gelmektedir. 

Avrupa’da popüler olan terim “kamu hizmetidir.” Ne yazık ki bu terim 

devletle ilişkilendirilmiştir. Çünkü uzun yıllar devlet pek çok kamu hizmetini 

yönetmiş ya da sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Fakat aslında, bazılarının 

medya etiği, bazılarının ise kalite kontrolü dediği bu iki deyiş benzer 

gerçeklikleri tarif etmektedir” (Bertrand, 2004, s. 28). 

Daha çok medya etiği bağlamında olması gereken bir duruma işaret 

eden bu anlayış, çoğu zaman gerçeği yansıtmadığı gibi, bazen kamu adına 

profesyonellerin yaptığı her türlü medya eylemini meşrulaştırmalarına da 

fırsat vermektedir. Bu popüler anlayış, medyanın siyasi bir kuruluş (dördüncü 

kuvvet) ve hatta bir sanayi olduğuna ilişkin görüşlerle birlikte iyiden iyiye 

tartışmaya sokulmuştur. Medyanın holdingleştiği günümüz şartlarında 

medyanın insanları bilgilendirme gibi bir kamu hizmeti vermek yerine, bağlı 

olduğu siyasal ve ekonomik çıkarlara hizmet ettiği görüşü giderek 

pekiştirmektedir. Bu anlamda medya etiği, biraz da bu çıkarlar karşısında 

profesyonellerin kendi özerkliklerini korumak üzere kullandıkları bir sığınak 

haline gelmiştir.  

İletişim sürecinde doğrudan profesyonellerin rolüne eğilen model, 

D. M. White tarafından geliştirilen “Eşik Bekçiliği”dir. “Medya kurumlarında 

	

 

haber üretim sürecinde neyin haber olacağına ya da olmayacağına karar 

vermede, eşik bekçisi kavramsallaştırması önemlidir. Eşik bekçileri, haber 

üretim sürecinin ilk aşamasında karar alan insanlardır. Haber kanalının 

eşiğinde yer alan bu insanlar, eşiği aşacak ve kanal aracılığıyla izleyiciye 

ulaşacak olan kendilerine haber olmak üzere gelen olayların seçimini yaparlar. 

Hangi olayın hangi sırada ve ne süreyle haber olacağına karar verirler. Eşik 

bekçileri genellikle haber editörleridir. Bu insanlar öncelikle, çalıştıkları 

kurumların gündemini belirlerler ve böylece toplumun gündeminin 

belirlenmesine katkıda bulunurlar” (Yaylagül, 2008, s. 72-73). 

Bu model, iletinin oluşturulmasında haber editörleri olarak görev 

yapan profesyonellerin stratejik önemine vurgu yapmakta ve aslında haber 

denilen şeyin evvela bir seçim ve karar meselesi olduğunu ortaya 

koymaktadır. Haber editörü, kendisine pek çok haberin aktığı kişidir. Bu söz 

konusu haberlerin tümünü izleyiciye aktarmaz, ama teknik ama başka 

nedenlerle bu mümkün değildir. O zaman burada karşımıza birçok önemli 

soru çıkmaktadır: Haber nedir? Hangi olaylar haber değeri taşırlar? Yüzlerce 

haberden nasıl seçimler yapılır? Seçim işleminde öncelikleri belirleyen 

kriterler nelerdir? Bu kriterleri kim saptamaktadır? Bu sorulara net cevaplar 

vermek mümkün değildir, çünkü bu soruları nerede ve kime sorduğumuz da 

önemlidir. Ama durum ne olursa olsun haber editörleri, kurumun üst düzey 

yöneticileri tarafından belirlenen politikayı (medyanın genel politikası ve 

haber politikası) dikkate almadan edemezler. Demek ki haber yapmak ve 

sunmak, aynı zamanda medya kurumunun politikasından soyutlanamaz.  

Profesyonel akıl, teknik anlamda ve her halükarda seçici bir akıldır. 

Bu seçici akıl sayesinde medya, bazı olayları kamuoyuna duyurur, bazı 

olayları da ihmal eder. Üstelik bu seçim, objektif bir seçim değildir ve böyle 

olma imkânı da yoktur. Her halükarda seçmek zorundadır, çünkü tüm 

haberleri iletmek mümkün değildir; bu durumda önemli bulunan bazılarını 

aktarır, önemsiz ya da daha az önemli bulduğu bazı haberleri de dışlar. İkinci 

10  Prof. Dr. KADİR CANATAN



 
 

ve çalışma biçimi açıklığa kavuşturulmadan medyatik aklın nasıl bir şey 

olduğu anlaşılamaz.  

Popüler bir anlayışa göre medya, bir kamu hizmeti yapmaktadır. 

Dolayısıyla profesyoneller, kamu adına bu hizmeti üstlenmişlerdir. “Bazı 

insanların medya etiği konusunda ciddi bir şekilde düşünmeye başlamaları iki 

dünya savaşı arasında ABD’de meydana gelmiştir. Bu dönemde gazetecilikte 

profesyonellik ve üniversite eğitimi konularına gösterilen ilgi de artmıştır. 

1947 senesinde Hutchins Komisyonu bir rapor yayınlamıştır. 1960’larda 

medyanın “sosyal sorumluluğu” konusuna her geçen gün daha fazla ilgi 

gösterilmeye başlanmıştır. Bu, ABD’de tercih edilen bir terimdir; 

gazetecilerin insanlar karşısında sorumlu olması anlamına gelmektedir. 

Avrupa’da popüler olan terim “kamu hizmetidir.” Ne yazık ki bu terim 

devletle ilişkilendirilmiştir. Çünkü uzun yıllar devlet pek çok kamu hizmetini 

yönetmiş ya da sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Fakat aslında, bazılarının 

medya etiği, bazılarının ise kalite kontrolü dediği bu iki deyiş benzer 

gerçeklikleri tarif etmektedir” (Bertrand, 2004, s. 28). 

Daha çok medya etiği bağlamında olması gereken bir duruma işaret 

eden bu anlayış, çoğu zaman gerçeği yansıtmadığı gibi, bazen kamu adına 

profesyonellerin yaptığı her türlü medya eylemini meşrulaştırmalarına da 

fırsat vermektedir. Bu popüler anlayış, medyanın siyasi bir kuruluş (dördüncü 

kuvvet) ve hatta bir sanayi olduğuna ilişkin görüşlerle birlikte iyiden iyiye 

tartışmaya sokulmuştur. Medyanın holdingleştiği günümüz şartlarında 

medyanın insanları bilgilendirme gibi bir kamu hizmeti vermek yerine, bağlı 

olduğu siyasal ve ekonomik çıkarlara hizmet ettiği görüşü giderek 

pekiştirmektedir. Bu anlamda medya etiği, biraz da bu çıkarlar karşısında 

profesyonellerin kendi özerkliklerini korumak üzere kullandıkları bir sığınak 

haline gelmiştir.  

İletişim sürecinde doğrudan profesyonellerin rolüne eğilen model, 

D. M. White tarafından geliştirilen “Eşik Bekçiliği”dir. “Medya kurumlarında 

	

 

haber üretim sürecinde neyin haber olacağına ya da olmayacağına karar 

vermede, eşik bekçisi kavramsallaştırması önemlidir. Eşik bekçileri, haber 

üretim sürecinin ilk aşamasında karar alan insanlardır. Haber kanalının 

eşiğinde yer alan bu insanlar, eşiği aşacak ve kanal aracılığıyla izleyiciye 

ulaşacak olan kendilerine haber olmak üzere gelen olayların seçimini yaparlar. 

Hangi olayın hangi sırada ve ne süreyle haber olacağına karar verirler. Eşik 

bekçileri genellikle haber editörleridir. Bu insanlar öncelikle, çalıştıkları 

kurumların gündemini belirlerler ve böylece toplumun gündeminin 

belirlenmesine katkıda bulunurlar” (Yaylagül, 2008, s. 72-73). 

Bu model, iletinin oluşturulmasında haber editörleri olarak görev 

yapan profesyonellerin stratejik önemine vurgu yapmakta ve aslında haber 

denilen şeyin evvela bir seçim ve karar meselesi olduğunu ortaya 

koymaktadır. Haber editörü, kendisine pek çok haberin aktığı kişidir. Bu söz 

konusu haberlerin tümünü izleyiciye aktarmaz, ama teknik ama başka 

nedenlerle bu mümkün değildir. O zaman burada karşımıza birçok önemli 

soru çıkmaktadır: Haber nedir? Hangi olaylar haber değeri taşırlar? Yüzlerce 

haberden nasıl seçimler yapılır? Seçim işleminde öncelikleri belirleyen 

kriterler nelerdir? Bu kriterleri kim saptamaktadır? Bu sorulara net cevaplar 

vermek mümkün değildir, çünkü bu soruları nerede ve kime sorduğumuz da 

önemlidir. Ama durum ne olursa olsun haber editörleri, kurumun üst düzey 

yöneticileri tarafından belirlenen politikayı (medyanın genel politikası ve 

haber politikası) dikkate almadan edemezler. Demek ki haber yapmak ve 

sunmak, aynı zamanda medya kurumunun politikasından soyutlanamaz.  

Profesyonel akıl, teknik anlamda ve her halükarda seçici bir akıldır. 

Bu seçici akıl sayesinde medya, bazı olayları kamuoyuna duyurur, bazı 

olayları da ihmal eder. Üstelik bu seçim, objektif bir seçim değildir ve böyle 

olma imkânı da yoktur. Her halükarda seçmek zorundadır, çünkü tüm 

haberleri iletmek mümkün değildir; bu durumda önemli bulunan bazılarını 

aktarır, önemsiz ya da daha az önemli bulduğu bazı haberleri de dışlar. İkinci 

İLETİŞİM KURAMLARI AÇISINDAN MEDYATİK AKLIN YAPISI VE...  11



 
 

olarak neyin önemli neyin önemsiz olduğuna karar vermek, politik bir 

tercihtir. Yani ilgili medyanın politikası tarafından belirlenir. O halde seçme, 

politik bir işlemdir. Bu, söz konusu işlemin her zaman olumsuz ve kötü 

olacağı anlamına gelmez. Bilakis haber politikası, doğru ve dürüst haberciliği 

de hedeflemiş olabilir. Ama bizim burada göstermek istediğimiz, herhangi bir 

değer yargısı belirtmeden, iletinin politik bir karar sürecinde oluştuğu 

gerçeğidir. Demek ki profesyonel akıl, uzmanlık ve objektif tarafsızlığa 

dayanmaz. Uzmanlık, daha çok seçilen haberlerden sonra, teknik olarak 

üretilmesi ve sunulması sürecinde devreye girer. 

Eşik Bekçiliği modeli, “eşik bekçileri” olarak çok fazla 

profesyonellere odaklandığı için onların içinde bulunduğu toplumsal ve 

siyasal bağlamı ve bunlarla ilgili çıkarları pek fazla dikkat almaz. Bu 

bakımdan gerçeğin sadece bir kısmını bize yansıtır.  

“Gündem belirleme” kuramına göre profesyoneller, insanların nasıl 

düşüneceklerini (düşüncenin içeriğini) değil, ancak ne hakkında 

düşüneceklerini belirlerler. Çünkü medyanın olaylara verdiği önem ve 

öncelik, bir süre sonra kamuoyunun da önem ve önceliği haline gelmektedir. 

Sözgelimi liselerde şiddet olgusu, birden medyanın odaklandığı bir konu 

haline gelince, bu konudaki haberlerde bir artış olmakta ve insanlar şiddetin 

yaygınlaştığını düşünmeye başlamaktadırlar. Bundan sonra kişilerin ne 

düşündüğü önemli değildir, önemli olan kamuoyunun bu konuya dikkatinin 

çekilmiş olmasıdır. Bu şu demektir: Medya, pekâlâ halkın gündeminde olan 

konuları, kendi yapay gündemiyle değiş tokuş yapabilir ve halkı yapay 

gündemlerle oyalayabilir.  

Türkiye’de TRT’nin protokol yayıncılık anlayışı, ticari özel 

kanalların ortaya çıkışına kadar gündemi belirleme imkânına sahip olmuştur. 

Bu yayıncılıkta, haberin kuruluşu ve sıralaması çoğunlukla resmi protokole 

göre olmaktadır. Cumhurbaşkanının gündemiyle başlayan haber turu, 

başbakan ve bakanların gündemiyle devam eder ve en sonunda sıra 

	

 

muhalefete gelir. Böyle bir habercilikte, elbette haberin önem sırası, olayların 

niteliğine ve ciddiyetine göre değil, resmi makamların hiyerarşisine göre 

belirlenmektedir.  

Geleneksel iletişim kuramlarının çoğu, medyatik aklın işleyişi ve 

sorunları üzerinde kafa yormuşlardır. Shannon ve Weaver modeline göre 

kaynak, karar alıcı unsurdur; yani, hangi iletinin gönderileceğine kaynak karar 

verir ya da olası iletiler dizgesi içinden birini seçer. Seçilen bu ileti aktarıcı 

tarafından, kanal aracılığıyla alıcıya gönderilen bir sinyale dönüştürülür 

(Fiske, 90, s. 23). Bunlar iletişim araştırmalarında üç tür sorun saptamışlardır: 

1. Teknik sorunlar: İletişim simgeleri ne kadar kusursuz biçimde 

aktarılabilmektedirler? 

2. Anlamsal sorunlar: Aktarılan simgeler istenen anlamları ne kadar 

kesinlikte iletebilmektedirler? 

3. Etkililik sorunları: Alınan anlamlar, davranışı arzu edilen yönde 

ne ölçüde etkileyebilmektedirler? 

Dikkat edilirse bu sorun düzeylerinin hepsinde ve her birinde, 

iletişimi araştırmanın gerekçesi, sürecin doğruluğunu ve etkililiğini nasıl 

artırılabileceğimizi anlamaya çalışmaktır. Etkililik sorunları ilk bakışta, 

modeli kurgulayanların iletişimi, yönlendirme ve propaganda olarak 

gördüklerini ima etmektedir. Alıcı, göndericinin arzuladığı biçimde tepki 

veriyorsa etkin iletişim kurulmuş demektir. Modelde önemli kavramlardan 

biri, “gürültü” kavramıdır. Gürültü, kaynağın istediği dışında aktarıcı ile alıcı 

arasındaki sinyale eklenen her şeydir. Bu gerçekten maddi anlamda bir hışırtı 

ve karlanma olabileceği (teknik sorunlar) gibi verilmek istenen mesajı da 

başka şekilde anlaşılmasına sebep olan şeyler (anlamsal sorunlar) de olabilir. 

Hatta izleyici bir mesajı anlıyor, ama bu onda göndericinin istediği tepkiyi 

yaratmıyorsa yine ortada bir sorun (yani gürültü) var demektir.  

Profesyonellerin gürültü sorunuyla başa çıkmalarında “tekrar” 

önemli bir çözüm yöntemidir. Tekrar, belirsizliğin karşıtıdır ve ne kadar tekrar 
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olursa, o kadar belirsizlikler ortadan kaldırılabilir. Tekrar, iletişimi 

geliştirmenin bir aracıdır. İletişimi işlevsel kılan bir başka araç, 

“geribildirim”dir. Geribildirim, göndericinin iletisini alıcının 

gereksinimlerine ve tepkilerine uygun hale getirmesine yardımcı olur. Bu son 

kavramla, modelde izleyicinin tepkisinin de gönderici tarafından dikkate 

alındığına tanık olmaktayız. Çünkü modele göre önemli olan verici ile alıcı 

arasındaki iletişimin pürüzsüz (ya da gürültüsüz) bir şekilde yürümesidir.      

Shannon ve Weaver, pürüzsüz yürüyen bir iletişim modeli 

kurgulamakla profesyonellerin elinin güçlendirilmesine yarayan imkânlar 

ortaya koymuşlardır. Onların ilgilendiği daha çok göndericinin alıcıya ne 

pahasına olursa olsun ulaşmasıdır. Bu hedefe ulaşmada tüm teknik, anlamsal 

ve etkinlik sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. Etkin iletişim, taraflar 

arasında sağlıklı bir iletişimin olmasını sağladığı için ilke olarak istenen bir 

şeydir, ama medyanın siyasal ve ideolojik bir güç olarak kullanıldığı 

toplumlarda etkin iletişim sadece medya seçkinleri ve iktidar sahiplerinin 

işine yarayacaktır. Bu bakımdan model, profesyonel aklın manipulatif 

manevralarını maksimize etmeye dönük olarak da kullanılabilir. 

Shannon ve Weaver modelinin derinleştirilmesinden ibaret olan 

Gerbner modeli, anlam sorunlarına açıklık getirmeye çalışır. Ona göre olay, 

olayın algısı ve olay hakkındaki açıklama üç köşeli bir ilişkiyi gösterir ve 

anlam, asli olarak bu ilişkide aranmalıdır. Olayı algılayan, ister makine olsun 

isterse makineyi kullanan insan olsun, bu işlem basit bir alımlama olayı değil, 

bir etkileşim ve müzakere sürecidir. Bu süreçte “anlam”, dışsal uyaranlarla 

içsel kavramların eşleştirilmesinden türetilir. Bu yalnızca psikolojik değil, 

aynı zamanda kültürel bir süreçtir. Bu nedenle olayların seçiminin kimin 

tarafından yapıldığı ve nasıl algılandığı, kişinin dünya görüşü ve sınıfsal 

konumundan bağımsız değildir. Medya mensupları, çoğu zaman işveren 

yanlısı bir tutum sergiler. Bu bilinçli olmaktan çok, televizyon çalışanlarının 

	

 

sınıf, kültür ve eğitim düzeyi açısından işçilerden çok işverenlere yakın 

olmalarından kaynaklanmaktadır (Fiske, 1990, s. 43-50).  

Gerbner’in “Ekme Kuramı”na göre medyanın etkisi uzun vadeli ve 

dolaylıdır. Medya, bu anlamda toplumsallaştırıcı bir araçtır. Televizyon 

gerçekliği yansıtan bir araç değil, ayrı bir dünyadır ve insanları bu ayrı 

dünyaya göre düşünmeleri ve davranmaları konusunda etkiler. Özellikle 

televizyonun etkisine fazla açık olan kesimler, gerçek dünyadan uzaklaşırlar 

ve televizyon üzerinden tanıdıkları dünyayı daha fazla gerçek olarak görürler. 

Bu bakımdan televizyon, belirli bir sınıfın kültürünü ve hayal dünyasını 

yansıtır. 

Profesyoneller üzerindeki odaklaşma, onların daha geniş bir çerçeve 

içinde nasıl bir iş gördüklerinin ihmal edilmesine yol açmaktadır. Tam da bu 

noktada Eleştirel Kuram(cılar), medyanın rolünü çözümlemeye çalışırlar. 

Marksist yönelimli eleştirel kuramcılar, kültür ve medyaya tanıdıkları kısmi 

özerklik nedeniyle, Ortodoks Marksizm’den ayrılırlar ve bu nedenle daha çok 

Yeni-Marksist olarak adlandırılırlar. Bu çizgiyi temsil eden Adorno ve 

Horkheimer, “kitle kültürü” kavramının yerine “kültür endüstrisi” kavramını 

ikame ederek eleştirilerini değişen kültür ve medya konularına çevirmişlerdir. 

Onlara göre kitle kültürü denilen şey, kitleden değil kültür endüstrisinden 

kaynaklanmaktadır. Kültür alanına tekeller ve onların ürettiği tektipleştirici 

bir kültür hâkim olmaktadır. Teknolojik gelişmeler neticesinde kültür ve 

endüstri iç içe geçmiş ve bu durum, kültürün yozlaşmasına sebep olmuştur. 

Reklam dâhil olmak üzere kültür endüstrisi, halkı yönlendirmekte ve 

pasifleştirmektedir.  

Eleştirel kuramcılara göre kültür endüstrisi kapitalizmle 

bütünleşmiştir. Kültür endüstrisi medya ve eğlence işletmelerinden 

oluşmaktadır. Kültürün üretimini, dağıtım ve tüketim süreçlerini bu işletmeler 

kontrol ederler. Kapitalizmde nasıl mallar kâr etmek için üretiliyorsa, kültürel 

ürünler de aynı mantıkla üretilmektedir. Marcuse, bu perspektiften hareketle 
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kapitalist toplumda her şeyin metalaştırıldığını ya da meta muamelesine tabi 

tutulduğunu iddia etmektedir. Öyle ki bir seçim sırasında başkan adayı bile 

halka otomobil satarcasına pazarlanır. Bu toplumlarda kadınlar da birer cinsel 

meta olarak sunumlanırlar.  

Habermas, dikkatleri teknoloji ve endüstriyel üretimden iletişime 

çekmiştir. Ona göre kapitalizm geleneksel iletişim biçimini değiştirmekte ve 

yeni bir iletişim tarzı yaratmaktadır. Bu değişim, özellikle mahalle bakkalı ile 

süpermarketlerdeki alışveriş kıyaslaması şeklinde tasvir edilmektedir. Burada 

mahalle bakkalındaki geleneksel iletişim “yaşam dünyası”na, 

süpermarketlerdeki iletişim ise, “sistem dünyası”na karşılık gelmektedir. 

Deyim yerinde ise kapitalizm geliştikçe, mahalle bakkalı süpermarkete 

dönüşmektedir; onun deyimiyle “sistem yaşam dünyasını 

sömürgeleştirmektedir”. Bununla sadece mahalle bakkalı ortadan kalkmıyor, 

aynı zamanda geleneksel, anlamlı ilişkilerden anonim ve ticari ilişkilere doğru 

bir geçiş yaşanıyor. Habermas, bu gelişmenin medya alanında da yaşandığına 

dikkat çekmektedir. 18. yüzyılda toplumsal sorunların tartışıldığı bir kamusal 

alan (kafeler) varken, 19. yüzyılda endüstriyel kapitalizm kamusal alanı ele 

geçirmiştir. Medya ve siyasetin kurumsallaşması kamusal alanı yok etmiştir.  

İtalyan A. Gramsci ve Fransız Althusser kapitalist sistemin nasıl 

zora başvurmadan kendini ürettiği sorunu üzerinde durmuşlar ve farklı 

terimlerle konuşsalar da iletişim araçlarını açıklayıcı bir değişken olarak 

telakki etmişlerdir. İlkine göre elit bir azınlığın tüm toplumu yönlendirmesi 

ideolojik ve kültürel bir hegemonya sayesinde gerçekleşmektedir. İletişim 

araçları başta olmak üzere tüm toplumsal kurumlar hegemonyayı yeniden 

üretmek ve devam ettirmede işlev görmektedirler. Özellikle organik aydınlar 

hegemonyanın pekiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Althusser’a 

göre hememonya, iki şekilde sağlanmaktadır. Devlet bir yandan fiziksel gücü 

elinde tutan kurumlar yoluyla (Devletin Baskı Aygıtları) diğer yandan da 

Devletin İdeolojik Aygıtlarıyla egemenliğini sürdürmektedir. Devletin 

	

 

İdeolojik Aygıtları içinde medya, eğitim kurumları, kilise, aile ve siyasal 

partiler bulunmaktadır. Bir devlet sürekli olarak güç yoluyla hükmetmez ya 

da hükmedemez, söz konusu ideolojik aygıtlarda güç araçları kadar etkilidir.  

Tüm bu yaklaşımlarla (yeni) Marksist eleştirel kuramcılar, medya 

ve bunun ürettiği kültüre bağımsız bir rol tanımakla kalmıyor, aynı zamanda 

“güçlü medya” kuramlarını ifade etmektedirler. Medyaya tanıdıkları bu 

abartılı rol, giderek farklılaşan ve çoğulculaşan medya düzenini görmezlikten 

gelirken, medyada çalışan profesyonelleri de sermayenin bir sözcüsü 

durumuna düşürmektedir. Herhalde bu son nokta, profesyonellerin 

katılamayacağı bir husustur. Belki bu noktada daha ara bir çözüm, “organik 

aydın” ya da “organik medya” olarak tanımlanan statükodan yana olan kesim 

ile, eleştirel tavırlar sergileyen kesimi birbirinden ayırt ederek farklılaşmış bir 

medya düzenini kabul etmek olacaktır.      

3.2. Araçsal Akıl 

Gönderici ya da “profesyonel akıl”, kitleye aktarmak istediği mesajı 

bir kanalla ya da araçla iletir. “Kanal, sinyali taşıyan herhangi bir fiziksel 

araçtır. Kanal fiziksel olabilir (sesimiz, bedenimiz), teknik olabilir (telefon) 

ya da toplumsal olabilir (okullarımız, gazeteler vb.). Kanal, mesajın 

göndericiden alıcıya iletildiği yoldur” (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 31). Araçlar, 

çeşitli biçimlerde sınıflandırılmıştır. Güncel yaşamda en fazla kullanılan 

sınıflandırma duyu organlarına göre yapılanıdır: Görsel (gazete), işitsel 

(radyo), hem görsel hem işitsel (tv) araçlar. İletişimci M. McLuhan duyu 

organları üzerindeki etkilerine göre daha derli toplu bir sınıflandırma 

geliştirmeye çalışmıştır. Ona göre medya, sıcak ve soğuk medya olmak üzere 

ikiye ayrılabilir. Kitap, dergi ve gazeteler sıcak medya kategorisine 

girmektedir. Bu medyanın özelliği, okurken ve izlerken yoğun bir dikkat 

gerektirmesidir. Sinema ve televizyon ise soğuk medya kategorisine 

girmektedir. Bu tip medyayı izlerken, başka bir işle de meşgul olsak 
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(sözgelimi çerez yemek ve ara sıra laflamak gibi) takip etmede zorlanmayız 

(Tutar & Yılmaz, 2003, s. 257).  

Birçok düşünür ya da kuramcı medyayı (ve dolayısıyla medyatik 

aklı) teknolojik bir yaklaşımla ele almaya ve anlamaya çalışmıştır. Bu 

yaklaşımı, erken iletişim kuramlarının ortaya çıktığı bir dönemde Walter 

Benjamin de görüyoruz. Estetikçi ve kültür eleştirmeni olmanın yanında 

gazetecilik de yapan Benjamin, 1936 yılında yazdığı “Mekanik Yeniden 

Üretim Çağında Sanat” adlı makalesinde kapitalizmin etkisiyle kültürün ve 

sanatın bir dönüşüm geçirdiğini ifade etmektedir. Kapitalizm öncesi dönemde 

sanat kişisel yaratıcılığı, özgünlüğü ve biricikliği yansıtıyordu; el yapımı 

ürünlerin birebir tekrarı hemen hemen mümkün değildi ve bir aurası vardı. 

Buna karşın mekanik yeniden üretim çağında sanat ve kültürün ruhu yok 

olmuş; sıradan, standart ve rutin bir hale gelmiştir. Modern mekanik sanat 

herhangi bir yaratıcılık ve orijinallik içermez. Sözgelimi özgün bir resim, 

ressamın kişisel yaratımı ve etkinliği iken, sinema filmi gibi kitle kültürü 

ürünleri entelektüellikten ve eleştirellikten uzaktır (Yaylagül, 2008, s. 87-88).  

Kültür ve medyaya bu genel yaklaşımı iletişim alanına uygulayan 

birçok kişi çıkmıştır. H. A. Innis, iletişim teknolojilerini toplumsal ve 

ekonomik yapının belirleyici olarak almış ve iletişim teknolojilerinin 

değişimiyle toplumsal yapının da değiştiğini ifade etmiştir. Ona göre iletişim 

teknolojilerini “zamana bağlı olan iletişim teknolojiler” ve “mekâna bağlı 

iletişim teknolojiler” olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci tip 

teknoloji, geleneksel dönemde geçerliydi ve daha fazla yüz yüze ilişkilere 

müsaade ediyordu. Oysa günümüzdeki teknolojiler (matbaa, elektronik kitle 

araçları) toplumsal ilişkileri değiştirmekte ve neticede pasif bir izleyici kitlesi 

yaratmaktadır.  

Herhalde teknolojik yaklaşım konusunda en fazla ün kazanan kişi, 

Kanadalı iletişimci M. McLuhan olmuştur. “Mesaj araçtır” sözü ona aittir ve 

uzun bir dönem iletişimcilerin sloganı olmuştur. Bu slogan, aynı zamanda 

	

 

onun bir eserinin adıdır: 1967 yılında yayınlanan bu yapıt, en fazla satan kitap 

(best seller) konumuna ulaşmıştır. Altmışlı yılların başında yayınladığı bir 

kitabında (Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu, 1962) “küresel 

köy” kavramını, ortasında yayınladığı bir kitabında (Medyayı Anlamak: 

İnsanın Uzantıları, 1964) ise “sıcak” ve “soğuk” kavramlarını ortaya atmıştır. 

Bu kavramlar da sık sık kullanılmıştır, ama ona en fazla ün kazandıran, biraz 

önce andığımız kitap olmuştur. Önceki kitaplarda da modern kitle iletişim 

araçlarının etkilerini inceleyen McLuhan, sözünü ettiğimiz ünlü kitabında 

teknolojik yaklaşımın radikal bir örneğini sunmuştur. 

McLuhan’ın “İleti, iletişim araçlarının kendisidir” derken ne 

söylemek istediğini anlamak için onun neye karşı çıktığını bilmek gerekir. Bir 

konuşmaya atıfta bulunarak şunları söylemektedir: “Birkaç yıl önce General 

David Sarnoff, Notre-Dame Üniversitesi’nin verdiği onur payesini alırken 

yaptığı konuşmada şu sözleri sarf ediyordu: ‘Teknolojik araçlarımızı 

kullananların yaptıkları hataları araçlara yüklemeye kendimizi fazla 

kaptırıyoruz. Modern bilimin gerçekleştirdikleri kendinde iyi ya da zararlı 

değildir; değerini belirleyen kullanım biçimidir.’ İşte yaygın bir uyurgezerlik 

örneği” (1983, s. 89). “Bütün iletişim araçları karşısında önemli olan nasıl 

kullandıklarıdır diyen geleneksel tutumumuz bizim teknolojik 

mankafalılığımızın tipik örneğidir. Bir iletişim aracının “içeriği”, köpeğin 

dikkatini dağıtmak için hırsızın ona verdiği nefis bifteğe benzer” (1983, s. 97). 

Bu geleneksel görüş, ona göre “… iletişim araçlarının hepsinin ve her birinin 

doğasını dikkate almamıştır” (1983, s. 89). Görüldüğü gibi McLuhan bir 

teknolojik aracının kullanım biçiminden ziyade bizzat kendisinin bir doğası 

olduğunu ve bunun içeriği belirleyici bir etken olduğu fikrini ortaya 

atmaktadır. “Gerçekte bir iletişim aracının “içeriği”nin aracın niteliğini bizden 

saklaması çok tipik bir durumdur” (1983, s. 86). “Çünkü bütün iletişim 

araçları dikkatli olmayanlara, dayandıkları varsayımları dayatma gücüne 

sahiptir” (1983, s. 93). 
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değildir; değerini belirleyen kullanım biçimidir.’ İşte yaygın bir uyurgezerlik 

örneği” (1983, s. 89). “Bütün iletişim araçları karşısında önemli olan nasıl 

kullandıklarıdır diyen geleneksel tutumumuz bizim teknolojik 

mankafalılığımızın tipik örneğidir. Bir iletişim aracının “içeriği”, köpeğin 

dikkatini dağıtmak için hırsızın ona verdiği nefis bifteğe benzer” (1983, s. 97). 

Bu geleneksel görüş, ona göre “… iletişim araçlarının hepsinin ve her birinin 

doğasını dikkate almamıştır” (1983, s. 89). Görüldüğü gibi McLuhan bir 

teknolojik aracının kullanım biçiminden ziyade bizzat kendisinin bir doğası 

olduğunu ve bunun içeriği belirleyici bir etken olduğu fikrini ortaya 

atmaktadır. “Gerçekte bir iletişim aracının “içeriği”nin aracın niteliğini bizden 

saklaması çok tipik bir durumdur” (1983, s. 86). “Çünkü bütün iletişim 

araçları dikkatli olmayanlara, dayandıkları varsayımları dayatma gücüne 

sahiptir” (1983, s. 93). 
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McLuhan, teknoloji konusundaki geleneksel görüşü ve insanı, 

teknolojinin içeriğinin nasıl yanıltıldığını belirledikten sonra, esas fikrini 

şöyle formüle eder: “Bu bağlamda elektrik ışığı örneği belki bizi 

aydınlatacaktır. Elektrik ışığı saf enformasyondur. Bir markanın veya sözlü 

bir reklamın hecelenmesi için kullanılmadığı sürece iletisiz bir iletişim aracı 

olduğu söylenebilir. Bütün iletişim araçlarının özelliği olan bu olgu, herhangi 

bir iletişim aracının “içeriği”nin her zaman başka bir iletişim aracı olduğunu 

ifade eder. Yazılı kelime nasıl basılının ve basılı olan nasıl telgrafın içeriğiyse 

yazının içeriği sözdür” (1983, s. 86). McLuhan’a göre bir elektrik ışığı, bir 

ticari markayı hecelemek için kullanıldığı zamana kadar bir iletişim aracı 

olarak fark edilmez. Ancak bundan sonra ışığın kendisi değil, “içeriği” (yani 

gerçekte başka bir iletişim aracı) fark edilir. “İletişim aracının etkisi güçlü ve 

yoğundur, çünkü başka bir araç ona “içerik” olarak verilir. Bir filmin içeriği 

bir roman, bir piyes ya da operadır. Film biçiminin etkileri onun program 

içeriği ile ilgili değildir. Yazının ya da basılı olanın “içeriği” sözdür; oysa 

okuyucu basılı olana ya da söze hemen hiç dikkat etmez” (1983, s. 97).  

Fransız düşünür Jean Baudrillard, “Simulasyon Kuramı”yla 

McLuhan’ın fikirlerini daha ileri götürerek teknolojinin tarihsel gelişimi ve 

etkileri konusunda daha kapsamlı görüşler geliştirmiştir. Simülasyon, bir araç, 

bir makine, bir sistem, bir olguya özgü işleyiş biçiminin incelenme, gösterme 

ya da açıklanma amacıyla bir maket ya da bilgisayar programı aracılığıyla 

yapay bir şekilde yeniden üretilmesidir. Simülasyon sonucu ortaya çıkan 

simülakr bir gerçeklik olarak algılanan bir görüntüdür. Bu görüntüye 

Baudrillard, hipergerçeklik de demektir. Ona göre simülasyonun ya da 

simülakr düzeninin üç dönemi olmuştur: 

1. Rönesans’tan sanayi devrimine “klasik” dönemi 

belirleyen biçim kopyalama. 

2. Sanayileşme dönemine egemen olan biçim üretim. 

	

 

3. Kodun belirlediği güncel evredeyse egemen biçim 

simülasyondur (2002, s. 78).  

İlkinde, gerçek ya da “doğal” nesne ile sahtesi yapılan nesne 

arasındaki farklılık açık hale getirilir; endüstriyel üretimde, nesne ile emek 

süreci arasındaki farklılık belirgin hale getirilir; simülasyon çağında ise, 

nesnelerin üretimi değil yeniden üretimi can alıcı bir önem kazanır (Lechte, 

2006, s. 409). 

Kendisinden zaman zaman alıntılar yapan Baudrillard, McLuhan ile 

şu noktada hemfikirdir: “Makineler yalnızca makine üretir. Bilgisayarda 

üretilen metinler, imgeler, filmler, söylevler, programlar makinesel bir 

üretimin sonucu olup, bu üretimin özelliklerini taşımaktadırlar. Ne pahasına 

olursa olsun çalışmak, iş görmek isteyen bu kurnaz makinelerde (bu onlara 

özgü bir tutku gibidir) üretilen her şey yapay boşluklarla birbirlerinden 

ayrılmakta, hataları düzeltilmekte, filmler özel efektlerle doldurulmakta, 

metinler istenildiği kadar uzatılıp, yinelenebilmektedir. Kullanıcı da bu 

sınırsız işleve sahip araç tarafından büyülenmektedir.” (2005, s. 80). 

Baudrillard, medyanın büyüleyici ve uyuşturucu etkilerine sık sık dikkat 

çekmektedir. Fakat onun asıl ilgilendiği nokta, medyanın etkisinden ziyade 

onun doğası ve yarattığı gerçekliktir.  

Baudrillard’a göre medya gerçeği yansıtmaz. Olsa olsa o gerçeği 

dönüştürür ve ortaya yeni bir gerçeklik çıkarır. Bu bağlamda şu sözü 

anlamlıdır: “Medyayı, gerçeği hipergerçeğe dönüştüren genetik bir koda 

benzetmek yanlış bir şey olmayacak” (2005, s. 56). Bu süreçte Baudrillard, 

McLuhan’ın “Araç, mesajdır” sözünü daha ileri bir noktaya götürmekte ve 

şunu iddia etmektedir: “Zaten McLuhan’ın formülünü gidebileceği en uç 

noktaya kadar götürdüğünüzde ulaşacağınız nokta budur. Oysa yalnızca 

mesajın iletişim aracı içinde eriyip gitmesinden değil, aynı devinim içinde 

iletişim aracının gerçeğin içinde eriyip gitmesiyle iletişim aracı ve gerçeğin 

de (iletişim aracıyla iletişim tanımının birbirine karışması gibi) bir tür 
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hipergerçek bir nebula içinde eriyip gitmesinden söz etmek gerekir…. Sonuç 

olarak medium is mesage yalnızca mesajın değil, aynı zamanda iletişim 

aracının da sonu demektir. Sözcüğün yazılı anlamında artık iletişim aracı diye 

bir şey yoktur” (2005, s. 119-120). 

Hipergerçeklik ya da Sanal Gerçeklik denilen şey, gerçeğin simüle 

edilmiş şeklidir. Bu düzeyde gerçeklik ile sanal olan birbirine karışmaktadır. 

Birini diğerinden ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Bu düzeyde insan, 

sanalı gerçek imişcesine yaşamaktadır. Baudrillard, bu bağlamda Loud ailesi 

örneğini vermektedir. Amerikan televizyonu yedi ay süreyle aralıksız bir 

şekilde bir aileyi izlemiş ve tam 300 saatlik bir film üretmiştir. Bu film hiç el 

değmeden televizyondan yayınlanmıştır. Bu yayınla izleyicilere adeta 

“röntgencilik” yaptırılarak bir nevi pornografik bir haz yaşatılmıştır. 

Yönetmen, aile hakkında “Sanki biz orada değilmişiz gibi davrandılar” 

derken, aslında gerçeği nasıl dönüştürdüğünün farkında olmadığı gibi 

izleyiciler de “Sanki o evin içindeymişiz gibi” diyerek sanal bir şey 

seyrettiklerini unutmuşa benziyorlar.  

Hipergerçeklik, gerçeklikle karıştırılan ama gerçekte herhangi bir 

gerçeğe değil, kendine göndermede bulunan bir imgedir. Baudrillard, 

televizyonun imge yarattığını fakat bu imgenin önceki imgelerden farklı bir 

şey olduğunu söylemektedir. Televizyonun ürettiği imge, “gerçekliğin hiçbir 

çeşidiyle ilişkisi olmayan, kendi kendinin saf simülakrı olan imge”dir (2005, 

s. 20). Yazara göre bu, bir şeyleri gizleyen göstergeler aşamasından 

gösterilecek bir şey kalmadığını gizleyen göstergeler aşamasına geçiş ve bir 

dönüm noktasıdır. Bu aşamada imge başka bir gerçekliğe değil, kendine 

göndermede bulunmaktadır.  

Özetlersek; Baudrillard’a göre modern kitle iletişim teknolojileri 

gerçeği dönüştürmekte ve bize “gerçek” adı altında “gerçek olmayan” 

(hipergerçeklik ya da sanal gerçeklik) bir dünya sunmaktadır. Başka bir 

deyişle medya bizi yanıltmaktadır. Hipergerçeklik, gerçeğin tıpkısı 

	

 

diyebileceğimiz bir simülasyon olduğu için yanıldığımızın da çoğu zaman 

farkında değiliz. Sözgelimi hiç birimiz gerçek âlemde “düşen uçak” 

görmediğimiz halde, televizyonda gördüğümüz görüntüler sayesinde 

gördüğümüzü zannetmekteyiz. Modern insanın inanmak istemediği büyü 

denilen şey, gerçekte bundan başka bir şey değildir.    

3.3. Göstergebilimsel Akıl 

Mesaj ya da ileti, göndericinin alıcıya ilettiği bilgi ve anlamlardır. 

Mesaj, sözlü ve yazılı olabileceği gibi beden diliyle de (jest ve mimikler) 

olabilir. Mesaj, mutlaka kodlanmak zorundadır. Kodlama, gönderilecek 

iletinin biçimlendirilmesidir. Bu biçimlendirme bir nevi paketlemedir. 

İletişim aracına bağlı olarak kodlama gerçekleştirilir. Kodlanmış mesajın, 

alıcı tarafından alımlanması ve anlaşılması kod açma olarak ifade 

edilmektedir. Eğer göndericinin ilettiği, alıcının algıladığı şey birbirine 

uygunsa iletişim gerçekleşmiş demektir. Kodlama ve kod açımı bazı 

önkoşullara uymalıdır. Sözgelimi kodlayan, alıcının algılama yeteneğini göz 

önünde bulundurmalı ve onun anlayabileceği bir kodlama yapmalıdır. Mesaj, 

açık ve anlaşılır olmalıdır. Taraflar arasındaki uzlaşıma dayalı sembollere ve 

kavramlara dayanmalıdır. Aynı zamanda uygun zamanda ve uygun kanalla 

gönderilmelidir.  

Mesajın çözümlenmesini kendisine uğraş alanı olarak seçmiş ve 

medyatik aklı bu perspektiften algılamaya çalışan iletişim kuramı, 

göstergebilim olarak adlandırılmaktadır. Bu kuramın en önemli temsilcileri 

İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure, Amerikalı filozof Charles Pierce 

ve Fransız Roland Barthes olarak anılabilir. İlkine göre “Dil, kavramlar 

belirten bir göstergeler dizgesidir. (Göstergebilim) göstergelerin toplum 

içindeki yaşamını inceleyecek bir bilim olarak tasarlanabilir; bu bilim 

toplumsal ruhbilimin, dolayısıyla genel ruhbilimin bir bölümünü 

oluşturacaktır; biz bu bilimi göstergebilim (Fr. Semiologie) olarak 
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adlandıracağız. Göstergebilim bize göstergelerin ne gibi özellikler içerdiğini, 

hangi yasalara bağlı olduğunu öğretecektir” (2000, s. 235-236).  

Bu yaklaşım, iletişim çalışmalarına farklı bir vurgu yapmakta ve 

iletişimi süreç olarak değil, anlamın oluşturulması olarak görmektedir. 

Gönderilen ileti, mutlaka göndericinin maksadıyla aynı şekilde 

anlamlandırılmak zorunda değildir. Bu nedenle gösterge, anlamlandırma, 

görüntüsel gösterge, belirtisel gösterge, simge, düzanlam ve yananlam gibi 

yeni terimler dizisiyle tanışmak gerekiyor. Göstergebilim birkaç açıdan 

önceki yaklaşımlardan temelden farklıdır. İlk olarak göstergebilim dikkati 

öncelikle metne yöneltir; yani metin-merkezlidir. İkinci olarak izleyicinin 

etkin bir rol oynadığını iddia eder. “Alıcı” ya da “izleyici” gibi terimler, hedef 

grubun pasif bir konumuna işaret etmektedir. Bu nedenle göstergebilimciler 

“okur” terimini tercih ederler. Çünkü mesajı okuma ve anlamlandırma okurun 

kültürel deneyimleri tarafından belirlenir. Üçüncü olarak kodaçma, kodlama 

kadar etkin ve yaratıcı bir eylemdir. Bu özellik, bir önceki okur ve metin 

merkezlilikle bağıntılı bir husustur (Fiske, 1990, s. 61-65). 

Bu özellikler ışığında göstergebilimsel aklın çözümleyici, 

yorumlayıcı ve anlamlandırıcı bir akıl olduğu anlaşılmaktadır. İşte, bu 

noktada göstergebilimciler, araştırmacıya metnin çözümlenmesinde bazı 

kavramlar araçlar sunmaktadır; bu kavramlar ve araçlar çözümleme işlemine 

katkıda bulundukları müddetçe işlevseldirler. Göstergebilim, genç bir bilim 

alanı veya yeni bir yaklaşım olmakla birlikte, bu alanda pek çok kavram 

üretilmiş ve uygulamalı yönü ihmal edilmiştir. Bu alana yeni giren bir kişi, 

çoğu zaman kavramsal zenginliği caydırıcı ve bıktırıcı bir yük olarak 

algılamaktadır. Biz de aynı hataya düşmemek için anlamlı ve önemli 

bulduğumuz bazı temel kavram ve düşünceleri açıklamaya çalışacağız. 

Saussure, göstergebilimin en temel kavramı olan “gösterge”yi, 

fiziksel bir biçim ve çağrıştırdığı bir kavram olarak görür ve bunun dış 

dünyanın bir kavranışı olduğunu söyler. Sözgelimi ARABA dediğimiz 

	

 

zaman, bu ilk evvela zihinsel bir kavramdır. Bu kelimeyi duyduğumuzda 

kafamızda canlanan şey, ne ise o göstergedir. Bu göstergenin aynı zamanda 

dışarıda nesnel bir gerçekliği vardır. Fakat Saussure’ün esas katkısı, 

göstergenin bu iki boyutunu iki farklı kavramla ifade etmiş olmasıdır: 

“Gösteren” ve “gösterilen”. Gösterge, iki yüzü olan bir madalyon olarak 

düşünülmelidir. Madalyonun algıladığımız imgesi, gösterilen (yani nesne 

olarak araba); göndermede bulunduğu zihinsel kavram (kavram olarak araba) 

ise gösterendir. Ona göre bu ikisi arasındaki ilişki, uzlaşımsaldır. Yani biz 

araba denilen nesneyi başka bir şekilde de adlandırabilirdik. Ama eğer 

konuşmamız sırasında “araba” sözcüğü geçtiğinde, zihnimizde “araba 

nesnesi” canlanıyorsa, demek ki bu konuda toplumsal olarak bir uzlaşma 

içindeyiz. Nitekim aynı araba, başka bir kültürde ve dilde “araba” olarak değil, 

“car” (İng.) ya da “auto” (Ned.) olarak adlandırılabilmektedir. Bir dilden diğer 

bir dile çevirinin mümkün olması, gösterenlerin (sözcüklerin/kavramların) 

dilden dile değişmesine rağmen gösterilenlerin (nesne olarak arabanın) 

evrensel olması dolayısıyladır.  

Saussure, göstergenin sistemdeki diğer göstergelerle ilişkisine değer 

adını verir. Ona göre anlamı belirleyen aslında değerdir (Fiske, 1990, s. 69). 

Onun gösterge çözümlemesi, “anlamlandırmayı”, yani gösterilenin 

gerçeklikle ilişkisini ikinci plana atar. O, öncelikle gösteren ve gösterilen ile 

bir göstergenin diğer göstergelerle ilişkisi üzerinde durur (Fiske, 1990, s. 75). 

Saussure, bir göstergenin diğer göstergelerle girebileceği başlıca iki ilişkiyi 

paradigma ve dizim terimleriyle betimlemektedir (Fiske, 1990:82). 

Alfabedeki harfler basit bir paradigma örneğidir. Yine bunun gibi bebek dili, 

hukuk dili, âşıkların dili vs. gibi paradigmalardan bahsedebiliriz. İletişimde 

bulunduğumuz her an bir paradigmadan seçim yaparız. 

Bir paradigmadan seçilen bir birim, normalde diğer birimlerle 

birleşiktir ve bir bütün oluştururlar. Bu birleşim ve bütün, dizim olarak 

adlandırılır. Bir evdeki eşyaları düşünelim: Masa, sandalye, koltuk, halı, 
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duvar kâğıdı vs. Bu eşyalarla bir evi ya da odayı döşeme tarzımız bir dizim 

meselesidir. Aynı eşyalarla farklı dizimler yapılabilir. Yine yemek listesi 

güzel bir sistemdir (paradigma). Siz yemekleri istediğiniz gibi sıralayarak bir 

dizim yapabilirsiniz.  

Deminde belirttiğimiz gibi Saussure’e göre göstergeleri anlamanın 

anahtarı, göstergelerin diğer göstergelerle yapısal ilişkisini anlamaktır. İki tür 

yapısal ilişki söz konusudur: Paradigmasal ve dizimsel. Kural bu olunca, 

göstergelerin (yani yemeklerin) nasıl dizimlendiğine bakarak belirli bir 

mutfağı çözümleyebilirsiniz ve buna göre bir Fransız ya da Türk mutfağından 

bahsedebilirsiniz.  

Pierce, göstergelerin türlerini ayırt ederek bir anlamda Saussure’ün 

modelini geliştirmiştir, ancak o anlamı başka göstergelerle ilişkisi içinde 

değil, gösterge ve gerçeklik arasındaki ilişkide arar. Pierce’in modeli ikili 

değil üçlü bir modeldir: Göstergeyi, göstergenin gönderme yaptığı şeyi ve 

göstergenin kullanıcılarını bir üçgenin üç köşesi olarak görür. Her köşe diğer 

ikisiyle yakından ilişkilidir ve ancak diğerleriyle ilişkileri açısından 

anlaşılabilir (Fiske, 1990, s. 63). Ona göre gösterge kendinden başka bir şeye 

(nesneye) göndermede bulunur ve birisi tarafından yorumlanır. Bu üç unsur 

bir arada olmadan bir anlamlandırmadan bahsedilemez. Sözgelimi gösterge 

olarak bir ARABA’dan bahsettiğimizde, bunun dışarıda bir nesnesi vardır, 

ancak bir göstergenin var olabilmesi için yorumlanması (ve dolayısıyla bir 

yorumlayana sahip olması) gerekir. Anlam, bu üçlü arasındaki ilişkilerde 

gizlidir. Bu gizi açığa çıkaracak yorumlayıcı olduğu için modelde 

yorumlayıcıya (okur ya da izleyici) merkezi bir yer verilmektedir.  

Peirce’in modelinde bir başka önemli nokta, yorumun yapılabilmesi 

göstergenin ne tür bir gösterge olduğunun bilinmesine bağlıdır. Bu noktada o, 

yine üçlü bir gösterge sınıflandırması yapar. Bu üç gösterge tipi, ikon, indeks 

ve simgedir. İkonik bir gösterge, bir ya da birçok bakımdan gösterilen nesne 

ile aynı olan bir göstergedir. Bir portre (resim) temsil edilen öznenin 

	

 

niteliklerine benzediği müddetçe ikonsal bir göstergedir. İndeks, nesnesine 

fiziksel olarak bağlı olan ya da ondan etkilenen bir göstergedir. Sözgelimi 

kapıya vurma eylemi, kapıda bir kişinin olduğunu gösterir. Yine bulutların 

yağmuru haber vermesi onun indekssel bir gösterge olduğunu gösterir. 

Simgenin uzlaşımsal bir karakteri vardır. Çünkü nesneyle ilişkisi “atfedilmiş” 

bir ilişkidir. Örnek olarak kırmızı rengin “tehlike”ye işaret etmesi tümüyle 

uzlaşımsaldır. 

Söz konusu göstergelerin nesneyle (gerçeklikle) ilişkisi, 

dolaysızlıktan dolaylıya doğrudur. İkonsal bir gösterge nesnesiyle sıkı bir 

ilişki (benzerlik) içindedir. Tarihi bir şahsiyetin fotoğrafı, “o” şahsı gösterir. 

Onun dışında birini gösterdiği iddia edilemez. Pierce, bu gösterge düzeyinde 

bile kısmi bir uzlaşımsallığın bulunduğunu kabul eder. Çünkü bir fotoğrafın 

kime ait olduğu konusunda genel bir mutabakat olması zorunludur. Simge ile 

gösterdiği nesne arasındaki ilişki dolayımlıdır: Burada kesin bir uzlaşı 

olmalıdır. Kırmızı rengin tehlikeye mi yoksa başka bir şeyi mi çağrıştırdığı 

konusunda toplumsal bir mutabakat yoksa ilişki kurmak zorlaşacaktır. Herkes 

simgesel göstergeye farklı “anlamlar” yükleyecektir. İndeksel gösterge ise, 

ikonsal ve simgesel göstergelerin arasında bir konuma sahiptir: Yani 

nesnesiyle ilişkisi kısmen, uzlaşımsal kısmen de nesneldir. Bulutun yağmuru 

haber vermesi, doğa da çoğunlukla rastladığımız bir ilişkidir, ancak her 

bulutun ardından mutlaka yağmur getirdiği de söylenemez. Yine kapıya 

vurma eylemi, kapıda bir kimsenin olduğunu haber verir, ancak bu kimse her 

zaman “insan” olmak zorunda değildir. Kapı arkasındaki kimsenin kimliği 

kapı açıldığında ortaya çıkacaktır. O zamanda o kimse indeksel gösterge 

olmaktan çıkacaktır. 

Saussure’ün modeli ile Peirce’in modeli kıyaslandığında ilkinde 

objektif olduğu varsayılan kuralların hüküm sürdüğü ve okuyucuya (ya da 

yorumcuya) fazla yer olmadığı söylenebilir. Çünkü göstergelerin nasıl 

yorumlanacağı, bir göstergenin diğerleriyle ilişkisi içinde belirlenmektedir. 
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duvar kâğıdı vs. Bu eşyalarla bir evi ya da odayı döşeme tarzımız bir dizim 

meselesidir. Aynı eşyalarla farklı dizimler yapılabilir. Yine yemek listesi 

güzel bir sistemdir (paradigma). Siz yemekleri istediğiniz gibi sıralayarak bir 

dizim yapabilirsiniz.  

Deminde belirttiğimiz gibi Saussure’e göre göstergeleri anlamanın 

anahtarı, göstergelerin diğer göstergelerle yapısal ilişkisini anlamaktır. İki tür 

yapısal ilişki söz konusudur: Paradigmasal ve dizimsel. Kural bu olunca, 

göstergelerin (yani yemeklerin) nasıl dizimlendiğine bakarak belirli bir 

mutfağı çözümleyebilirsiniz ve buna göre bir Fransız ya da Türk mutfağından 

bahsedebilirsiniz.  

Pierce, göstergelerin türlerini ayırt ederek bir anlamda Saussure’ün 

modelini geliştirmiştir, ancak o anlamı başka göstergelerle ilişkisi içinde 

değil, gösterge ve gerçeklik arasındaki ilişkide arar. Pierce’in modeli ikili 

değil üçlü bir modeldir: Göstergeyi, göstergenin gönderme yaptığı şeyi ve 

göstergenin kullanıcılarını bir üçgenin üç köşesi olarak görür. Her köşe diğer 

ikisiyle yakından ilişkilidir ve ancak diğerleriyle ilişkileri açısından 

anlaşılabilir (Fiske, 1990, s. 63). Ona göre gösterge kendinden başka bir şeye 

(nesneye) göndermede bulunur ve birisi tarafından yorumlanır. Bu üç unsur 

bir arada olmadan bir anlamlandırmadan bahsedilemez. Sözgelimi gösterge 

olarak bir ARABA’dan bahsettiğimizde, bunun dışarıda bir nesnesi vardır, 

ancak bir göstergenin var olabilmesi için yorumlanması (ve dolayısıyla bir 

yorumlayana sahip olması) gerekir. Anlam, bu üçlü arasındaki ilişkilerde 

gizlidir. Bu gizi açığa çıkaracak yorumlayıcı olduğu için modelde 

yorumlayıcıya (okur ya da izleyici) merkezi bir yer verilmektedir.  

Peirce’in modelinde bir başka önemli nokta, yorumun yapılabilmesi 

göstergenin ne tür bir gösterge olduğunun bilinmesine bağlıdır. Bu noktada o, 

yine üçlü bir gösterge sınıflandırması yapar. Bu üç gösterge tipi, ikon, indeks 

ve simgedir. İkonik bir gösterge, bir ya da birçok bakımdan gösterilen nesne 

ile aynı olan bir göstergedir. Bir portre (resim) temsil edilen öznenin 

	

 

niteliklerine benzediği müddetçe ikonsal bir göstergedir. İndeks, nesnesine 

fiziksel olarak bağlı olan ya da ondan etkilenen bir göstergedir. Sözgelimi 

kapıya vurma eylemi, kapıda bir kişinin olduğunu gösterir. Yine bulutların 

yağmuru haber vermesi onun indekssel bir gösterge olduğunu gösterir. 

Simgenin uzlaşımsal bir karakteri vardır. Çünkü nesneyle ilişkisi “atfedilmiş” 

bir ilişkidir. Örnek olarak kırmızı rengin “tehlike”ye işaret etmesi tümüyle 

uzlaşımsaldır. 

Söz konusu göstergelerin nesneyle (gerçeklikle) ilişkisi, 

dolaysızlıktan dolaylıya doğrudur. İkonsal bir gösterge nesnesiyle sıkı bir 

ilişki (benzerlik) içindedir. Tarihi bir şahsiyetin fotoğrafı, “o” şahsı gösterir. 

Onun dışında birini gösterdiği iddia edilemez. Pierce, bu gösterge düzeyinde 

bile kısmi bir uzlaşımsallığın bulunduğunu kabul eder. Çünkü bir fotoğrafın 

kime ait olduğu konusunda genel bir mutabakat olması zorunludur. Simge ile 

gösterdiği nesne arasındaki ilişki dolayımlıdır: Burada kesin bir uzlaşı 

olmalıdır. Kırmızı rengin tehlikeye mi yoksa başka bir şeyi mi çağrıştırdığı 

konusunda toplumsal bir mutabakat yoksa ilişki kurmak zorlaşacaktır. Herkes 

simgesel göstergeye farklı “anlamlar” yükleyecektir. İndeksel gösterge ise, 

ikonsal ve simgesel göstergelerin arasında bir konuma sahiptir: Yani 

nesnesiyle ilişkisi kısmen, uzlaşımsal kısmen de nesneldir. Bulutun yağmuru 

haber vermesi, doğa da çoğunlukla rastladığımız bir ilişkidir, ancak her 

bulutun ardından mutlaka yağmur getirdiği de söylenemez. Yine kapıya 

vurma eylemi, kapıda bir kimsenin olduğunu haber verir, ancak bu kimse her 

zaman “insan” olmak zorunda değildir. Kapı arkasındaki kimsenin kimliği 

kapı açıldığında ortaya çıkacaktır. O zamanda o kimse indeksel gösterge 

olmaktan çıkacaktır. 

Saussure’ün modeli ile Peirce’in modeli kıyaslandığında ilkinde 

objektif olduğu varsayılan kuralların hüküm sürdüğü ve okuyucuya (ya da 

yorumcuya) fazla yer olmadığı söylenebilir. Çünkü göstergelerin nasıl 

yorumlanacağı, bir göstergenin diğerleriyle ilişkisi içinde belirlenmektedir. 
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Oysa Peirce’in modeli, göstergelerin türüne göre farklı yorumlara ve 

dolayısıyla okuyucuya daha fazla alan tanımaktadır. İkonsal göstergeden 

simgesel göstergeye doğru geçtikçe, sosyolojik ve kültürel antropolojik 

nitelikli araştırmalara da gerek duyulmaktadır. Çünkü simgesel göstergelerin 

neyi temsil ettiği tümüyle uzlaşımsaldır ve dolayısıyla toplumsal-kültürel bir 

fenomendir. 

Fransız düşünür Roland Barthes, Saussure’ün izinden giderek hem 

onun göstergebilimsel kavramlarını geliştirmiş hem de onları pek çok alana 

uygulamıştır. O, bir anlamda oldukça soyut bir şekilde havada dolaşan kavram 

ve düşüncelerin ayaklarını yere indirmiş ve bunların çözümleme gücünü 

pratik örneklerle test etmiştir. Nasıl Peirce göstergeleri sınıflandırarak 

göstergebilime yeni bir açılım getirmişse, Barthes da anlam seviyelerini 

düzanlam ve yananlam şeklinde bir ayrıma tabi tutarak gösterilen unsurunda 

bir derinleştirme yapmıştır.  

Barthes, ellili yılların sonunda yayınladığı Mitolojiler adlı 

çalışmasında günlük yaşamdaki reklam, eğlence, edebiyat ve pop kültür, 

tüketim maddeleri imgeleri ve iletimlerini incelemeye tabi tutmuştur. 

Buradaki yazılarının temelini bir mitos kuramı oluşturur. Saussure’ün dil ve 

söz ayrımından hareketle o, mitosu söz kategorisinde ele alır. Mitos bir iletidir 

ve sözün ürünüdür. İdeoloji söz konusu olduğunda ne söylediği önemlidir, 

çünkü ideoloji mesajı gizler. Oysa mitolojinin ne söylediği açıktır ve 

dolayısıyla bu fazla yorum gerektirmez. Önemli olan onun nasıl söylediğidir. 

Mitoloji, gizlemez ama çarpıtır. Mitos, Barthes’a göre gün ışığında 

gerçekleşen bir skandaldır. Mitos’un özelliği gösteren ile gösterilen arasında 

bir ayrım gözetilmemesidir (Lechte, 2006, s. 222-223). Bu bağlamda Fransız 

bayrağını selamlayan bir Zenci asker fotoğrafını örnek verir. Bu fotoğrafta 

gösteren (fotoğrafın kendisi) ve gösterilen (Fransız emperyalizmi) ayrımı söz 

konusu değildir: Her şey apaçıktır. Bu apaçık fotoğraf, Peirce’in göstergeler 

sınıflamasında, ikonsal gösterge veya indeksel göstergeye karşılıktır.  

	

 

Bu durumda mitos, yoruma açık değilse ve çok açık mesajlar 

içeriyorsa bir şeyi gizlemesi ve çarpıtması söz konusu mudur diye sorulabilir. 

Barthes’a göre mitos, mitos olarak işlev görmesi için bütünüyle doğal 

görünmelidir. Fransız bayrağını selamlayan zenci fotoğrafına dönecek 

olursak, bu fotoğraf bir şeyi gizlemiyor; bu anlamda ideolojik bir işlev 

görmüyor. Ama bu fotoğraf Fransız emperyalizmini öylesine doğal bir hale 

getirmektedir ki sanki ortada hiçbir yanlış yokmuş imasını vermektedir. Oysa 

emperyalizm, büyük bir insanlık suçudur. Ama fotoğraf, “gün ışığında bir 

skandalı” doğallaştırmaktadır. 

Tam da bu noktada düzanlam ve yananlam ayrımına geçebiliriz. Söz 

konusu fotoğrafta açık olan düzanlam “emperyalizm” ise, -ki bu yorumlama 

gerektirmeyecek kadar apaçıktır- o zaman yananlam nedir? Ve daha da 

önemlisi bir gösterilenin yananlamını nasıl açığa çıkaracağız? Yananlam, 

mitosun doğal görünerek şeyleri meşrulaştırmasıdır. Söz konusu fotoğrafın 

yananlamı emperyalizmi doğal göstererek meşrulaştırmasıdır. Yananlam, 

Peirce’in simgesel gösterge türünde olduğu gibi araştırılması gereken bir 

uzlaşıma işaret etmektedir. Bu uzlaşım, Fransız bayrağını selamlayan zenci 

fotoğrafı üzerinden emperyalizmin masumiyetine duyulan ya da duyulması 

istenen inançtır. Bir başka deyişle düzanlam, verili anlam (denotation) ise, 

yananlam ima edilen anlam (connotation)dır (Suart Hall). 

Özetlersek, medya alanında göstergebilimsel akıl, bir yandan kod 

açma ya da anlam çözümleme konusunda okuyucuya imkânlar sunarken, 

diğer yandan da medyatik aklın çözümlenmesi anlamına gelmektedir. 

Okuyucu açısından bakıldığında bir iletinin düzanlamı neyin 

fotoğraflandığına, yananlam ise nasıl fotoğraflandığına işaret eder. Medyatik 

akıl, kitlelerin zihnini bazen kapalı (ideolojik) bazen de açık (mitos/mitolojik) 

mesajlarla yönlendirmektedir. Göstergebilim, bir anlamda medyatik aklın ve 

ona ait mesajları çözümleme bilimidir.             
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Oysa Peirce’in modeli, göstergelerin türüne göre farklı yorumlara ve 

dolayısıyla okuyucuya daha fazla alan tanımaktadır. İkonsal göstergeden 

simgesel göstergeye doğru geçtikçe, sosyolojik ve kültürel antropolojik 

nitelikli araştırmalara da gerek duyulmaktadır. Çünkü simgesel göstergelerin 

neyi temsil ettiği tümüyle uzlaşımsaldır ve dolayısıyla toplumsal-kültürel bir 

fenomendir. 

Fransız düşünür Roland Barthes, Saussure’ün izinden giderek hem 

onun göstergebilimsel kavramlarını geliştirmiş hem de onları pek çok alana 

uygulamıştır. O, bir anlamda oldukça soyut bir şekilde havada dolaşan kavram 

ve düşüncelerin ayaklarını yere indirmiş ve bunların çözümleme gücünü 

pratik örneklerle test etmiştir. Nasıl Peirce göstergeleri sınıflandırarak 

göstergebilime yeni bir açılım getirmişse, Barthes da anlam seviyelerini 

düzanlam ve yananlam şeklinde bir ayrıma tabi tutarak gösterilen unsurunda 

bir derinleştirme yapmıştır.  

Barthes, ellili yılların sonunda yayınladığı Mitolojiler adlı 

çalışmasında günlük yaşamdaki reklam, eğlence, edebiyat ve pop kültür, 

tüketim maddeleri imgeleri ve iletimlerini incelemeye tabi tutmuştur. 

Buradaki yazılarının temelini bir mitos kuramı oluşturur. Saussure’ün dil ve 

söz ayrımından hareketle o, mitosu söz kategorisinde ele alır. Mitos bir iletidir 

ve sözün ürünüdür. İdeoloji söz konusu olduğunda ne söylediği önemlidir, 

çünkü ideoloji mesajı gizler. Oysa mitolojinin ne söylediği açıktır ve 

dolayısıyla bu fazla yorum gerektirmez. Önemli olan onun nasıl söylediğidir. 

Mitoloji, gizlemez ama çarpıtır. Mitos, Barthes’a göre gün ışığında 

gerçekleşen bir skandaldır. Mitos’un özelliği gösteren ile gösterilen arasında 

bir ayrım gözetilmemesidir (Lechte, 2006, s. 222-223). Bu bağlamda Fransız 

bayrağını selamlayan bir Zenci asker fotoğrafını örnek verir. Bu fotoğrafta 

gösteren (fotoğrafın kendisi) ve gösterilen (Fransız emperyalizmi) ayrımı söz 

konusu değildir: Her şey apaçıktır. Bu apaçık fotoğraf, Peirce’in göstergeler 

sınıflamasında, ikonsal gösterge veya indeksel göstergeye karşılıktır.  

	

 

Bu durumda mitos, yoruma açık değilse ve çok açık mesajlar 

içeriyorsa bir şeyi gizlemesi ve çarpıtması söz konusu mudur diye sorulabilir. 

Barthes’a göre mitos, mitos olarak işlev görmesi için bütünüyle doğal 

görünmelidir. Fransız bayrağını selamlayan zenci fotoğrafına dönecek 

olursak, bu fotoğraf bir şeyi gizlemiyor; bu anlamda ideolojik bir işlev 

görmüyor. Ama bu fotoğraf Fransız emperyalizmini öylesine doğal bir hale 

getirmektedir ki sanki ortada hiçbir yanlış yokmuş imasını vermektedir. Oysa 

emperyalizm, büyük bir insanlık suçudur. Ama fotoğraf, “gün ışığında bir 

skandalı” doğallaştırmaktadır. 

Tam da bu noktada düzanlam ve yananlam ayrımına geçebiliriz. Söz 

konusu fotoğrafta açık olan düzanlam “emperyalizm” ise, -ki bu yorumlama 

gerektirmeyecek kadar apaçıktır- o zaman yananlam nedir? Ve daha da 

önemlisi bir gösterilenin yananlamını nasıl açığa çıkaracağız? Yananlam, 

mitosun doğal görünerek şeyleri meşrulaştırmasıdır. Söz konusu fotoğrafın 

yananlamı emperyalizmi doğal göstererek meşrulaştırmasıdır. Yananlam, 

Peirce’in simgesel gösterge türünde olduğu gibi araştırılması gereken bir 

uzlaşıma işaret etmektedir. Bu uzlaşım, Fransız bayrağını selamlayan zenci 

fotoğrafı üzerinden emperyalizmin masumiyetine duyulan ya da duyulması 

istenen inançtır. Bir başka deyişle düzanlam, verili anlam (denotation) ise, 

yananlam ima edilen anlam (connotation)dır (Suart Hall). 

Özetlersek, medya alanında göstergebilimsel akıl, bir yandan kod 

açma ya da anlam çözümleme konusunda okuyucuya imkânlar sunarken, 

diğer yandan da medyatik aklın çözümlenmesi anlamına gelmektedir. 

Okuyucu açısından bakıldığında bir iletinin düzanlamı neyin 

fotoğraflandığına, yananlam ise nasıl fotoğraflandığına işaret eder. Medyatik 

akıl, kitlelerin zihnini bazen kapalı (ideolojik) bazen de açık (mitos/mitolojik) 

mesajlarla yönlendirmektedir. Göstergebilim, bir anlamda medyatik aklın ve 

ona ait mesajları çözümleme bilimidir.             
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4. Sonuç ve Değerlendirme 

Medyatik akıl kavramı, tüm kavramlar gibi soyut ve belirsiz bir 

kavramdır. Bu kavrama herkes pekâlâ keyfi bir anlam yükleyebilir ve 

yüklediği –olumlu ya da olumsuz- anlama göre de tavır alabilir. Biz bu 

çalışmada, önceden şartlı bir şekilde bu kavramı tanımlama yerine daha 

dolaylı bir yolu seçtik ve iletişim kuramları açısından bir çözümleme yaparak 

bazı sonuçlara ulaştık. Şimdi bu sonuçları topluca ele alıp “medyatik akıl” 

konusunda bir değerlendirme yapacağız. 

Her şeyden önce medyatik akıl, dar anlamda profesyonel bir akıldır. 

Profesyonel aklın birkaç özelliğinden bahsetmek mümkündür. Profesyonel 

akıl, ilke olarak aracı bir akıldır. Amacı, öğrendiği meslek kurallarına ve 

teknik becerilerine uygun olarak haberin ya da bilginin kaynağı ile alıcı 

arasında aracılık yapmaktır. Medya etiği açısından aracılık işlevini dürüst bir 

şekilde yerine getirmek zorundadır. Ama profesyonel akıl, bir boşlukta 

çalışmaz. O, olaylar arasından bir seçim yapmak ve belirli bir sıralamaya göre 

bilgileri/haberleri aktarmak zorundadır. Bu anlamda profesyonel akıl 

kaçınılmaz bir şekilde seçici bir akıldır. Bu seçme işlemi ise, profesyonel aklın 

içinde çalıştığı kurumun politikası tarafından belirlenir. Bu anlamda seçme, 

teknik bir işlem değil politik bir işlemdir ve profesyonel akıl, süreç içinde 

politik bir akla dönüşür. Medyanın holdingleştiği ve endüstri haline geldiği 

günümüz modern toplumlarında medyatik akıl, egemen çıkar gruplarının bir 

parçası olarak işlev görür ve dünyaya onların penceresinden bakar. 

Bu bağımlılık ve çıkar beraberliği içinde medyatik aklın ne kadar 

bağımsız bir aktör olarak meslek ilkelerine ve etik kurallara uygun olarak 

çalıştığı pekâlâ sorgulanabilir. Yine bu bağlamda onun ne kadar sorumlu bir 

“kamu hizmeti” yaptığı da tartışılabilir. Sorumlu ve etik medya taraftarlığı, 

bazen profesyonel aklın kendini bağlı olduğu medya grubu karşısında özerk 

kılma aracı olarak kullanılabileceği gibi bazen de tam tersine savunduğu 

çıkarları kamufle etmek için bir maske olarak da kullanılabilir. Her halükarda 

	

 

medyatik akıl, bağımsız ve sorumlu medya misyonu ile bağlı olduğu çıkarlar 

arasındaki gerilim ortamında çalışır ve pek çok şeyi hesaba katmak 

zorundadır. Bu anlamda profesyonel akıl, hiçbir zaman saf profesyonel bir 

akıl değildir. 

Medyatik akıl, sadece aracı bir akıl değil, aynı zamanda araçsal bir 

akıldır. O, kullandığı aracı belirli bir şekilde kullandığı gibi, bizzat kullandığı 

araçlar tarafından da belirlenir. Bu ikinci anlamında araçsal akıl, farkına 

varılmaksızın teknolojik bir akla dönüşür. Teknolojik akıl, “ileti”nin “araç” 

ile özdeşleştiği ya da aracın iletinin yerine geçtiği bir keyfiyeti ifade 

etmektedir. Ekranın ve objektifin belirleyici bir konumda olduğu 

günümüzdeki görsellik kültürü, tarihsel bir durumu yansıtmaktadır. İnsanlık, 

uzun bir süre sözel kültürün, daha sonra yazılı kültürün etkisinde yaşadıktan 

sonra, bugün görsel kültürün egemen olduğu yeni bir evreye geçmiştir. Bu 

evrede insanın tüm duyu organları göze ve görmeye indirgenmiştir. 

Televizyon ekranını temel aldığımızda diyebiliriz ki teknolojik akıl dünyayı 

sadece görsel olarak kavramakta ve öylece bize yansıtmaktadır. Bu durumda 

medyatik akıl görsel akıl olarak da ifade edilebilir. Bu aklın varacağı nokta 

katı bir pozitivizm ve materyalizmden ibarettir. Göremediğimiz şeyler yok 

hükmündedir. Bu elbette dünyanın belirli bir perspektiften yeniden üretilmesi 

ve manipüle edilmesidir. Medyatik akıl, kitleleri manipüle etmeden önce 

dünyayı manipüle etmektedir. Bu iki manipülasyon baş başa gitmektedir. 

Buraya kadar yaptığımız değerlendirmelerden medyatik aklın 

görünür ve gizli olmak üzere ikili bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Medyatik 

akıl, görünürde profesyonel bir akıldır ama bu akıl boşlukta çalışmaz. 

Profesyonel akıl, içinde bulunduğu ve çalıştığı kurumsal çıkarlar tarafından 

politik bir akla dönüştürülür. Bu noktada profesyonel akıl, salt profesyonel 

olmaktan çıkar ve çıkar-bağımlı manipülatif bir akla kavuşur. Öte taraftan 

görünürde medyatik akıl, dünyayı bize olduğu gibi sunumlama iddiasındadır. 

Ancak gerçekte kullandığı araçlar onu da araçsallaştırır ve teknolojinin emrine 
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4. Sonuç ve Değerlendirme 
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sokar. Bu süreçte aracı akıl, araçsal akıl olup çıkıverir. Bu dönüşüm kurumsal 

eğitimle başlar, meslek deneyimi ile pekişir ve sonra bir meleke haline gelir. 

Artık, bu noktada araçsal akıl, normal bir akıldan farklı olarak çalışmaya 

başlar. O, her şeyi görsel olarak tasarlamaya, görsel olarak tasarlanamayanı 

ise dışlamaya çalışır. Bu anlamda nasıl modern bilimin kurucuları “Bilim, 

ölçmektir; ölçülemeyeni de ölçülebilir hale getirmektir” demişlerse, modern 

kitle iletişim uzmanları da bize şöyle diyorlar: “Medya, görsellik demektir, 

görsel olmayanı da görsel kılmaktır.” Bu, dünyanın görme duyusuna 

indirgemesi ve dolayısıyla belirli bir biçimde algılanmasıdır. Medyatik akıl, 

görsel akıldır ve onun gösterdiği dünya ise bizim gördüğümüz dünyadan 

farklıdır.  

Göstergebilim, medyatik aklın çözümlenmesinde bize yeni imkânlar 

sunmaktadır. Çünkü göstergebilim, medyatik aklın ürettiği metinler ya da 

iletiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Eğer profesyonel akıl ya da araçsal akıl 

bize gerçekliği olduğu gibi değil de çarpıtarak sunuyorsa, bunun iletiler 

düzeyinde kendini belli etmesi gerekir. Göstergebilim, bir anlamda medyatik 

akıl hakkında iddia edilen şeylerin çözümlendiği bir alanda iş yapmakta ve 

onun şifrelerini çözmektedir. Barthes’a göre medyatik akıl, ya ideoloji ya da 

mitoloji üretir. İdeoloji mesajı gizler, mitoloji ise açık konuşur. Bir başka 

deyişle ideoloji, medyatik aklın gizli boyutunu, mitoloji ise açık boyutunu ele 

verir. İdeolojik boyutu açığa çıkarmak için biraz çaba sarf etmek gerekir, 

çünkü burada yananlam (yani esas anlam) düzanlam içinde gizlenmiştir; oysa 

mitos, yapmak istediği çarpıtmayı doğallığı içinde yapar. Burada düzanlam ve 

yananlam özdeştir. Ama bu, mitosun ideolojiden daha az tehlikeli olduğu 

anlamına gelmez. Tam tersine o, en ahlaksız şeyleri, doğal bir kılık içinde 

sunarak meşrulaştırır. Özetlersek; göstergebilime göre medyatik akıl ya 

ideolojik ya da mitolojik bir akla dönüşerek vermek istediği mesajı, ilettiği 

şeyin içine kodlar. Bu kodlama, göstergebilimsel bir analizle kodaçımına tabi 

tutulduğunda pekâlâ anlaşılabilir.   

	

 

İletişim kuramları açısından medyatik akıl hakkında yaptığımız 

çözümlemeler, neticede söz konusu aklın manipülatif bir akıl olduğu gerçeğini 

gözler önüne sermektedir. Bu akıl bazen profesyonel-politik, bazen araçsal-

teknolojik bazen de ideolojik ve mitolojik kılıklarda karşımıza çıksa da, 

yaptığı işin saf ve masum bir iş olmadığı kesindir. Bu, onun etki ve gücünün 

sınırsız olduğu anlamına gelmez. Medyatik aklın ne olduğu, nasıl işlediği 

sorusu ile etkisi ve gücü birbirine karıştırılmamalıdır. Şüphesiz ki medyatik 

akıl, manipülatif özelliği dolayısıyla kitleler üzerinde etkilidir, ama okuyucu 

ya da hedef kitlesi de onunla birlikte gelişmekte ve onun etkilerine karşı 

silahlanmaktadır. Bu bakımdan “güçlü medya etkisi”, “güçlü okuyucu” ile 

dengelenmektedir. Ya da daha doğru bir deyişle “güçlü okuyucu” ortaya 

çıktıkça, medyanın gücü azalmaktadır. Kitle denilen fenomen tektip 

insanlardan oluşmadığı için medyanın etkisini farklı kesimler açısından ayrı 

ayrı değerlendirmek gerekir. Bu ampirik olarak ayrıca araştırılması gereken 

bir konudur.          
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               ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kolektif 
yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Kolektif yeterlik değişkenine 
ilişkin öğretmen algılarının; cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kıdem, kurumda çalışma süresi ve 
branş değişkenlerine göre farklılık olup olmadığı saptanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2012-
2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Avrupa yakasındaki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
resmi ilkokul ve ortaokullar ve bu okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme yolu ile belirlenen 1760 öğretmen 
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, ve “Kolektif 
Öğretmen Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programında 
çözümlenmiştir. Verilerin analizinde değişkenlere bağlı olarak aritmetik ortalama, standart 
sapma, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin 
kolektif yeterlik algıları oldukça katılıyorum düzeyinde bulunmuştur. İlkokul ve ortaokul 
öğretmenlerinin kolektif yeterlik algıları cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kıdem, kurumdaki 
çalışma süresi ve branş değişkenlerine göre istatistiksel anlamda manidar fark göstermiştir.  
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               ÖZ 
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branş değişkenlerine göre farklılık olup olmadığı saptanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2012-
2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Avrupa yakasındaki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
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Araştırmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme yolu ile belirlenen 1760 öğretmen 
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, ve “Kolektif 
Öğretmen Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programında 
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öğretmenlerinin kolektif yeterlik algıları cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, kıdem, kurumdaki 
çalışma süresi ve branş değişkenlerine göre istatistiksel anlamda manidar fark göstermiştir.  
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               Giriş 
Son yıllarda pozitif psikolojiye olan ilginin artması ve bu alanda 

yapılan çalışmaların fazlalaşması, olumsuz olan duyguların ve davranışların 

incelenmesi yerine, pozitif yaklaşımları içerisinde barındıran kavramların 

gündeme gelmesine yol açmaktadır (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). 

Pozitif psikoloji, insancıl psikolojiden (fenomenolojik yaklaşımlardan) 

beslenerek, özellikle psikolojinin ihmal edilen bir konusu olan olumlu insanın 

özelliklerini ele almakta, insanın üst düzeyde işlerliğinin incelenmesini, güçlü 

yönlerinin ve potansiyelinin ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır (Aydın, 

Yılmaz ve Altınkurt, 2013;  (Karaırmak ve Siviş, 2008). Pozitif psikolojinin 

kapsamı içerisinde yer alan konuların ayrıntılı bir şekilde araştırılması ile 

işgörenlerin pozitif duygu, düşünce ve tutumları ortaya çıkarılabilecek ve 

böylece etkililik ile üretkenlikteki etkileri belirlenebilecektir. Bu doğrultuda 

yeterlik kavramı da pozitif psikoloji konuları arasında yer alan bir araştırma 

alanı olarak ifade edilmektedir (Aydın, Yılmaz ve Altınkurt, 2013). 

Yeterlik,  çalışanların işlerini örgüt amaçlarına uygun bir şekilde 

yapabilmeleri ve böylelikle örgütlerin etkili bir şekilde yaşamlarını 

sürdürebilmeleri açısından önemli bir kavram olarak nitelendirilmektedir 

(Bursalıoğlu, 1981). Öğretmen öz yeterliği kavramı Rotter’in kontrol odağı 

teorisi ve Bandura’nın sosyal bilişsel kuramından ortaya çıkmıştır. Öz 

yeterlilik ve kolektif yeterlilik kavramları birbirini destekleyen ancak 

farklılıkları da olan kavramlar olmakla birlikte; kolektif yeterlik, öz yeterlik 

kavramı üzerine kurulmuştur (Goddard,  Hoy ve Woolfolk-Hoy, 2000; 

Duman, Göçen ve Duran, 2013). Okul örgütünün üyeleri olarak öğretmenler, 

okulun sosyal çevresini etkileyen inançları paylaşırlar. Sosyal bilişsel teori 

tarafından varsayıldığı gibi, sosyal etki öz yeterliği şekillendirir. Okullarda 

öğretim genellikle grup bağlamında gerçekleştirilir ve öğretmenlerin 

karşılaştığı birçok sorun,  onların kolektif olarak çalışmalarını gerektirir (Hoy 

ve Tschannen-Moran, 1999).  

	

 

Bandura (1997)’ya göre kolektif öğretmen yeterliği, grupların belirli 

başarım düzeyleri üretmek için gerekli eylem aşamalarını örgütleme ve 

yönetmede ortak kapasitesine yönelik paylaşılmış inancıdır. Goddard ve 

Goddard (2001) kolektif yeterliğe ilişkin olarak öğretmenlerin olumlu ve 

olumsuz algılarının onların okul ortamındaki davranışları üzerinde çeşitli 

etkilere sahip olduğunu belirtmektedirler (Akt: Kurt, 2009). 

Kolektif yeterlik öz yeterlikten farklı olarak, etkileşimli, eşgüdümlü 

ve sinerjik sosyal dinamikleri kapsar. Algılanan kolektif yeterlik,  bireysel 

yeterlik algılarının toplamı olmaktan çok grup düzeyinde ortaya çıkan bir 

tutum olarak anlaşılmalıdır (Fernandez-Ballesteros,  Diez-Nicolas, Carpara, 

Barbanelli, ve Bandura, 2002). Kolektif yeterlik kavramı, bir okuldaki tüm 

öğretim personelinin çabalarının öğrenci başarısı üzerine olumlu etki 

yapacağına dair öğretmen algılarını anlatır (Goddard, vd., 2000).  

Goddard vd. (2000)  tarafından kolektif öğretmen yeterliğine ilişkin 

geliştirilen model, Bandura’nın (1997) öz yeterlik ve Tscahannen-Moran,  

Hoy,  ve Hoy  (1998)  tarafından oluşturulan öğretmen yeterliği modeli 

üzerine kurulmuştur. Bu modele göre, kolektif yeterlik,  bir görevi 

gerçekleştirmedeki algılanan yeterlik ve görevin gerçekleştirildiği bağlamın 

etkileşimine bağlıdır (Kurt, 2009). Sonuç olarak öğretmenlerin yapmış 

oldukları değerlendirmelerin, kolektif öğretmen yeterliğinin gelişmesinde 

olumlu ya da olumsuz katkıda sağlayabileceği söylenebilir.  

Kolektif yeterlik bir gruba ait sosyal dinamiklerle ilgilenmemizi 

gerektiren bir kavram olduğundan eğitim bilimlerinde de incelenen bir konu 

olmuştur (Goddard, Woolfolk Hoy, Hoy, 2004). Bandura’ya (1993) göre, 

kolektif öğretmen yeterliği önemli bir okul özelliğidir. Çünkü öğretmen 

yeterliği ile öğrenci başarısı bağlantılıdır (Akt: Kurt, 2012). Araştırmaların 

sonuçları, algılanan kolektif yeterliğin okullardaki öğrenci başarısı ile güçlü 

bir şekilde ilişkili olduğunu ve kolektif yeterliğin öğretimin kalitesini 

geliştiren önemli yapılardan biri olduğunu ve öğrenci başarısını etkilediğini 
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ortaya koymaktadır (Eells, 2011; O'Hara, 2011; Tschannen-Moran & Barr, 

2004; Pennycuff, 2010; Sandoval, 2010; Parker, Hannah & Topping, 2006). 

Bir öğretmenin kolektif yeterlik algısı geçmiş yaşantılarında 

karşılaştığı durumlar (uzmanlık deneyimi), diğer öğretmenlerin başarı ve 

başarısızlıkları (dolaylı deneyim), katıldıkları seminer, çalıştay gibi eğitsel 

faaliyetler (sözel ikna) ve mutluluk, hayal kırıklığı, çaresizlik (duygusal 

durumlar) gibi faktörlerden etkilenerek olumlu ya da olumsuz yönde 

değişmektedir (Duman, Göçen ve Duran, 2013). 

Öğrencilerin akademik olarak başarılı olmasını sağlamada 

öğretmenlerin kendilerini kolektif olarak yetenekli gördükleri okulların 

olması önemlidir. Aksi durumda, akademik başarıyı sağlamada, kendilerini 

kolektif olarak güçsüz gören öğretmenlerin olduğu okullar, tüm okul hayatına 

yayılacak akademik grup yararsızlığı hissine yol açar (Bandura, 2002). 

Kolektif yeterlik inançlarına ilişkin araştırmalar, öğretmenlerin sadece kişisel 

yeterlik algılarına değil bununla birlikte bir okuldaki öğretmenlerin tümünün 

yeteneklerine ilişkin yeterlik algılarına da sahip olduklarını göstermektedir. 

(Goddard ve arkadaşları, 2004). Meslektaşlarının kolektif yeterliğinin yüksek 

olduğunu düşünme eğiliminde olduğu okullarda öğretmenler, başarılı öğretim 

beklentisi içine girebilmekte ve bu yüzden birbirleriyle başarılı bir şekilde 

çalışmaktadırlar. Bu kapsamda araştırmanın amacı öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algılarının düzeylerini ve bu algıların bazı değişkenler açısından 

incelenmesidir.  

Problem  

İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algıları bazı değişkenlere göre farklık göstermekte midir? 

Alt Problemler 

1. İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarının düzeyi nedir? 

	

 

2. İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarında cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu, kurumda çalışma 

süresi ve branş değişkenleri açısından anlamlı bir fark var mıdır? 

Yöntem 

Bu araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 

öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının bazı değişkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaçla araştırma betimsel tarama 

modeline uygun olarak yapılmıştır.  Tarama modelleri, çok sayıda elemandan 

oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, 

evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde 

yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1995). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, İstanbul İli Avrupa yakasındaki Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler 

oluşturmaktadır. 2012-2013 eğitim öğretim yılı verilerine göre İstanbul ili 

Avrupa yakasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 908 resmi ilköğretim okulu 

ve bu okullarda çalışan toplan 35554 öğretmen bulunmaktadır. Araştırma 

örneklemi, tabakalı örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Bu yöntemde evren 

benzer alt evrenlere-tabakalara ayrıldığından alt evrenlere ait varyansların 

daha küçük olmasına, dolayısıyla daha küçük örneklemlerle daha temsili 

istatistiklere ulaşılabilir (Balcı, 2005: 85). Tabakalı örnekleme tekniği, 

evrendeki alt grupların örnekleme girmesini garantileyen bir örnekleme 

tekniği olması açısından eğitim araştırmalarında en çok kullanılan örnekleme 

türlerinden biridir (Borg ve Gall, 1989: 224).  

Araştırmanın örneklemi seçilirken İstanbul ili Avrupa yakasında 

bulunan ilçeler; eğitim endeksleri bakımından alt, orta ve üst olmak üzere üç 

kısma ayrılmıştır. İstanbul İli Avrupa Yakasındaki ilçelerin eğitim endeksleri 

ise “İstanbul’da bilgi odaklı küresel rekabet projesi” (Şeker, Altuğ, Nasır, 

Saldanlı, Akdöl, Akçalı ve Yurdaer, 2012) adlı İstanbul Kalkınma Ajansı 

38  Prof. Dr. Türkan ARGON - Yrd. Doç. Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ
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değişmektedir (Duman, Göçen ve Duran, 2013). 

Öğrencilerin akademik olarak başarılı olmasını sağlamada 

öğretmenlerin kendilerini kolektif olarak yetenekli gördükleri okulların 

olması önemlidir. Aksi durumda, akademik başarıyı sağlamada, kendilerini 

kolektif olarak güçsüz gören öğretmenlerin olduğu okullar, tüm okul hayatına 
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yeteneklerine ilişkin yeterlik algılarına da sahip olduklarını göstermektedir. 

(Goddard ve arkadaşları, 2004). Meslektaşlarının kolektif yeterliğinin yüksek 

olduğunu düşünme eğiliminde olduğu okullarda öğretmenler, başarılı öğretim 
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algılarında cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu, kurumda çalışma 

süresi ve branş değişkenleri açısından anlamlı bir fark var mıdır? 
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yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1995). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, İstanbul İli Avrupa yakasındaki Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler 

oluşturmaktadır. 2012-2013 eğitim öğretim yılı verilerine göre İstanbul ili 

Avrupa yakasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 908 resmi ilköğretim okulu 

ve bu okullarda çalışan toplan 35554 öğretmen bulunmaktadır. Araştırma 

örneklemi, tabakalı örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Bu yöntemde evren 
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Saldanlı, Akdöl, Akçalı ve Yurdaer, 2012) adlı İstanbul Kalkınma Ajansı 
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ilçeye ait çıkartılan Rekabet Haritalarından alınmıştır. Basit yansız örnekleme 

ile her bir grupta üçer ilçe seçilmiştir. Bu ilçeler üst eğitim endeksini grubunu 

temsil eden; Bakırköy, Beşiktaş ve Şişli, orta eğitim endeksi grubunu temsil 

eden Bahçelievler, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçeleri, alt eğitim endeksi 

grubunu temsil eden ise Bağcılar, Güngören ve Esenler ilçeleri olarak 

belirlenmiştir. Bu ilçeleri örnekleyen 101 okuldan 2200 öğretmene ölçekler 

uygulanmıştır. Bu ölçeklerden 1870 tanesinin geri dönüşü sağlanmış, 1870 

ölçekten kurallara uygun olarak doldurulmayan 110 tanesi uygulama dışı 

bırakılarak kalan 1760 ölçek ile asıl uygulamanın analizleri yapılmıştır. 

Tablo 1. Araştırma örnekleminin demografik özelliklerine ait frekans 

ve yüzde dağılımları 
Demografik Özellikler f % Demografik Özellikler f % 

Cinsiyet 
Kadın 1014 57.6 Branş Sınıf Öğr 787 44.7 
Erkek 746 42.4 Branş Ögr 973 55.3 

Yaş 

20-30 yaş 622 35.3 Kurumda 
Çalışma 
Süresi 

0-5 yıl 1226 69.7 
31-40 yaş 637 36.2 6-10 yıl 286 16.3 
41 yaş ve 
üzeri 

501 28.5 11 yıl ve 
üzeri 

248 14.1 

Öğrenim  
Durumu 

Yüksekokul 186 10.6  
 
Kıdem 

1-5 yıl 540 30.7 
Lisans 1409 80.1 6-10 yıl 346 19.7 
Lisansüstü 165 9.4 11-15 yıl 377 21.4 

 
   16 yıl ve 

üzeri 
497 28.2 

    Toplam 1760 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin % 57.6’sı 

“kadın”, % 42.4’ü “erkek”tir. Yaş değişkenine göre öğretmenlerin % 35.3’ü 

“20-30 yaş”, % 36.2’si “31-40” yaş, 28.5’i “41 yaş ve üzerindedir. Öğrenim 

durumu değişkeni açısından öğretmenlerin % 10.6’sı “yüksek okul mezunu”, 

% 80.1’i “lisans” mezunu, % 9.4’ü “lisans üstü” mezunudur.  Kıdem 

değişkenine göre öğretmenlerin % 30.7’si “1-5 yıl”, % 19.7’si “6-10 yıl”, % 

21.4’ü “11-15 yıl” ve % 28.2’si “16 yıl ve üzeri” kıdeme sahiptir. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin % 44.7’si sınıf öğretmeni, % 55.3’ü ise branş 

	

 

öğretmenidir. Kurumda çalışma süresi açısından % 69.7’sı “0-5yıl”, % 16.3 

sı “6-10 yıl, % 14.1’i “11 yıl ve üzeri” kurumda çalışma süresine sahiptir.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenler ile ilgili 

demografik bilgileri edinmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Kolektif öğretmen yeterliği ölçeği (KYÖ), Goddard, Hoy ve Woolfolk-Hoy 

(2000) tarafından geliştirilmiştir. KYÖ 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki 

maddelerden onu (3, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20) tersine puanlandırılmıştır. 

Ölçekte tüm maddeler tek faktör üzerinde toplanmıştır (Hoy vd. 2000). Ölçek 

altılı likert tipi bir ölçektir ve 1’den (hiç katılmıyorum) 6’ya (tamamen 

katılıyorum) kadar derecelendirilmiştir. Bu ölçeğin Türkçeye uyarlaması Kurt 

(2009) tarafından yapılmış ve geçerlik-güvenirlik çalışması sonucunda 

ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Tek faktörün 

açıkladığı varyans % 44.758 ve öz değer 10.742’dir. Ölçeğe ilişkin cronbach 

alfa güvenirlik katsayısının (α) ise .80 olduğu bulunmuştur. Faktör analizi  

sonucunda  faktör yükü .20’nin altında olan üç madde  (m10, m14, m17) 

ölçekten çıkarılmıştır.  Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Güvenirlik 

Analizi için Cronbach-Alfa katsayıları ve madde toplam korelasyon 

katsayıları hesaplanmıştır.  Güvenirliğe ilişkin yapılan analizler sonucunda 

madde toplam korelasyon katsayısı .30’un altında olan 2 madde (m15,  m16)  

ölçekten çıkarılmıştır. Bu çalışmada ise kolektif öğretmen yeterliği ölçeğinin 

cronbach alfa güvenirlik katsayısı (α) .83 olduğu bulunmuştur. 

Bulgular 

 Bu bölümde öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeyleri ve cinsiyet, 

branş, yaş, öğrenim durumu, kıdem ve kurumda çalışma süresi 

değişkenlerine ait bulgular verilmiştir. 
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Tablo 2. İlköğretim okulu öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeylerine 

ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
 N  SS 

Kolektif Yeterlik 1760 4.02 0.67 

 

Tablo 2 incelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarının aritmetik ortalamasının = 4.02 olduğu görülmektedir. 

Kolektif öğretmen yeterliğine ait ölçekten alınan toplam puan ortalaması 

incelendiğinde, öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları oldukça katılıyorum 

düzeyinde bulunmuştur. 

Tablo 3. Öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının cinsiyet ve branş 

değişkenlerine göre karşılaştırılmasına yönelik T-testi sonuçları 
  N  S Sd t p 

Kolektif Yeterlik 

Kadın 1014 4.08 0.68 
1758 3.943 .000 

Erkek 746 3.95 0.66 

Sınıf Öğrt. 787 4.08 0.65 1758 3.530 .000 

 Branş Öğrt. 973 3.97 0.69    

p<.05 

 Tablo 3’de görüldüğü gibi ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin 

kolektif yeterlik algılarında cinsiyet değişkenine göre istatistiksel anlamda 

manidar fark olduğu görülmektedir. [t(1758) = 3.943; p<0.05]. Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü ( =0.09) bu farkın düşük düzeyde olduğunu 

göstermektedir. İlkokul ve ortaokullarda çalışan kadın öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algılarına ilişkin görüşleri ölçekten alınan toplam puana göre (

=4.08), ilkokul ve ortaokullarda çalışan erkek öğretmenlerin görüşlerine ( = 

3.95) göre daha yüksektir. Öğretmenlerin, kolektif yeterlik algılarının 

cinsiyete göre değiştiği ve kolektif yeterlik algılarında cinsiyet değişkenine 

göre kadın öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. 

Χ

Χ

Χ

2η

Χ

Χ

	

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarında branş değişkenine göre istatistiksel anlamda manidar fark olduğu 

görülmektedir [t(1758)= 3.530; p<0.05]. Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü 

( =0.08) bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Sınıf 

öğretmenlerinin kolektif yeterlik algılarına ilişkin görüşleri ( = 4.08), branş 

öğretmenlerinin görüşlerine  ( = 3.97) göre daha yüksektir.  

 

Tablo 4. Öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının yaş, öğrenim 

durumu, kıdem ve kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre 

karşılaştırılmasına yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları 
Değişken Gruplar N  Varyansın 

Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalama

sı 
sd F p   Tukey 

b 

 
Yaş 

1.20-30 yaş 62
2 

3.92 Gruplar 
arası 

26.763 13.382 2 

30.03 
 
.000*   1-3 
            2-3 

2.31-40 yaş 63
7 

3.97 Grup içi 782.820 .446 17
57 

3.41yaş ve 
üzeri 

50
1 

4.21 Toplam 809.583  17
59 

Öğrenim 
Durumu 

1.Yüksek 
Okul 

18
6 

4.01 Gruplar 
arası 

4.188 2.094 2 
4.568 
 

.011*    2-
1 
             2-
3 

2.Lisans 14
09 

4.16 Grup içi 805.395 .458 17
57 

3.Yüksek 
Lisans 

16
5 

3.98 Toplam 809.583  17
59 

 
Kıdem 

1. 0-5 yıl 54
0 

3.95     

10.34 
.000*   1-4 
            2-4 
            3-4 

2.6-10 yıl 34
6 

3.96 Gruplar 
arası 

14.065 4.688 2 

3.11-15 yıl 37
7 

4.02 Grup içi 795.518 .453 17
56 

4.16 yıl ve 
üzeri 

49
7 

4.16 Toplam 809.583  17
59 

Kurumd
a 
Çalışma 
Süresi 

1. 0-5 yıl 12
26 

3.98 Gruplar 
arası 

10.227 5.114 2 

11.24 

 
.000*   1-3 
             2-
3 

2.6-10 yıl 28
6 

4.04 Grup içi 799.356 .455 17
57 

3.11 yıl ve 
üzeri 

24
8 

4.20 Toplam 809.583  17
59 

 

Tablo 4 incelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarında yaş değişkenine göre istatistiksel anlamda manidar fark 

olduğu görülmektedir [F(2-1757) = 30.03 p<0.05]. Test sonucu hesaplanan etki 

2η

Χ

Χ

Χ

42  Prof. Dr. Türkan ARGON - Yrd. Doç. Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ



 
 

Tablo 2. İlköğretim okulu öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeylerine 

ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
 N  SS 

Kolektif Yeterlik 1760 4.02 0.67 

 

Tablo 2 incelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarının aritmetik ortalamasının = 4.02 olduğu görülmektedir. 

Kolektif öğretmen yeterliğine ait ölçekten alınan toplam puan ortalaması 

incelendiğinde, öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları oldukça katılıyorum 

düzeyinde bulunmuştur. 

Tablo 3. Öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının cinsiyet ve branş 

değişkenlerine göre karşılaştırılmasına yönelik T-testi sonuçları 
  N  S Sd t p 

Kolektif Yeterlik 

Kadın 1014 4.08 0.68 
1758 3.943 .000 

Erkek 746 3.95 0.66 

Sınıf Öğrt. 787 4.08 0.65 1758 3.530 .000 

 Branş Öğrt. 973 3.97 0.69    

p<.05 

 Tablo 3’de görüldüğü gibi ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin 

kolektif yeterlik algılarında cinsiyet değişkenine göre istatistiksel anlamda 

manidar fark olduğu görülmektedir. [t(1758) = 3.943; p<0.05]. Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü ( =0.09) bu farkın düşük düzeyde olduğunu 

göstermektedir. İlkokul ve ortaokullarda çalışan kadın öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algılarına ilişkin görüşleri ölçekten alınan toplam puana göre (

=4.08), ilkokul ve ortaokullarda çalışan erkek öğretmenlerin görüşlerine ( = 

3.95) göre daha yüksektir. Öğretmenlerin, kolektif yeterlik algılarının 

cinsiyete göre değiştiği ve kolektif yeterlik algılarında cinsiyet değişkenine 

göre kadın öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. 
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Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarında branş değişkenine göre istatistiksel anlamda manidar fark olduğu 

görülmektedir [t(1758)= 3.530; p<0.05]. Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü 

( =0.08) bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Sınıf 

öğretmenlerinin kolektif yeterlik algılarına ilişkin görüşleri ( = 4.08), branş 

öğretmenlerinin görüşlerine  ( = 3.97) göre daha yüksektir.  

 

Tablo 4. Öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının yaş, öğrenim 

durumu, kıdem ve kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre 

karşılaştırılmasına yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları 
Değişken Gruplar N  Varyansın 

Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalama

sı 
sd F p   Tukey 

b 

 
Yaş 

1.20-30 yaş 62
2 

3.92 Gruplar 
arası 

26.763 13.382 2 

30.03 
 
.000*   1-3 
            2-3 

2.31-40 yaş 63
7 

3.97 Grup içi 782.820 .446 17
57 

3.41yaş ve 
üzeri 

50
1 

4.21 Toplam 809.583  17
59 

Öğrenim 
Durumu 

1.Yüksek 
Okul 

18
6 

4.01 Gruplar 
arası 

4.188 2.094 2 
4.568 
 

.011*    2-
1 
             2-
3 

2.Lisans 14
09 

4.16 Grup içi 805.395 .458 17
57 

3.Yüksek 
Lisans 

16
5 

3.98 Toplam 809.583  17
59 

 
Kıdem 

1. 0-5 yıl 54
0 

3.95     

10.34 
.000*   1-4 
            2-4 
            3-4 

2.6-10 yıl 34
6 

3.96 Gruplar 
arası 

14.065 4.688 2 

3.11-15 yıl 37
7 

4.02 Grup içi 795.518 .453 17
56 

4.16 yıl ve 
üzeri 

49
7 

4.16 Toplam 809.583  17
59 

Kurumd
a 
Çalışma 
Süresi 

1. 0-5 yıl 12
26 

3.98 Gruplar 
arası 

10.227 5.114 2 

11.24 

 
.000*   1-3 
             2-
3 

2.6-10 yıl 28
6 

4.04 Grup içi 799.356 .455 17
57 

3.11 yıl ve 
üzeri 

24
8 

4.20 Toplam 809.583  17
59 

 

Tablo 4 incelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarında yaş değişkenine göre istatistiksel anlamda manidar fark 

olduğu görülmektedir [F(2-1757) = 30.03 p<0.05]. Test sonucu hesaplanan etki 
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büyüklüğü ( =0.03) bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Yaşa göre hangi gruplar arasında farkın olduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey-b testi sonuçlarına göre; 20-30 yaş ( =3.92) arasında olan 

öğretmenlerin görüşleri; 41 yaş ve üzeri ( =4.21) olan öğretmenlerin 

görüşleri birbirinden farklılaşmakta ayrıca 31-40 yaş ( =3.97) arasındaki 

öğretmenlerin görüşleri; 41 yaş ve üzeri ( =67.48) olan öğretmenlerin 

görüşleri birbirinden farklılaşmaktadır.  

Tablo 4 incelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarında öğrenim durumu değişkenine göre istatistiksel anlamda 

manidar fark olduğu görülmektedir [F(2-1757) = 4.568; p<0.05]. Öğrenim 

durumuna göre hangi gruplar arasında farkın olduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey-b testi sonuçları; yüksekokul mezunu öğretmenler ile yüksek 

lisans ve lisans mezunu öğretmenlerin algılarının anlamlı düzeyde 

farklılaştığını göstermektedir. Yüksek lisans mezunu öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algıları ( =3.98) ile lisans mezunu öğretmenlerin algılarının (

=4.16), yüksekokul mezunu öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarından (

=4.01) anlamlı düzeyde daha düşüktür. 

Tablo 4 incelendiğinde ilköğretim okulu öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarında kıdem değişkenine göre istatistiksel anlamda manidar fark 

olduğu görülmektedir [F(2-1759) = 10.34; p<0.05]. Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü ( =0.01) bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Kıdeme göre hangi gruplar arasında farkın olduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey-b testi sonuçları; 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin 

algılarının diğer kıdem gruplarındaki öğretmenlerin algılarından anlamlı 

düzeyde farklılaştırdığını göstermektedir. 0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 

kolektif yeterlik algıları ( =3.95), 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 

algıları ( =3.96) ile 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin algıları ( =4.02); 
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16 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarından (

=4.16) anlamlı düzeyde daha düşüktür. Öğretmenlerin, kolektif yeterlik 

algılarının kıdeme göre değiştiği söylenebilir. 

Tablo 4 incelendiğinde ilköğretim okulu öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarında bu kurumda çalışma süresi değişkenine göre istatistiksel 

anlamda manidar fark olduğu görülmektedir [F(2-1759) = 11.24; p<0.05]. Test 

sonucu hesaplanan etki büyüklüğü ( =0.01) bu farkın düşük düzeyde 

olduğunu göstermektedir.  Kurumdaki çalışma süresine göre hangi gruplar 

arasında farkın olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey-b testi sonuçları; 

0-5 yıl aynı kurumda çalışan öğretmenler ile 6-10 yıl aynı kurumda çalışan 

öğretmenler ve 11 yıl ve üzeri aynı kurumda çalışan öğretmenlerin algılarının 

anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir. 0-5 yıl aynı kurumda çalışan 

öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları ( =3.98) ile 6-10 yıl aynı kurumda 

çalışan öğretmenlerin algıları ( =4.04)  , 11 yıl ve üzeri aynı kurumda çalışan 

öğretmenlerden ( =4.20) anlamlı düzeyde daha düşüktür. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının, cinsiyet, 

branş, öğrenim durumu, mesleki kıdem, ve kurumda çalışma süresi 

değişkenlerine göre incelenmiş ayrıca öğretmenlerin kolektif yeterlik puanları 

hesaplanmıştır. İlköğretim okulu öğretmenlerinin kolektif yeterlik algıları 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin, 

kolektif yeterlik algılarının cinsiyete göre değiştiği ve kolektif yeterlik 

algılarında cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmenlerin lehine anlamlı bir 

farklılık olduğu söylenebilir. Goddard ve Skrla (2006) ile Ekici, Gürcay ve 

Yılmaz (2009)  tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algısının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak Kurt (2009) ile Duman, Göçen ve Duran (2013)  

tarafından yapılan araştırmada ise cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin 
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büyüklüğü ( =0.03) bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Yaşa göre hangi gruplar arasında farkın olduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey-b testi sonuçlarına göre; 20-30 yaş ( =3.92) arasında olan 

öğretmenlerin görüşleri; 41 yaş ve üzeri ( =4.21) olan öğretmenlerin 

görüşleri birbirinden farklılaşmakta ayrıca 31-40 yaş ( =3.97) arasındaki 

öğretmenlerin görüşleri; 41 yaş ve üzeri ( =67.48) olan öğretmenlerin 

görüşleri birbirinden farklılaşmaktadır.  

Tablo 4 incelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarında öğrenim durumu değişkenine göre istatistiksel anlamda 

manidar fark olduğu görülmektedir [F(2-1757) = 4.568; p<0.05]. Öğrenim 

durumuna göre hangi gruplar arasında farkın olduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey-b testi sonuçları; yüksekokul mezunu öğretmenler ile yüksek 

lisans ve lisans mezunu öğretmenlerin algılarının anlamlı düzeyde 

farklılaştığını göstermektedir. Yüksek lisans mezunu öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algıları ( =3.98) ile lisans mezunu öğretmenlerin algılarının (

=4.16), yüksekokul mezunu öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarından (

=4.01) anlamlı düzeyde daha düşüktür. 

Tablo 4 incelendiğinde ilköğretim okulu öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarında kıdem değişkenine göre istatistiksel anlamda manidar fark 

olduğu görülmektedir [F(2-1759) = 10.34; p<0.05]. Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü ( =0.01) bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Kıdeme göre hangi gruplar arasında farkın olduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey-b testi sonuçları; 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin 

algılarının diğer kıdem gruplarındaki öğretmenlerin algılarından anlamlı 

düzeyde farklılaştırdığını göstermektedir. 0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 

kolektif yeterlik algıları ( =3.95), 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 

algıları ( =3.96) ile 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin algıları ( =4.02); 
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16 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarından (

=4.16) anlamlı düzeyde daha düşüktür. Öğretmenlerin, kolektif yeterlik 

algılarının kıdeme göre değiştiği söylenebilir. 

Tablo 4 incelendiğinde ilköğretim okulu öğretmenlerinin kolektif 

yeterlik algılarında bu kurumda çalışma süresi değişkenine göre istatistiksel 

anlamda manidar fark olduğu görülmektedir [F(2-1759) = 11.24; p<0.05]. Test 

sonucu hesaplanan etki büyüklüğü ( =0.01) bu farkın düşük düzeyde 

olduğunu göstermektedir.  Kurumdaki çalışma süresine göre hangi gruplar 

arasında farkın olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey-b testi sonuçları; 

0-5 yıl aynı kurumda çalışan öğretmenler ile 6-10 yıl aynı kurumda çalışan 

öğretmenler ve 11 yıl ve üzeri aynı kurumda çalışan öğretmenlerin algılarının 

anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir. 0-5 yıl aynı kurumda çalışan 

öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları ( =3.98) ile 6-10 yıl aynı kurumda 

çalışan öğretmenlerin algıları ( =4.04)  , 11 yıl ve üzeri aynı kurumda çalışan 

öğretmenlerden ( =4.20) anlamlı düzeyde daha düşüktür. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının, cinsiyet, 

branş, öğrenim durumu, mesleki kıdem, ve kurumda çalışma süresi 

değişkenlerine göre incelenmiş ayrıca öğretmenlerin kolektif yeterlik puanları 

hesaplanmıştır. İlköğretim okulu öğretmenlerinin kolektif yeterlik algıları 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin, 

kolektif yeterlik algılarının cinsiyete göre değiştiği ve kolektif yeterlik 

algılarında cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmenlerin lehine anlamlı bir 

farklılık olduğu söylenebilir. Goddard ve Skrla (2006) ile Ekici, Gürcay ve 

Yılmaz (2009)  tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algısının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak Kurt (2009) ile Duman, Göçen ve Duran (2013)  

tarafından yapılan araştırmada ise cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin 
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kolektif yeterlik algılarının farklılaştığı sonucu bulunmuştur. Kurt (2009) ve 

Duman, Göçen ve Duran (2013)’ın yaptığı araştırma sonucunun bu 

araştırmanın sonucu ile örtüştüğü görülmektedir.  

Öğretmenlerin, kolektif yeterlik algılarının branşa göre değiştiği ve 

kolektif yeterlik algılarında branş değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin 

lehine anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Sınıf öğretmenlerinin çalışma 

saatlerinin branş öğretmenlerinin çalışma saatlerine göre daha benzer 

özellikler göstermeleri nedeniyle birbirleriyle etkileşimde bulunma 

olasılıkları daha fazla olabilmektedir. Bununla birlikte branş öğretmenlerinin 

daha çok bireysel performanslarını öne çıkarmaya çalışarak özel ders ve kurs 

verme eğiliminde oldukları bu nedenle sınıf öğretmenlerine göre işbirliği 

yapmaktan kaçındıkları ifade edilebilir. Goddard ve Skrla (2006), Kurt (2009)  

ile Duman vd. (2013) tarafından yapılan araştırma bu araştırma sonucu ile 

örtüşmemektedir. 

Öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının yaş değişkenine göre 

anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.  Yaşa göre 

hangi gruplar arasında farkın olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey-b 

testi sonuçlarına göre; 20-30 yaş arasında olan öğretmenlerin görüşleri; 41 yaş 

ve üzeri olan öğretmenlerin görüşleri birbirinden farklılaşmakta ayrıca 31-40 

yaş arasındaki öğretmenlerin görüşleri; 41 yaş ve üzeri olan öğretmenlerin 

görüşleri birbirinden farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin, kolektif yeterlik 

algılarının yaşa göre değiştiği söylenebilir. Bu değişim yaşı fazla olan 

öğretmenlerin mesleklerinde daha deneyim sahibi olmaları dolayısıyla 

etkileşimli ve işbirlikçi davranışlarının artması neticesinde olabilir. Bu gibi 

durumlar, yaş değişkenine göre 41 yaş ve üzeri olan öğretmenlerin daha 

yüksek kolektif yeterlik algılarına sahip olmasının nedeni olabilir.   

Öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının öğrenim durumu 

değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Test sonucu 

	

 

hesaplanan etki büyüklüğü bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Öğretmenlerin, kolektif yeterlik algılarının öğrenim durumlarına göre 

değiştiği söylenebilir. Öğrenim durumuna göre hangi gruplar arasında farkın 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey-b testi sonuçları; lisans mezunu 

öğretmenler ile yüksek lisans mezunu öğretmenlerin algılarının anlamlı 

düzeyde farklılaştığını göstermektedir. Lisans mezunu öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algıları, yüksekokul mezunu öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Araştırma evreninde ve buna 

paralel olarak araştırma örnekleminde lisans mezunu öğretmenlerin sayısı 

daha fazladır. Bu nedenle lisans mezunu öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarının daha yüksek olmasının nedeni olabilir.  

Kıdemi düşük olan öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları en düşük 

iken, kıdemi en fazla olan öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları en yüksek 

olarak bulunmuştur. Eğitimde deneyimin öneminin oldukça fazla olduğu 

söylenebilir. Öğretmenlerin kıdemleri arttıkça, yaşadıkları deneyimleri 

artmakta böylece bu deneyimleri meslektaşlarıyla paylaşımlarında artış 

görülebilmektedir. Bu durum kıdemin, öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarında anlamlı bir farklılık olmasının nedeni olabilir. Goddard ve Skrla 

(2006), Kurt (2009) ve Duman vd. (2013) tarafından yapılan araştırmada 

sonuçları bu araştırma ile tutarlı olarak deneyimli öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algılarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Öğretmenler aynı okulda daha uzun süre çalıştıklarında, okulun 

çevresini, aile ve öğrenci profillerini daha iyi tanıma fırsatları olabilmektedir. 

Böylece öğrenci başarısında önemli bir faktör olan bu bilgileri öğretmen 

arkadaşlarıyla daha fazla paylaşma ve işbirliği yapma olanakları artabilir. Bu 

gibi durumlar kurumdaki çalışma süresine göre kolektif yeterlik algılarında, 

kurumda daha uzun süre çalışan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık 

olmasının nedeni olabilir.  
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kolektif yeterlik algılarının farklılaştığı sonucu bulunmuştur. Kurt (2009) ve 

Duman, Göçen ve Duran (2013)’ın yaptığı araştırma sonucunun bu 

araştırmanın sonucu ile örtüştüğü görülmektedir.  

Öğretmenlerin, kolektif yeterlik algılarının branşa göre değiştiği ve 

kolektif yeterlik algılarında branş değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin 

lehine anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Sınıf öğretmenlerinin çalışma 

saatlerinin branş öğretmenlerinin çalışma saatlerine göre daha benzer 

özellikler göstermeleri nedeniyle birbirleriyle etkileşimde bulunma 

olasılıkları daha fazla olabilmektedir. Bununla birlikte branş öğretmenlerinin 
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görüşleri birbirinden farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin, kolektif yeterlik 

algılarının yaşa göre değiştiği söylenebilir. Bu değişim yaşı fazla olan 

öğretmenlerin mesleklerinde daha deneyim sahibi olmaları dolayısıyla 

etkileşimli ve işbirlikçi davranışlarının artması neticesinde olabilir. Bu gibi 

durumlar, yaş değişkenine göre 41 yaş ve üzeri olan öğretmenlerin daha 

yüksek kolektif yeterlik algılarına sahip olmasının nedeni olabilir.   

Öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının öğrenim durumu 

değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Test sonucu 

	

 

hesaplanan etki büyüklüğü bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Öğretmenlerin, kolektif yeterlik algılarının öğrenim durumlarına göre 

değiştiği söylenebilir. Öğrenim durumuna göre hangi gruplar arasında farkın 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey-b testi sonuçları; lisans mezunu 

öğretmenler ile yüksek lisans mezunu öğretmenlerin algılarının anlamlı 

düzeyde farklılaştığını göstermektedir. Lisans mezunu öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algıları, yüksekokul mezunu öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Araştırma evreninde ve buna 

paralel olarak araştırma örnekleminde lisans mezunu öğretmenlerin sayısı 

daha fazladır. Bu nedenle lisans mezunu öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarının daha yüksek olmasının nedeni olabilir.  

Kıdemi düşük olan öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları en düşük 

iken, kıdemi en fazla olan öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları en yüksek 

olarak bulunmuştur. Eğitimde deneyimin öneminin oldukça fazla olduğu 

söylenebilir. Öğretmenlerin kıdemleri arttıkça, yaşadıkları deneyimleri 

artmakta böylece bu deneyimleri meslektaşlarıyla paylaşımlarında artış 

görülebilmektedir. Bu durum kıdemin, öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarında anlamlı bir farklılık olmasının nedeni olabilir. Goddard ve Skrla 

(2006), Kurt (2009) ve Duman vd. (2013) tarafından yapılan araştırmada 

sonuçları bu araştırma ile tutarlı olarak deneyimli öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algılarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Öğretmenler aynı okulda daha uzun süre çalıştıklarında, okulun 

çevresini, aile ve öğrenci profillerini daha iyi tanıma fırsatları olabilmektedir. 

Böylece öğrenci başarısında önemli bir faktör olan bu bilgileri öğretmen 

arkadaşlarıyla daha fazla paylaşma ve işbirliği yapma olanakları artabilir. Bu 

gibi durumlar kurumdaki çalışma süresine göre kolektif yeterlik algılarında, 

kurumda daha uzun süre çalışan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık 

olmasının nedeni olabilir.  

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KOLEKTİF YETERLİK...    47



 
 

Bu araştırmanın bulgularına dayalı olarak; deneyimi fazla olan 

öğretmenlerin deneyimlerini paylaşabilecekleri ortamlar oluşturularak, 

göreve yeni başlayan öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarında artış 

sağlanabilir. Bu amaçla okul dışında sosyal etkinlikler (açılış ve kapanış 

partileri,  mezuniyet geceleri, okuma şölenleri,  dayanışma ve tanışma 

yemekleri, çaylar, kokteyller vs.) yapmaları sağlanabilir. Öğretmenlerin 

kolektif yeterlik algılarını olumsuz etkileyen etmenlerin belirlenmesine 

yönelik çalışmalar yapılabilir. Bununla birlikte yüksek kolektif yeterliği sahip 

okullarda; nitel araştırma yöntemi kullanılarak derinlemesine araştırmalar 

planlanabilir; yüksek kolektif yeterliğin nereden kaynaklandığı da 

araştırılabilir.  
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            ÖZ 
Bu çalışmanın amacı sosyal problem çözme eğitiminin 9. sınıf öğrencilerinin 

kararsızlık puanları üzerindeki etkisini ve bu etkinin kalıcılığını incelemektir. Araştırma bir 
Anadolu Lisesi’ne kayıtlı 124 öğrenci ile yapılmıştır.  Bu öğrencilere Bacanlı (2005) 
tarafından geliştirilen Kişisel Kararsızlık Ölçeği uygulanmıştır. Uygulama yapılan 
öğrencilerden kararsızlık puanı en yüksek olan 20 kişilik bir grup seçilmiş ve bu 20 kişi 
random bir şekilde deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Deney grubuna 10 
oturumdan oluşan sosyal problem çözme eğitimi verilmiş ve her oturum yaklaşık bir saat 
sürmüştür. Bu çalışmada deney ve kontrol grubu olan, ön test ve son test uygulaması yapılan 
deneysel bir dizayn kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kararsızlık puanlarının 
karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi  ve grup içi karşılaştırma için ise Wilcoxon testi 
yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda deney grubunda yer alan öğrencilerin aceleci 
kararsızlık (z=-2.54, p=.011 ve p<.05), araştırıcı kararsızlık (z=-2.60, p=.009 ve p<.05) ve 
toplam kararsızlık (z=-2.80, p=.005 ve p<.05) puanlarında anlamlı düzeyde bir azalma 
görülürken kontrol grubundaki öğrencilerin her üç puan türünde de anlamlı bir değişiklik 
olmadığı gözlenmiştir. Dolayısıyla uygulanan eğitim programının karar verme durumunu 
olumlu yönde etkilediği ve kararsızlık puanlarında bir düşüşe yol açtığı söylenebilir. Ayrıca 
uygulanan eğitim programının kalıcı olup olmadığının incelenmesi amacıyla deney ve 
kontrol grubuna tekrar uygulanmış olan Kişisel Karasızlık Ölçeği sonuçlarına göre her iki 
grubun kararsızlık puanlarında anlamlı bir değişikliğin olmadığı görülmüştür. Bu sonuç, 
uygulanan eğitim programının etkisinin kalıcılığını göstermesi açısından önemli bir 
bulgudur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal problem çözme, karar verme ve kararsızlık. 
 

* Bu makale 3rd International Counseling and Education Conference (ICEC 2014)’de 
bildiri olarak sunulmuş çalışmanın izleme testi eklenmiş ve genişletilmiş halidir. 
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The Effects on Decision Making Process of Adolescents 
of Social  Problem Solving Training 

Program 
 
               ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the effect of social problem-solving training on 

scores of Grade 9 students the indecision and the persistence of this effect. The research was 

carried out on the 124 students that are registered to an Anatolian Highschool  on 9 the grade 

students at 2013-2014 academic year. The students were applied the “Scale of Personal 

İndecisiveness” (Kişisel Karasızlık Ölçeği), which was developed by Bacanlı (2005). The 

highest  of indecisions core from students were selected  20 persons and the students who 

selected were divided into randomly experimental and control groups. This research, a group 

guidence program composed of eight sessions was performed to the experiment group and 

during this time control group did not take any of them. Each session was composed of 1 hour 

program carried out once a week. Problem solving skill straining is a psycho-educational group 

intervention which was carried out on experiment group aimed to improve decision making. In 

this research, it was used an experimental design with being experimental group and control 

group and applying pretest, posttest and follow up test model. It had been made Mann-Whitney 

U test for comparing pretest and post test measures of indecisivenesss cores across the groups, 

and as for intra-group comparisons were performed Wilcoxon test. As the result of  analyses 

performed on the data,  while hasty indecisiveness scores (z=-2.54, p=.011 and p<.05), 

searching indecisiveness scores (z=-2.60, p=.009 and p<.05) and total indecisiveness scores  

(z=-2.80, p=.005 and p<.05)  of the subjects in the experimental group had decreased 

meaningfully, in three indecisiveness scores of the subjects in the control group hadn't observed 

meaningfully a distinction. Thus it is possible to say that intervention program was effective on 

reducing students’ indecisiveness scores. Besides, “Scale of Personal İndecisiveness” was 

applied again for effectiveness of this intervention. Findings showed that there is no significant 

difference between posttest and following test scores both control and experiment group. The 

results demonstrate the continued effects of the intervention. 

Keywords: 9th grade students , social problem solving, decision-making and 

indecisiveness. 

 

	

 

 

 

             Giriş 

İnsanlar sürekli olarak sahip oldukları çeşitli seçenekler arasından 

birini tercih etmek zorunda kalmaktadırlar. Çünkü bu seçeneklerin hepsine 

sahip olmak ya mümkün olmamakta ya da insan için oldukça yorucu 

olabilmektedir. Böyle bir durumda kişiler bu seçeneklerden kendileri için en 

iyi olanına karar vermek yoluna giderler. Ancak en uygun seçeneğe karar 

vermek de kişi için oldukça gerginlik yaratan bir süreç olduğu için kişinin 

karar verirken nasıl bir yol izleyeceği ve alınan kararın doğru olup olmadığı 

kişinin geriliminin yatışmasında ya da artmasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Ergenlik dönemi ise kişilerin hayatında en fazla karar vermek zorunda olduğu 

dönemlerden biridir. Okul seçimi, arkadaş seçimi, meslek seçimi gibi karar 

vermelerin yanı sıra kimlik oluşumu, sosyal rollerin belirlenmesi gibi dolaylı 

karar vermelerin yaşandığı bir dönemdir.  Mann, Harmoni ve Power (1989), 

ergenlikte alınan kararların onların gelecek hayatlarını ya iyileştirdiğine ya da 

sınırlı bir hale getirdiğine dikkat çekmektedir. 

Korkut (2002) insanların günlük yaşam içerisinde aşılması gereken 

çeşitli problemler, engeller ve zorluklarla karşılaştığını ifade ederek insanların 

zaman ve enerjilerinin büyük bir kısmını problem çözme ve karar verme 

süreçlerine harcadığını vurgulamaktadır.  

Zunker’e (1998) göre karar verme, olması muhtemel olasılıklardan 

birini seçme işlemidir. Caroll ve Johnson’a (1990) göre ise karar verme, 

bireyin karar verilmesi gereken bir durumu fark etmesi, alternatifleri 

değerlendirmesi ve bir seçim yaparak nihai bir karara varması olarak 

tanımlanabilir. Karar verme, bir ihtiyacı gidereceği düşünülen nesne, kişi veya 

durumun birden fazla sayıda olduğu veya ulaşılmak istenen hedefin ihtiyacı 

karşılamaya uygun olup olmadığının belirsiz olduğu zamanlarda yaşanan 

sıkıntıyı gidermek için atılan bir adım ya da davranış olarak ifade edilebilir 
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(Kuzgun, 2006). Karar verme davranışının ortaya çıkabilmesi için şu 

koşulların bulunması gerekmektedir (Kuzgun, 2006) : 

Ø Karar verme gereksinimini ortaya çıkaran bir güçlüğün varlığı ve bu 

güçlüğün birey tarafından hissedilmesi 

Ø Güçlüğü giderecek birden fazla seçeneğin bulunması 

Ø Bireyin seçeneklerden birine yönelme özgürlüğünün olması 

Günümüzde ortaya çıkan sorunlar karşısında insanların nasıl karar 

verdikleri ekonomi, siyaset ve eğitim alanlarının üzerinde durduğu önemli bir 

konu haline gelmiştir (Kuzgun, 2006). Dolayısıyla karar vermeyle ilgili 

çalışmalar daha çok meslek seçimi, kariyer gibi konularda ya da tüketim veya 

siyasi kararlar hakkında yapılan çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. 

Karar verme; bilgi toplama ve işleme, problem çözme, muhakeme etme, 

hafıza ve öğrenme gibi birçok bilişsel süreçleri içermektedir. Ergenlerin 

büyük bir çoğunluğunun 15 yaşından sonra doğru karar verme becerisini 

gösterdiği, yaratıcı problem çözme kapasitesine sahip olduğu ve sistematik 

karar verme sürecindeki aşamaları anlayabildiği kanıtlanmıştır. Ayrıca 

ergenler,  seçim durumlarının yararlarını ve risklerini daha geniş bir bakış 

açısıyla tanımlamaya ve gelişmiş bir kişisel kontrol göstermeye de 

başlamaktadırlar (Mann, Harmoni, Power, 1989). 

Heppner’e (1978) göre karar verme, seçenekleri değerlendirme ve 

sonuçlarını izleme süreçlerini içermektedir ve karar verilecek durumun doğru 

bir biçimde tanımlanması doğru çözümü de beraberinde getirecektir. Mantell, 

Tatikonda ve Liao (2006) karar vermede görevle ilgili özellikler ve risk 

unsurlarının yanı sıra kişisel özelliklerin de etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Shiloh, Koren ve Zakay (2001) ise karar vermede karar vericiler tarafından 

kullanılan çeşitli kuralların olduğu, karar karmaşasının en iyi seçimi yapma 

çabasından ve bireysel farklılıklardan kaynaklandığı düşüncesine sahiptir. 

Phillips, Pazienza ve Ferrin ( 1984), bireylerin problemlerinin üstesinden 

gelebilmesinde etkili karar verme becerilerine sahip olmalarının ve karar 

	

 

verme konusunda kendilerine güvenmelerinin önemli olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Verilecek karardan duyulan hoşnutsuzluk bireylerde pek çok 

olumsuz psikolojik sonuçlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla karar verme 

bireyin çok sayıda eylem alternatifi belirlediği, değerlendirdiği ve bu 

alternatiflerden birisini uygulamak için seçtiği karmaşık bir aşamalar bütünü 

olarak tanımlanmaktadır. 

Problem çözme ve karar verme modelleri genellikle benzer aşamalara 

sahiptir ve bu modellerin çoğu en az dört evreden oluşmaktadır (Huitt, 1992): 

1. Problem olarak algılanan bir durumun varlığı, bir problem ya da 

bir durumun anlaşılması için teşebbüste bulunulan giriş fazı, 

2. Alternatifler oluşturmayı ve değerlendirmeyi ve bir çözümü 

bularak seçme sürecini içeren işlem fazı, 

3. Çözümün değerlendirilmesinden ve planlamadan oluşan çıkış fazı,  

4. Eğer gerekliyse çözümün değerlendirilmesini ve düzenlenmesini 

içeren yorum fazı. 

Harren (1979: 119-120) başlıca üç karar verme stilinden 

bahsetmektedir: 

1. Rasyonel karar verme: Bu stilde kişisel kontrol yüksek bir 

düzeydedir, daha güvenli ve daha kesin bir karar verme ile 

sonuçlanır. 

2. Sezgisel karar verme: Bu stilde kişiler daha dürtüsel bir şekilde 

davranma eğiliminde olduğu için etkisiz bir karar verme yöntemi 

olarak kabul edilir. 

3. Bağımlı karar verme: Bu stil kararı dışsal bir faktöre yüklemeyle 

karakterizedir. Problem çözme yeteneği sınırlı ve kişisel kontrol 

daha azdır. 

Phillips, Pazienza ve Ferrin (1984) Harren’in bu üç karar verme stiline 

kaçınmacı karar vermeyi de eklemişlerdir. 
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Kuzgun’un (1993, Akt.: Kuzgun, 2006) karar stratejilerini belirlemek 

amacıyla hazırladığı Karar Ölçeği’nin faktör yapısına bakıldığında dört 

stratejinin bulunduğu görülmektedir. Bunlar; İçtepisel, mantıklı ve bağımlı 

karar verme ve ayrıca da kararsızlık stratejileridir. Dinklage (1967, Akt.: 

Kuzgun, 2006) yaptığı gözlemler sonucunda şu karar verme biçimlerini 

saptamıştır: 

İçtepisel Davrananlar: Bu kişiler karşılarına çıkan ilk seçeneğe 

yönelirler, kararları anidir ve sadece duygu ve isteklere bağlıdır. 

Kaderciler: Bu kişiler çözümü çevresel olaylara ve kadere bağlarlar. 

Boyun Eğenler: Bu kişiler kendi iradelerini ortaya koymaz, 

başkasının kararlarına boyun eğerler. 

Erteleyenler: Bu kişiler sorunu askıya alırlar ve eyleme geçmeyi ileri 

bir tarihe atarlar. 

Kendine Eziyet Edenler: Bu bireyler seçenekler hakkında bilgi 

toplamaya ve bu bilgiler hakkında düşünmeye fazla zaman harcarlar ve bu 

verilerin içinde kaybolurlar. 

Plan yapanlar: Bu kişiler belli bir hedefe götürecek seçenekleri 

sistematik olarak inceler ve en uygun seçeneği bulmaya çalışırlar. 

Sezgisel davrananlar: Bu bireyler, karar verme sorununa mistik ve 

bilinçaltı güdülerle yaklaşırlar. Kişi nasıl karar verdiğinin farkında olmadan 

verdikleri kararın doğru olduğuna inanırlar. 

Donup kalanlar: Bu bireyler karar verme sorumluluğunu 

hissetmekle birlikte ona yaklaşma gücünü kendilerinde bulamazlar, bir karar 

planı yapamazlar, erteleme kararı da veremezler, bilgi toplamaktan, 

seçenekler üzerinde düşünmekten kaçınırlar ama karar vermeleri gerektiğinin 

de bilincindedirler. 

Daha önce de ifade edildiği gibi karar verme ve problem çözme 

süreçlerinde, benzerlikler ve örtüşmeler söz konusudur ve her iki kavrama ait 

literatür incelendiğinde, ikisinin bir arada kullanılmalarının oldukça yaygın 

	

 

olduğu fark edilebilir  (Korkut, 2004). Problem çözme alanının öncüsü olarak 

kabul edilen D’Zurilla ve arkadaşları problem ve çözüm kavramlarını şöyle 

tanımlamaktadır: Problem, uyum gösterilmesi istenen fakat bir ya da daha 

fazla engel nedeniyle durumla ilgili hemen gözle görülebilir ya da 

kullanılabilir etkili bir karşılığı olmayan herhangi bir yaşam durumu ya da 

görevi olarak tanımlanır.  Problemli bir durumda beklentiler çevreden 

(örneğin, nesnel görev talepleri) ya da kişiden (örneğin kişisel bir amaç, 

ihtiyaç ya da bağlılık) kaynaklı olabilir. Bir problem tek bir zamanla sınırlı bir 

olay olabilir (örneğin işe giderken treni kaçırmak, akut bir hastalık), benzer ya 

da ilgili olayların bir dizisi olabilir (örneğin bir patronun tekrarlayan mantıksız 

istekleri, ergen tarafından sokağa çıkma yasağının sürekli ihlal edilmesi) ya 

da kronik, süregelen bir durum olabilir (örneğin sürekli ağrı, sıkıntı veya 

yalnızlık duygusu). Çözüm ise, belirli bir sorun durumunda uygulanan 

problem çözme işleminin ürünü olan duygusal ya da davranışsal başa çıkma 

tepkisi ya da tepki örüntüsüdür. Etkili bir problem çözmenin başarı 

hedeflerinden biri, olumlu sonuçları azami düzeye çıkarırken olumsuz 

sonuçları asgari düzeye indirmektir. Problem çözme konusunda zaman 

kavramı da önemlidir ve çözümle birlikte ortaya çıkan ürünler kısa vadeli 

olduğu kadar uzun vadeli de olabilir. Kişilerarası problemlerde etkili bir 

çözüm ise, tüm taraflar için kabul edilebilir ya da tatmin edici bir sonuç 

sağlayarak çatışma ya da anlaşmazlıkları giderebilmelidir (D’zurilla, Nezu, 

Maydeu-Olivares, 2004). Cüceloğlu (1991)’na göre, problemlerin çözümleri, 

problemin türüne ve karmaşıklığına göre farklılık gösterir. Bazı problemler 

tamamıyla mantık yoluyla çözülürken bazı problemler duygusal olgunluğu ve 

bazı problemler ise olaylara yeni bir algılama ile bakmayı gerektirir. Önemli 

olan problemlerin çözülmesindeki ortak yan amaca ulaşmaya ket vuran engeli 

ortadan kaldırmaktır.  

Araştırmacılar problemin, kişiyle amacı arasına bir engel koyduğuna 

ve ona zorluklar yaşattığına vurgu yapmaktadırlar. Ancak insanın dengesizlik 
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Kuzgun’un (1993, Akt.: Kuzgun, 2006) karar stratejilerini belirlemek 

amacıyla hazırladığı Karar Ölçeği’nin faktör yapısına bakıldığında dört 

stratejinin bulunduğu görülmektedir. Bunlar; İçtepisel, mantıklı ve bağımlı 

karar verme ve ayrıca da kararsızlık stratejileridir. Dinklage (1967, Akt.: 

Kuzgun, 2006) yaptığı gözlemler sonucunda şu karar verme biçimlerini 

saptamıştır: 

İçtepisel Davrananlar: Bu kişiler karşılarına çıkan ilk seçeneğe 

yönelirler, kararları anidir ve sadece duygu ve isteklere bağlıdır. 

Kaderciler: Bu kişiler çözümü çevresel olaylara ve kadere bağlarlar. 

Boyun Eğenler: Bu kişiler kendi iradelerini ortaya koymaz, 

başkasının kararlarına boyun eğerler. 

Erteleyenler: Bu kişiler sorunu askıya alırlar ve eyleme geçmeyi ileri 

bir tarihe atarlar. 

Kendine Eziyet Edenler: Bu bireyler seçenekler hakkında bilgi 

toplamaya ve bu bilgiler hakkında düşünmeye fazla zaman harcarlar ve bu 

verilerin içinde kaybolurlar. 

Plan yapanlar: Bu kişiler belli bir hedefe götürecek seçenekleri 

sistematik olarak inceler ve en uygun seçeneği bulmaya çalışırlar. 

Sezgisel davrananlar: Bu bireyler, karar verme sorununa mistik ve 

bilinçaltı güdülerle yaklaşırlar. Kişi nasıl karar verdiğinin farkında olmadan 

verdikleri kararın doğru olduğuna inanırlar. 

Donup kalanlar: Bu bireyler karar verme sorumluluğunu 

hissetmekle birlikte ona yaklaşma gücünü kendilerinde bulamazlar, bir karar 

planı yapamazlar, erteleme kararı da veremezler, bilgi toplamaktan, 

seçenekler üzerinde düşünmekten kaçınırlar ama karar vermeleri gerektiğinin 

de bilincindedirler. 

Daha önce de ifade edildiği gibi karar verme ve problem çözme 

süreçlerinde, benzerlikler ve örtüşmeler söz konusudur ve her iki kavrama ait 

literatür incelendiğinde, ikisinin bir arada kullanılmalarının oldukça yaygın 

	

 

olduğu fark edilebilir  (Korkut, 2004). Problem çözme alanının öncüsü olarak 

kabul edilen D’Zurilla ve arkadaşları problem ve çözüm kavramlarını şöyle 

tanımlamaktadır: Problem, uyum gösterilmesi istenen fakat bir ya da daha 

fazla engel nedeniyle durumla ilgili hemen gözle görülebilir ya da 

kullanılabilir etkili bir karşılığı olmayan herhangi bir yaşam durumu ya da 

görevi olarak tanımlanır.  Problemli bir durumda beklentiler çevreden 

(örneğin, nesnel görev talepleri) ya da kişiden (örneğin kişisel bir amaç, 

ihtiyaç ya da bağlılık) kaynaklı olabilir. Bir problem tek bir zamanla sınırlı bir 

olay olabilir (örneğin işe giderken treni kaçırmak, akut bir hastalık), benzer ya 

da ilgili olayların bir dizisi olabilir (örneğin bir patronun tekrarlayan mantıksız 

istekleri, ergen tarafından sokağa çıkma yasağının sürekli ihlal edilmesi) ya 

da kronik, süregelen bir durum olabilir (örneğin sürekli ağrı, sıkıntı veya 

yalnızlık duygusu). Çözüm ise, belirli bir sorun durumunda uygulanan 

problem çözme işleminin ürünü olan duygusal ya da davranışsal başa çıkma 

tepkisi ya da tepki örüntüsüdür. Etkili bir problem çözmenin başarı 

hedeflerinden biri, olumlu sonuçları azami düzeye çıkarırken olumsuz 

sonuçları asgari düzeye indirmektir. Problem çözme konusunda zaman 

kavramı da önemlidir ve çözümle birlikte ortaya çıkan ürünler kısa vadeli 

olduğu kadar uzun vadeli de olabilir. Kişilerarası problemlerde etkili bir 

çözüm ise, tüm taraflar için kabul edilebilir ya da tatmin edici bir sonuç 

sağlayarak çatışma ya da anlaşmazlıkları giderebilmelidir (D’zurilla, Nezu, 

Maydeu-Olivares, 2004). Cüceloğlu (1991)’na göre, problemlerin çözümleri, 

problemin türüne ve karmaşıklığına göre farklılık gösterir. Bazı problemler 

tamamıyla mantık yoluyla çözülürken bazı problemler duygusal olgunluğu ve 

bazı problemler ise olaylara yeni bir algılama ile bakmayı gerektirir. Önemli 

olan problemlerin çözülmesindeki ortak yan amaca ulaşmaya ket vuran engeli 

ortadan kaldırmaktır.  

Araştırmacılar problemin, kişiyle amacı arasına bir engel koyduğuna 

ve ona zorluklar yaşattığına vurgu yapmaktadırlar. Ancak insanın dengesizlik 
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ve tutarsızlık içinde yaşayamayacağı ve dolayısıyla problem olarak tarif 

edilen durumların bireyin kendini geliştirmesi için bir fırsata 

dönüştürebileceği açıktır. Örneğin Çincede problem kavramının karşılığı iki 

kelimeden oluşmaktadır: “Weiji”, “tehlike ve olanak”. Dolayısıyla 

karşılaşılan her problem, daha iyi durumlar için bir olanak sağlayacaktır 

(Yıldız ve Ekşisu, 2011). 

Problem çözme; bilinçli, mantıklı, amaçlı ve çaba gerektiren bir 

faaliyet olarak kabul edilir. Sosyal problem çözme terimi ise, problem gerçek 

dünyada meydana geldiğinde problemi çözmek anlamında kullanılır 

(D'zurilla, Maydeu-Olivares, 1995). Sosyal problem çözme çalışmaları, 

kişisel olmayan genel problemleri (örneğin yetersiz finansman, çalıntı mal), 

kişisel ya da içsel problemleri (duygusal, davranışsal, bilişsel ya da sağlık 

problemleri), kişiler arası problemleri (örneğin, evlilik çatışmaları, aile 

anlaşmazlıkları)  ve toplumsal problemleri (örneğin, suç, ırk ayrımcılığı) 

içeren, kişinin işlevini etkileyebilen her tür problemi ele almaktadır (D’zurilla, 

Nezu, Maydeu-Olivares, 2004). Problem çözme özünde bir beceridir ve 

eğitimle kazandırılıp, geliştirilebilir. Bu beceri, farklı kişi, zaman, olay ve 

ortamlara uyarlanabilir bir nitelikte olmalı ve birey tarafından özümsenerek 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlardaki yeni durumlara aktarılabilmelidir 

(Yıldız,2003). 

İlgili literatüre bakıldığında özellikle ülkemizde karar verme ve 

sosyal problem çözmeyi bir arada ele alan çalışmaların bulunmadığı yurt 

dışında ise henüz az sayıda olduğu görülmektedir. Kısaca karar verme ve 

sosyal problem çözme kavramları daha çok ayrı ayrı ve daha az sayıda ise bir 

arada çalışılmıştır. Bu açıdan yaptığımız araştırmanın bu anlamdaki boşluğu 

doldurabileceği düşünülmektedir. Aşağıda alanda yapılan çalışmaların 

konumuzla ilgili olanlarına yer verilmektedir. 

Nezu, D’Zurilla (1981) sosyal problem çözme sürecindeki karar verme 

eyleminde problemin tanımlanması ve formüle edilmesinin etkisini 

	

 

incelemişlerdir. Üniversite öğrencileri üç gruba ayrılmıştır. Birinci gruba 

problemin tanımlanması ve formüle edilmesinin detaylı bir eğitimi verilmiş, 

ikinci gruba problemin tanımlanması ve formüle edilmesi için genel rehberlik 

yapılmış ve üçüncü gruba ise problem çözmeyle ilgili herhangi bir eğitim 

verilmemiştir. Ayrıca her bir grubun yarısına karar verme eğitimi verilirken 

yarısına verilmemiştir. Hem problemin tanımlanması ve formüle edilmesinin 

eğitimi hem de karar verme eğitimi birbirinden bağımsız olarak karar 

vermenin etkililiğini artırmışlardır. Sadece problem çözme eğitimi daha iyi 

karar vermeyi artırırken, sadece karar verme eğitimi artırmamıştır. Morera, 

Maydeu-Olivares, Nygren, White, Fernandez, Skewes (2006)  Amerika’daki 

İspanyollarda sosyal problem çözmenin yordayıcısı olarak karar verme 

stillerini incelemişlerdir.  958 üniversite öğrencisi üzerindeki yaptıkları 

çalışmada sosyal problem çözme ve karar vermeyi ilişkili bulmuşlardır. 

Probleme Olumlu Yönelim, Sezgisel ve Analitik Karar Verme ile olumlu 

yönde ilişkiliyken, pişmanlığa dayalı karar vermeyle olumsuz yönde 

ilişkilidir. Bunun tam tersi şekilde, Probleme Olumsuz Yönelim pişmanlığa 

dayalı karar vermeyle olumlu yönde ilişkiliyken, Sezgisel ve Analitik Karar 

Verme ile olumsuz yönde ilişkilidir. Mantıklı Problem Çözme Analitik Karar 

Verme ile olumlu yönde ilişkilidir. Dürtüsel-Dikkatsiz Problem Çözme ile 

sezgisel ve pişmanlığa dayalı karar vermeyle olumlu yönde ilişkiliyken, 

analitik karar vermeyle olumlu yönde ilişkilidir. Kaçınan Stil Problem Çözme 

ile pişmanlığa dayalı karar verme olumlu yönde, analitik karar vermeyle 

olumsuz yönde ilişkilidir. Beth-Harris ve Franklin (2003) yaşları 14 ile 18 

arasında değişen toplam 85 ergen anne adayı üzerinde uyguladıkları okul 

tabanlı bir bilişsel-davranışçı grup müdahale programının ergenlerin sosyal 

problem çözme becerilerine etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda; 

problem-odaklı başa çıkma becerileri ve rasyonel problem çözme becerileri 

açısından deney ve kontrol grubunun son ölçümleri arasında deney grubu 

lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle 
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ve tutarsızlık içinde yaşayamayacağı ve dolayısıyla problem olarak tarif 

edilen durumların bireyin kendini geliştirmesi için bir fırsata 

dönüştürebileceği açıktır. Örneğin Çincede problem kavramının karşılığı iki 

kelimeden oluşmaktadır: “Weiji”, “tehlike ve olanak”. Dolayısıyla 

karşılaşılan her problem, daha iyi durumlar için bir olanak sağlayacaktır 

(Yıldız ve Ekşisu, 2011). 

Problem çözme; bilinçli, mantıklı, amaçlı ve çaba gerektiren bir 

faaliyet olarak kabul edilir. Sosyal problem çözme terimi ise, problem gerçek 

dünyada meydana geldiğinde problemi çözmek anlamında kullanılır 

(D'zurilla, Maydeu-Olivares, 1995). Sosyal problem çözme çalışmaları, 

kişisel olmayan genel problemleri (örneğin yetersiz finansman, çalıntı mal), 

kişisel ya da içsel problemleri (duygusal, davranışsal, bilişsel ya da sağlık 

problemleri), kişiler arası problemleri (örneğin, evlilik çatışmaları, aile 

anlaşmazlıkları)  ve toplumsal problemleri (örneğin, suç, ırk ayrımcılığı) 

içeren, kişinin işlevini etkileyebilen her tür problemi ele almaktadır (D’zurilla, 

Nezu, Maydeu-Olivares, 2004). Problem çözme özünde bir beceridir ve 

eğitimle kazandırılıp, geliştirilebilir. Bu beceri, farklı kişi, zaman, olay ve 

ortamlara uyarlanabilir bir nitelikte olmalı ve birey tarafından özümsenerek 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlardaki yeni durumlara aktarılabilmelidir 

(Yıldız,2003). 

İlgili literatüre bakıldığında özellikle ülkemizde karar verme ve 

sosyal problem çözmeyi bir arada ele alan çalışmaların bulunmadığı yurt 

dışında ise henüz az sayıda olduğu görülmektedir. Kısaca karar verme ve 

sosyal problem çözme kavramları daha çok ayrı ayrı ve daha az sayıda ise bir 

arada çalışılmıştır. Bu açıdan yaptığımız araştırmanın bu anlamdaki boşluğu 

doldurabileceği düşünülmektedir. Aşağıda alanda yapılan çalışmaların 

konumuzla ilgili olanlarına yer verilmektedir. 

Nezu, D’Zurilla (1981) sosyal problem çözme sürecindeki karar verme 

eyleminde problemin tanımlanması ve formüle edilmesinin etkisini 

	

 

incelemişlerdir. Üniversite öğrencileri üç gruba ayrılmıştır. Birinci gruba 

problemin tanımlanması ve formüle edilmesinin detaylı bir eğitimi verilmiş, 

ikinci gruba problemin tanımlanması ve formüle edilmesi için genel rehberlik 

yapılmış ve üçüncü gruba ise problem çözmeyle ilgili herhangi bir eğitim 

verilmemiştir. Ayrıca her bir grubun yarısına karar verme eğitimi verilirken 

yarısına verilmemiştir. Hem problemin tanımlanması ve formüle edilmesinin 

eğitimi hem de karar verme eğitimi birbirinden bağımsız olarak karar 

vermenin etkililiğini artırmışlardır. Sadece problem çözme eğitimi daha iyi 

karar vermeyi artırırken, sadece karar verme eğitimi artırmamıştır. Morera, 

Maydeu-Olivares, Nygren, White, Fernandez, Skewes (2006)  Amerika’daki 

İspanyollarda sosyal problem çözmenin yordayıcısı olarak karar verme 

stillerini incelemişlerdir.  958 üniversite öğrencisi üzerindeki yaptıkları 

çalışmada sosyal problem çözme ve karar vermeyi ilişkili bulmuşlardır. 

Probleme Olumlu Yönelim, Sezgisel ve Analitik Karar Verme ile olumlu 

yönde ilişkiliyken, pişmanlığa dayalı karar vermeyle olumsuz yönde 

ilişkilidir. Bunun tam tersi şekilde, Probleme Olumsuz Yönelim pişmanlığa 

dayalı karar vermeyle olumlu yönde ilişkiliyken, Sezgisel ve Analitik Karar 

Verme ile olumsuz yönde ilişkilidir. Mantıklı Problem Çözme Analitik Karar 

Verme ile olumlu yönde ilişkilidir. Dürtüsel-Dikkatsiz Problem Çözme ile 

sezgisel ve pişmanlığa dayalı karar vermeyle olumlu yönde ilişkiliyken, 

analitik karar vermeyle olumlu yönde ilişkilidir. Kaçınan Stil Problem Çözme 

ile pişmanlığa dayalı karar verme olumlu yönde, analitik karar vermeyle 

olumsuz yönde ilişkilidir. Beth-Harris ve Franklin (2003) yaşları 14 ile 18 

arasında değişen toplam 85 ergen anne adayı üzerinde uyguladıkları okul 

tabanlı bir bilişsel-davranışçı grup müdahale programının ergenlerin sosyal 

problem çözme becerilerine etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda; 

problem-odaklı başa çıkma becerileri ve rasyonel problem çözme becerileri 

açısından deney ve kontrol grubunun son ölçümleri arasında deney grubu 

lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle 
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uygulanan müdahale programının sosyal problem çözme becerileri üzerinde 

güçlü bir etki yarattığı görülmüştür. 

Konuyla ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde sınırlı 

sayıda araştırmaya ulaşılmıştır. Deniz (2004), 193 kız ve 261 erkek olmak 

üzere 454 üniversite öğrencisiyle yaptığı bir araştırmada karar vermede öz 

saygı, karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Araştırma sonuçları karar vermeyle benlik saygısı, erteleme 

davranışı, uyanıklık, aşırı tetikte olma hali, çabukluk arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Yılmaz ve Yıldız (2013) karar vermede öz 

saygı, karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Araştırma grubunu 467 turist rehberi oluşturmaktadır. 

Dikkatli karar verme ve problem çözme arasında olumsuz yönde düşük ilişki 

bulunurken, aceleci karar verme, erteleyici karar verme ve çekingen karar 

verme arasında olumlu yönde düşük ilişki bulunmuştur. Güçray (2001) 

ergenlerde karar verme davranışları, öz-saygı ve problem çözme becerileri 

algısı arasındaki ilişkileri incelemek, öz-saygı ve problem çözme becerileri 

algısının karar verme davranışlarını yordamadaki katkılarını belirlemek 

amacıyla yaptığı çalışmada; karar verme davranışları ile problem çözme ve 

öz-saygı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. 

Öz-saygı ve problem çözme becerileri algısının karar verme davranışlarını 

yordamada anlamlı katkıları olduğu görülmüştür. 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı hazırlanan sosyal problem çözme eğitimi 

programının 9. sınıf öğrencilerinin karar verme becerilerini olumlu yönde 

etkileyip etkilemediğini ve uygulanan eğitim programının kalıcılığını test 

etmektir. Ayrıca hazırlanan eğitim programının yapılacak benzer çalışmalar 

için bir referans oluşturması da hedeflenmektedir.  

 

 

	

 

Çalışmanın Hipotezleri 

Bu çalışma kapsamında aşağıda yer alan hipotezler sınanacaktır: 

1. Deney grubu ve kontrol grubunun ön test puanlarında anlamlı düzeyde bir 

fark olmayacaktır. 

2.  Deney grubu ve kontrol grubunun son test puanları arasında anlamlı 

düzeyde bir fark oluşacaktır. 

3. Deney ve kontrol grubunun izleme testi sonuçları arasında anlamlı bir fark 

olacaktır. 

4.  Deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark 

olacaktır, ancak son test ve izleme testi arasında anlamlı bir fark olmayacaktır. 

5.  Kontrol grubunun ön test, son test ve izleme testi puanları arasında anlamlı 

bir fark olmayacaktır. 

Sayıltılar 
Araştırmamızda yer alan deney ve kontrol grubundaki öğrenciler 

uygulanan ölçeği samimi bir şekilde cevaplamışlardır. 

Deney ve kontrol grubundaki öğrenciler ön test puanlarına göre random olarak 

seçilmişlerdir. 

Süreç 

Çalışmamızda Esenler Atışalanı Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencisi olan 

124 öğrenciye Kişisel Kararsızlık Ölçeği uygulanmış, kararsızlık puanı 

yüksek olan 20 öğrenci seçilerek bu 20 öğrenci random bir şekilde deney ve 

kontrol gruplarına atanmıştır. Deney grubunda yer alan 10 öğrenciye 10 

oturumluk Sosyal Problem Çözme Eğitim Programı uygulandıktan sonra 

deney ve kontrol grubuna tekrar Kişisel Kararsızlık Ölçeği uygulanmıştır. Altı 

ay sonra ise yine aynı öğrencilere aynı ölçek uygulanarak sonuçlar istatistiksel 

olarak değerlendirilmiştir. 
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uygulanan müdahale programının sosyal problem çözme becerileri üzerinde 

güçlü bir etki yarattığı görülmüştür. 

Konuyla ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde sınırlı 

sayıda araştırmaya ulaşılmıştır. Deniz (2004), 193 kız ve 261 erkek olmak 

üzere 454 üniversite öğrencisiyle yaptığı bir araştırmada karar vermede öz 

saygı, karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Araştırma sonuçları karar vermeyle benlik saygısı, erteleme 

davranışı, uyanıklık, aşırı tetikte olma hali, çabukluk arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Yılmaz ve Yıldız (2013) karar vermede öz 

saygı, karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Araştırma grubunu 467 turist rehberi oluşturmaktadır. 

Dikkatli karar verme ve problem çözme arasında olumsuz yönde düşük ilişki 

bulunurken, aceleci karar verme, erteleyici karar verme ve çekingen karar 

verme arasında olumlu yönde düşük ilişki bulunmuştur. Güçray (2001) 
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öz-saygı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. 

Öz-saygı ve problem çözme becerileri algısının karar verme davranışlarını 

yordamada anlamlı katkıları olduğu görülmüştür. 
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Çalışmanın Hipotezleri 

Bu çalışma kapsamında aşağıda yer alan hipotezler sınanacaktır: 

1. Deney grubu ve kontrol grubunun ön test puanlarında anlamlı düzeyde bir 

fark olmayacaktır. 

2.  Deney grubu ve kontrol grubunun son test puanları arasında anlamlı 

düzeyde bir fark oluşacaktır. 

3. Deney ve kontrol grubunun izleme testi sonuçları arasında anlamlı bir fark 

olacaktır. 

4.  Deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark 

olacaktır, ancak son test ve izleme testi arasında anlamlı bir fark olmayacaktır. 
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Sayıltılar 
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Deney ve kontrol grubundaki öğrenciler ön test puanlarına göre random olarak 

seçilmişlerdir. 

Süreç 

Çalışmamızda Esenler Atışalanı Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencisi olan 

124 öğrenciye Kişisel Kararsızlık Ölçeği uygulanmış, kararsızlık puanı 

yüksek olan 20 öğrenci seçilerek bu 20 öğrenci random bir şekilde deney ve 

kontrol gruplarına atanmıştır. Deney grubunda yer alan 10 öğrenciye 10 

oturumluk Sosyal Problem Çözme Eğitim Programı uygulandıktan sonra 

deney ve kontrol grubuna tekrar Kişisel Kararsızlık Ölçeği uygulanmıştır. Altı 

ay sonra ise yine aynı öğrencilere aynı ölçek uygulanarak sonuçlar istatistiksel 

olarak değerlendirilmiştir. 
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Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Çalışmamız ön test, son test; deney ve kontrol gruplu deneysel bir 

modeldir.   

Evren ve Örneklem 

Esenler Atışalanı Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencisi olan 124 öğrenciye Kişisel 

Kararsızlık Ölçeği uygulanmış, kararsızlık puanı yüksek olan 20 öğrenci 

seçilmiştir. Bu 20 öğrenci random bir şekilde deney ve kontrol gruplarına 

atanmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Bu çalışmada öğrencilerin kararsızlık düzeylerini tespit etmek 

amacıyla Kuzgun ve Bacanlı (2005) tarafından geliştirilen “Kişisel 

Kararsızlık Ölçeği” kullanılmıştır. 

Kişisel Kararsızlık Ölçeği: Ülkemizde kariyer kararsızlığından 

bağımsız olarak genelleştirilmiş kararsızlığı ölçmeyi amaçlayan ilk ölçek 

Bacanlı (2000) tarafından geliştirilen ölçektir (Akt; Bacanlı, 2005). Kişisel 

Kararsızlık Ölçeği Bacanlı (2005) tarafından bireylerin kararsızlık örüntüleri 

ve kararsızlık düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen Kararsızlık Ölçeği 

(Bacanlı, 2000) revize edilerek oluşturulmuştur. Ölçek, beşli Likert tipinde 

(1=Hiç Uygun Değil, 2=Pek Uygun Değil, 3=Biraz Uygun, 4=Uygun, 5=Çok 

Uygun) puanlanan toplam 18maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı 

geçerliğine ilişkin yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda araştırıcı 

kararsızlık (10 madde) ve aceleci kararsızlık (8 madde) diye adlandırılan iki 

alt ölçek belirlenmiştir (Bacanlı, 2005). Bir alt ölçekten elde edilen yüksek 

puan o alt ölçeğin ölçtüğü kişisel kararsızlık düzeyinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin tümü için hesaplanan iç tutarlık katsayısı .90, 

araştırıcı kararsızlık için .88 ve aceleci kararsızlık için .85olarak rapor 

edilmiştir (Bacanlı, 2005). Test-tekrar test yöntemi ile 21 gün arayla yapılan 

	

 

iki uygulama arasında hesaplanan güvenirlik katsayısı ölçeğin tümü için .84, 

araştırıcı kararsızlık için .84 ve aceleci kararsızlık için .78’dir.    

Sosyal Problem Çözme Eğitim Programı: Sosyal problem çözme 

eğitim programı bilişsel davranışçı bakış açısının benimsendiği bir yöntemle 

hazırlanmış ve eğitim programı çeşitli kaynaklardan yararlanılarak 

araştırıcıların kendisi tarafından geliştirilmiştir. Program her oturumu 

yaklaşık bir saat süren ve toplam 10 oturumdan oluşan bir çerçevede 

yapılandırılmıştır. Oturumların ana hedefi olan sosyal problem çözme 

becerisini geliştireceği düşünülen grup çalışmalarına yer verilmiştir. 

Bunlardan bazıları,  problem çözme sürecinde kendini izleme (Çekici, 2009), 

problem çözme aşamaları (D’Zurilla, Nezu, 1990) konusunda bilgilendirme, 

altı şapka tekniği  (DeBono, 2003), ben dili (Gordon, 2005) ve sosyal problem 

çözmede kişisel değerleri fark ettirme (Temüroğlu, 2012) uygulamalarıdır. 

Ayrıca araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyal problem durumlarında 

öğrencilerin başa çıkma becerilerini arttırmak amacıyla rol playing 

uygulamaları da yapılmıştır. Yukarıda belirtilen kaynaklardan yararlanılarak 

oluşturulan 10 oturumluk programın ilk oturumunda grup kuralları ve kişisel 

amaç oluşturma süreci üzerinde durulmuştur. Diğer oturumlar boyunca da 

üyelerin kişisel amaçlarını oluşturmaları üzerinde çalışılmaya devam edilmiş 

ve yukarıdaki uygulamalara yer verilmiştir. Dokuzuncu oturumda başarılmış 

sosyal problem çözme görevleri hakkında konuşulmuş ve tamamlanabilir 

olanlar üzerinde durulmuştur. Son oturumda ise grup oturumlarının gözden 

geçirilmesi ve amaçlara ulaşmayı engelleyen etmenler değerlendirilmiştir.  

  Bulgular ve Sonuç 

Çalışmamız bir deney bir kontrol grubundan oluşan ve ön test, son 

test ve izleme testi uygulaması yapılan deneysel bir çalışmadır. Çalışmada 20 

kişiden oluşan grup random bir şekilde ikiye bölünerek bir deney ve bir 

kontrol grubu oluşturulmuş, deney grubuna 10 haftalık bir eğitim programı 

uygulanmış, kontrol grubuna ise herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Her iki 
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gruba da biri uygulamanın başında diğeri 10 haftanın sonunda ve üçüncüsü de 

6 ay sonra olmak üzere, ön test, son test ve izleme testleri yapılmıştır. Ancak 

izleme testinde örneklem sayımızda küçük bir değişiklik söz konusudur,  

deney grubunda yer alan öğrencilerden ikisi, kontrol grubunda yer alan 

öğrencilerden biri okul değişikliği yaptığı için izleme testi sonuçları deney 

grubu için 8, kontrol grubu için 9 öğrenci ile değerlendirilmiştir. Testlerden 

elde edilen sonuçlar SPSS 20 programıyla analiz edilmiştir. Örneklem 

sayısının küçük oluşu sebebiyle t test yerine nonparametrik testler olan Mann-

Whitney U ve Wilcoxon İşaret testleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu 

elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir. Deney ve kontrol grubundaki 

öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yapılan ön test ve son test 

uygulamalarından aldıkları puanların ortalama ve standart sapma değerleri 

Tablo-1 ve Tablo- 2’de 6 ay sonra yapılan izleme testi puanlarının ortalama 

ve standart sapma değerleri ise Tablo-3’te verilmektedir. 

Tablo-1: Deney ve Kontrol Gruplarının Kişisel Kararsızlık Ölçeği Ön 
Test Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 
 

Gruplar 
 N Test 𝐗𝐗 SS 

Deney  
Ön Test 10 

Aceleci Kararsızlık 32.90 7.14 

Araştırıcı Kararsızlık 22.30 5.51 
Toplam Kararsızlık 55.20 6.26 

Kontrol  
Ön Test 10 

Aceleci Kararsızlık 33.30 7.80 
Araştırıcı Kararsızlık 25.10 3.07 
Toplam Kararsızlık 58.40 7.87 

Tablo-2: Deney ve Kontrol Gruplarının Kişisel Kararsızlık Ölçeği Son 
Test Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Gruplar N Test 𝐗𝐗 SS 

Deney  
Son Test 10 

Aceleci Kararsızlık 21.90 2.51 

Araştırıcı Kararsızlık 16.60 4.59 
Toplam Kararsızlık 38.50 5.21 

Kontrol  
Son Test 10 

Aceleci Kararsızlık 32.10 7.38 
Araştırıcı Kararsızlık 22.00 4.47 
Toplam Kararsızlık 54.10 9.35 

	

 

  

Tablo-3: Deney ve Kontrol Gruplarının Kişisel Kararsızlık Ölçeği İzleme 
Testi Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Gruplar 
 N Test 𝐗𝐗 SS 

Deney 
  

İzleme Testi 
8 

Aceleci Kararsızlık 24.37 5.26 

Araştırıcı Kararsızlık 16.25 2.12 
Toplam Kararsızlık 40.62 6.06 

Kontrol  
İzleme Testi 9 

Aceleci Kararsızlık 31.88 5.90 
Araştırıcı Kararsızlık 23.55 4.87 
Toplam Kararsızlık 55.44 9.00 

 

Tablolarda da görüldüğü gibi deney grubundaki öğrencilerin ön test 

ve son test puanlarında önemli düzeyde bir azalma görülürken (Aceleci 

Kararsızlık; 32.90’dan 22.00’ye, Araştırıcı Kararsızlık; 22.30’dan 16.70’e ve 

Toplam Kararsızlık 55.20’den 38.70’e) kontrol grubundaki öğrencilerin ön 

test ve son test puanları arasında ise sadece küçük bir değişiklik (Aceleci 

Kararsızlık; 33.30’dan 31.90’a, Araştırıcı Kararsızlık; 25.10’dan 22.00’ye ve 

Toplam Kararsızlık 58.40’dan 53.90’a)  gözlenmiştir. İzleme testi sonuçlarına 

bakıldığında ise deney grubunda araştırıcı kararsızlık puanındaki düşme 

aynen korunurken aceleci kararsızlık puanında küçük bir artış görülmüştür. 

Kontrol grubunda ise bütün kararsızlık puanları neredeyse değişmeden 

kalmıştır. Bu sonuçlar, sosyal problem çözme eğitim programının bir etkisinin 

olduğunu göstermekle birlikte araştırıcı kararsızlık puanının öğrenme 

durumundan etkilenmeye daha açık olduğu ancak acelecilik özelliğinin 

mizaçla daha fazla açıklanabilecek bir özellik olması dolayısıyla öğrenmeden 

daha az bir oranda etkilendiği düşünülmektedir.  Elde edilen verilere, ayrıca 

hem gruplar arasındaki farkların hem de grup içi farkların anlamlı düzeyde bir 

sonuç verip vermeyeceğini görmek amacıyla gruplar arası farklar için Mann- 

Whitney U testi, grup içi fark içinse Wilcoxon işaret testi uygulanmıştır. 

Deney ve kontrol grubunun ön test sonuçlarının karşılaştırıldığı tablo aşağıda 

yer almaktadır. 
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Toplam Kararsızlık 58.40’dan 53.90’a)  gözlenmiştir. İzleme testi sonuçlarına 

bakıldığında ise deney grubunda araştırıcı kararsızlık puanındaki düşme 

aynen korunurken aceleci kararsızlık puanında küçük bir artış görülmüştür. 

Kontrol grubunda ise bütün kararsızlık puanları neredeyse değişmeden 

kalmıştır. Bu sonuçlar, sosyal problem çözme eğitim programının bir etkisinin 

olduğunu göstermekle birlikte araştırıcı kararsızlık puanının öğrenme 

durumundan etkilenmeye daha açık olduğu ancak acelecilik özelliğinin 

mizaçla daha fazla açıklanabilecek bir özellik olması dolayısıyla öğrenmeden 

daha az bir oranda etkilendiği düşünülmektedir.  Elde edilen verilere, ayrıca 

hem gruplar arasındaki farkların hem de grup içi farkların anlamlı düzeyde bir 

sonuç verip vermeyeceğini görmek amacıyla gruplar arası farklar için Mann- 

Whitney U testi, grup içi fark içinse Wilcoxon işaret testi uygulanmıştır. 

Deney ve kontrol grubunun ön test sonuçlarının karşılaştırıldığı tablo aşağıda 

yer almaktadır. 
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Tablo 4: Deney ve Kontrol grubunun ön test puanlarının 
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 
 

Gruplar N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplam

ı 
U Z P 

Deney 
Aceleci Kararsızlık 10 10,15 101,50 46,5

0 
-

,26 ,79 

Araştırıcı Kararsızlık 10 8,75 87,50 32,50 -1,38 ,16 
Toplam Kararsızlık 10 9,10 91,00 36,00 -1,06 ,28 

Kontrol 
Aceleci Kararsızlık 10 10,85 108,50    

Araştırıcı Kararsızlık 10 12,25 122,50    
Toplam Kararsızlık 10 11,90 119,00    

 
Tablo 4’te görüldüğü gibi iki grubun ön test puanları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak beklendiği şekilde iki grup arasında 

fark olmadığı saptanmıştır. Aceleci kararsızlık için, Z= -.26, p=.79 ve  

p>.05’ten büyük, araştırıcı kararsızlık için, Z=-1.38, p=.16 ve p>.05’ten 

büyük, toplam kararsızlık için, Z= -1.06, p=.28 ve p>.05’ten büyük olduğu 

için iki grup arasında anlamlı düzeyde bir  fark yoktur. İki grubun son test 

puanlarının  Mann-Whitney U testine göre karşılaştırılmasıyla ilgili sonuçlar 

aşağıda yer almaktadır.  

 
Tablo 5: Deney ve Kontrol grubunun son test puanlarının 
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 
 

Gruplar N 
Sıra 

Ortalama
sı 

Sıra 
Toplamı U Z p 

Deney 
Aceleci Kararsızlık 10 6,50 65,00 10,0

0 
-

3,03 
,00
2 

Araştırıcı Kararsızlık 10 7,65 76,50 21,50 -2,15 ,031 
Toplam Kararsızlık 10 6,05 60,50 5,50 -3,37 ,000 

Kontrol 
Aceleci Kararsızlık 10 14,50 145,00    

Araştırıcı Kararsızlık 10 13,35 133,50    
Toplam Kararsızlık 10 14,95 145,00    

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi iki grubun son test puanları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak beklendiği şekilde iki grup arasında 

anlamlı düzeyde bir fark olduğu saptanmıştır. Aceleci kararsızlık için, Z= -

3.03, p=.002 ve  p<.05’ten küçük, araştırıcı kararsızlık için, Z=-2.15, p=.031 

	

 

ve p<.05’ten küçük, toplam kararsızlık için, Z= 3.37, p=.000 ve p<.05’ten 

küçük olduğu için iki grup arasında anlamlı düzeyde bir  fark bulunmaktadır. 

Bu sonuca göre ise, uygulanan eğitim programının deney grubu üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Yine her iki gruba uygulanan 

izleme testi sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 6: Deney ve Kontrol grubunun izleme testi puanlarının 
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 
 

Gruplar N 
Sıra 

Ortalama
sı 

Sıra 
Toplamı U Z p 

Deney 
Aceleci Kararsızlık 8 6,06 48,50 12,5

0 
-

2,27 
,02
1 

Araştırıcı Kararsızlık 8 4,75 38,00 2,00 -3,32 ,000 
Toplam Kararsızlık 8 4,50 36,00 ,00 -3,47 ,000 

Kontrol 
Aceleci Kararsızlık 9 11,61 104,50    

Araştırıcı Kararsızlık 9 12,78 115,00    
Toplam Kararsızlık 9 13,00 117,00    

 

            Tablo 6’da da görüldüğü gibi iki grubun izleme testi puanları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak beklendiği şekilde iki grup arasında 

anlamlı düzeyde bir fark olduğu saptanmıştır. Aceleci kararsızlık için, Z= -

2.27, p=.021 ve  p<.05’ten küçük, araştırıcı kararsızlık için, Z=-3.32, p=.000 

ve p<.05’ten küçük, toplam kararsızlık için, Z= 3.47, p=.000 ve p<.05’ten 

küçük olduğu için iki grup arasında anlamlı düzeyde bir  fark bulunmaktadır. 

Bu sonuca göre ise, uygulanan eğitim programının deney grubu üzerindeki 

etkisinin kalıcı olduğu söylenebilir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 

kararsızlık düzeylerinde, ön test, son test ve izleme testinden aldıkları 

puanlara göre, kendi içlerinde anlamlı bir farklılık gösterip göstermediklerini 

belirlemeye yönelik olarak uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 4: Deney ve Kontrol grubunun ön test puanlarının 
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 
 

Gruplar N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplam

ı 
U Z P 

Deney 
Aceleci Kararsızlık 10 10,15 101,50 46,5

0 
-

,26 ,79 

Araştırıcı Kararsızlık 10 8,75 87,50 32,50 -1,38 ,16 
Toplam Kararsızlık 10 9,10 91,00 36,00 -1,06 ,28 

Kontrol 
Aceleci Kararsızlık 10 10,85 108,50    

Araştırıcı Kararsızlık 10 12,25 122,50    
Toplam Kararsızlık 10 11,90 119,00    

 
Tablo 4’te görüldüğü gibi iki grubun ön test puanları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak beklendiği şekilde iki grup arasında 

fark olmadığı saptanmıştır. Aceleci kararsızlık için, Z= -.26, p=.79 ve  

p>.05’ten büyük, araştırıcı kararsızlık için, Z=-1.38, p=.16 ve p>.05’ten 

büyük, toplam kararsızlık için, Z= -1.06, p=.28 ve p>.05’ten büyük olduğu 

için iki grup arasında anlamlı düzeyde bir  fark yoktur. İki grubun son test 

puanlarının  Mann-Whitney U testine göre karşılaştırılmasıyla ilgili sonuçlar 

aşağıda yer almaktadır.  

 
Tablo 5: Deney ve Kontrol grubunun son test puanlarının 
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 
 

Gruplar N 
Sıra 

Ortalama
sı 

Sıra 
Toplamı U Z p 

Deney 
Aceleci Kararsızlık 10 6,50 65,00 10,0

0 
-

3,03 
,00
2 

Araştırıcı Kararsızlık 10 7,65 76,50 21,50 -2,15 ,031 
Toplam Kararsızlık 10 6,05 60,50 5,50 -3,37 ,000 

Kontrol 
Aceleci Kararsızlık 10 14,50 145,00    

Araştırıcı Kararsızlık 10 13,35 133,50    
Toplam Kararsızlık 10 14,95 145,00    

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi iki grubun son test puanları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak beklendiği şekilde iki grup arasında 

anlamlı düzeyde bir fark olduğu saptanmıştır. Aceleci kararsızlık için, Z= -

3.03, p=.002 ve  p<.05’ten küçük, araştırıcı kararsızlık için, Z=-2.15, p=.031 

	

 

ve p<.05’ten küçük, toplam kararsızlık için, Z= 3.37, p=.000 ve p<.05’ten 

küçük olduğu için iki grup arasında anlamlı düzeyde bir  fark bulunmaktadır. 

Bu sonuca göre ise, uygulanan eğitim programının deney grubu üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Yine her iki gruba uygulanan 

izleme testi sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 6: Deney ve Kontrol grubunun izleme testi puanlarının 
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular 
 

Gruplar N 
Sıra 

Ortalama
sı 

Sıra 
Toplamı U Z p 

Deney 
Aceleci Kararsızlık 8 6,06 48,50 12,5

0 
-

2,27 
,02
1 

Araştırıcı Kararsızlık 8 4,75 38,00 2,00 -3,32 ,000 
Toplam Kararsızlık 8 4,50 36,00 ,00 -3,47 ,000 

Kontrol 
Aceleci Kararsızlık 9 11,61 104,50    

Araştırıcı Kararsızlık 9 12,78 115,00    
Toplam Kararsızlık 9 13,00 117,00    

 

            Tablo 6’da da görüldüğü gibi iki grubun izleme testi puanları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak beklendiği şekilde iki grup arasında 

anlamlı düzeyde bir fark olduğu saptanmıştır. Aceleci kararsızlık için, Z= -

2.27, p=.021 ve  p<.05’ten küçük, araştırıcı kararsızlık için, Z=-3.32, p=.000 

ve p<.05’ten küçük, toplam kararsızlık için, Z= 3.47, p=.000 ve p<.05’ten 

küçük olduğu için iki grup arasında anlamlı düzeyde bir  fark bulunmaktadır. 

Bu sonuca göre ise, uygulanan eğitim programının deney grubu üzerindeki 

etkisinin kalıcı olduğu söylenebilir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 

kararsızlık düzeylerinde, ön test, son test ve izleme testinden aldıkları 

puanlara göre, kendi içlerinde anlamlı bir farklılık gösterip göstermediklerini 

belirlemeye yönelik olarak uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son test 
puanları arasındaki farka ilişkin bulgular 
 

Gruplar Testler N 𝐗𝐗 SS Z p 

Deney 

Grubu 

 
Aceleci Kararsızlık 

Ön test 10 32,90 7,14 -2,54     
,011 
-1,53     
,125 

Son test 10 21,90 2,51 

 İzleme testi 8 24,37 5,26 

 
Araştırıcı Kararsızlık 

Ön test 10 22,30 5,51 
-2,65     
,008 
-,524     
,600 

Son test 10 16,60 4,59 

 İzleme testi 8 16,25 2,12 

 
Toplam Kararsızlık 

Ön test 10 55,20 6,26 
-2,80     
,005 
-,775     
,438 

Son test 10 38,50 5,21 

  İzleme testi 8 40,62 6,06 

Kontrol 

Grubu 

 
Aceleci Kararsızlık 

Ön test 10 33.30 7.80 
-1,69     
,090 
-,210     
,830 

Son test 10 32.10 4.47 

 İzleme testi 9 31.88 5.90 

 
Araştırıcı Kararsızlık 

Ön test 10 25.10 3.07 

 -1,69      ,091 
 -1,40      ,160 

Son test 10 22.00 4.47 

 İzleme testi 9 23.55 4.87 

Toplam Kararsızlık 
Ön test 10 58.40 7.87 

-1,78   ,074 
 -0,84   ,400 Son test 10 54.10 9.35 

  İzleme testi 9 55.44 9.00 

 

 

	

 

Tablo 7 incelendiğinde, Willcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucuna 

göre, deney grubundaki öğrencilerin Kişisel Kararsızlık Ölçeği’nden aldıkları 

ön test ve son test puanları arasında beklendiği gibi anlamlı bir fark çıkmıştır 

(Aceleci kararsızlık için, Z= -2.54, p= ,011 ve p<.05, araştırıcı kararsızlık için 

Z= -2.65, p= ,008 ve p<.05 ve toplam kararsızlık için Z= -2.80, p= ,005 ve 

p<.05). Bu sonuca göre uygulanan eğitim programı kararsızlık üzerinde 

olumlu bir etkiye sahiptir ve öğrencilerin kararsızlık puanlarında anlamlı bir 

düşme gözlenmiştir. Deney grubunun izleme testi sonuçları  son test sonuçları 

ile karşılaştırıldığında ise beklendiği gibi anlamlı bir fark çıkmamıştır 

(Aceleci kararsızlık için, Z= -1,53, p= ,125 ve p>.05, araştırıcı kararsızlık için 

Z= -.524, p= ,600 ve p>.05 ve toplam kararsızlık için Z= -.775, p= ,438 ve 

p>.05). Bu sonuca göre eğitim programının etkisi halen devam etmektedir. 

Kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında ise anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (aceleci kararsızlık için Z= -1.69,  p= ,090 ve p> .05, araştırıcı 

kararsızlık için Z= –1.09, p= .091 ve p>.05 ve son olarak toplam kararsızlık 

için Z= -1.78, p=.074 ve p>.05). Bu sonuca göre, herhangi bir uygulama 

yapılmamış olan kontrol grubu öğrencilerinin kararsızlık düzeylerinde 

anlamlı bir değişim olmadığı tespit edilmiştir. Kontrol grubuna herhangi bir 

müdahale yapılmadığı için bu beklenen bir sonuçtur. Kontrol grubuna yapılan 

izleme testi sonucunda da yine beklendiği şekilde son test ve izleme testi 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (aceleci kararsızlık için Z= 

-.210,  p= ,830 ve p> .05, araştırıcı kararsızlık için Z= –1.40, p= .160 ve p>.05 

ve son olarak toplam kararsızlık için Z= -0.84, p=.400 ve p>.05). 
 

Tartışma ve Öneriler 

9. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, sosyal 

problem çözme eğitim programının öğrencilerin kararsızlık düzeylerini 
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Tablo 7: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son test 
puanları arasındaki farka ilişkin bulgular 
 

Gruplar Testler N 𝐗𝐗 SS Z p 

Deney 

Grubu 

 
Aceleci Kararsızlık 

Ön test 10 32,90 7,14 -2,54     
,011 
-1,53     
,125 

Son test 10 21,90 2,51 

 İzleme testi 8 24,37 5,26 

 
Araştırıcı Kararsızlık 

Ön test 10 22,30 5,51 
-2,65     
,008 
-,524     
,600 

Son test 10 16,60 4,59 

 İzleme testi 8 16,25 2,12 

 
Toplam Kararsızlık 

Ön test 10 55,20 6,26 
-2,80     
,005 
-,775     
,438 

Son test 10 38,50 5,21 

  İzleme testi 8 40,62 6,06 

Kontrol 

Grubu 

 
Aceleci Kararsızlık 

Ön test 10 33.30 7.80 
-1,69     
,090 
-,210     
,830 

Son test 10 32.10 4.47 

 İzleme testi 9 31.88 5.90 

 
Araştırıcı Kararsızlık 

Ön test 10 25.10 3.07 

 -1,69      ,091 
 -1,40      ,160 

Son test 10 22.00 4.47 

 İzleme testi 9 23.55 4.87 

Toplam Kararsızlık 
Ön test 10 58.40 7.87 

-1,78   ,074 
 -0,84   ,400 Son test 10 54.10 9.35 

  İzleme testi 9 55.44 9.00 

 

 

	

 

Tablo 7 incelendiğinde, Willcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucuna 

göre, deney grubundaki öğrencilerin Kişisel Kararsızlık Ölçeği’nden aldıkları 

ön test ve son test puanları arasında beklendiği gibi anlamlı bir fark çıkmıştır 

(Aceleci kararsızlık için, Z= -2.54, p= ,011 ve p<.05, araştırıcı kararsızlık için 

Z= -2.65, p= ,008 ve p<.05 ve toplam kararsızlık için Z= -2.80, p= ,005 ve 

p<.05). Bu sonuca göre uygulanan eğitim programı kararsızlık üzerinde 

olumlu bir etkiye sahiptir ve öğrencilerin kararsızlık puanlarında anlamlı bir 

düşme gözlenmiştir. Deney grubunun izleme testi sonuçları  son test sonuçları 

ile karşılaştırıldığında ise beklendiği gibi anlamlı bir fark çıkmamıştır 

(Aceleci kararsızlık için, Z= -1,53, p= ,125 ve p>.05, araştırıcı kararsızlık için 

Z= -.524, p= ,600 ve p>.05 ve toplam kararsızlık için Z= -.775, p= ,438 ve 

p>.05). Bu sonuca göre eğitim programının etkisi halen devam etmektedir. 

Kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında ise anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (aceleci kararsızlık için Z= -1.69,  p= ,090 ve p> .05, araştırıcı 

kararsızlık için Z= –1.09, p= .091 ve p>.05 ve son olarak toplam kararsızlık 

için Z= -1.78, p=.074 ve p>.05). Bu sonuca göre, herhangi bir uygulama 

yapılmamış olan kontrol grubu öğrencilerinin kararsızlık düzeylerinde 

anlamlı bir değişim olmadığı tespit edilmiştir. Kontrol grubuna herhangi bir 

müdahale yapılmadığı için bu beklenen bir sonuçtur. Kontrol grubuna yapılan 

izleme testi sonucunda da yine beklendiği şekilde son test ve izleme testi 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (aceleci kararsızlık için Z= 

-.210,  p= ,830 ve p> .05, araştırıcı kararsızlık için Z= –1.40, p= .160 ve p>.05 

ve son olarak toplam kararsızlık için Z= -0.84, p=.400 ve p>.05). 
 

Tartışma ve Öneriler 

9. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, sosyal 

problem çözme eğitim programının öğrencilerin kararsızlık düzeylerini 
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azaltma konusunda etkili olup olmadığının ve bir etki varsa bu etkinin kalıcı 

olup olmadığının incelenmesidir. Bu bağlamda, uygulanan eğitim 

programının öğrencilerin kararsızlık düzeylerini azaltacağı düşünülerek 

hipotezler oluşturulmuş ve elde edilen bulgular tartışılarak yorumlanmıştır. 

Araştırmamızın 1. hipotezi kapsamında örneklem grubu olarak kararsızlık 

puanları birbirine çok yakın olan öğrencilerden deney grubu ve kontrol grubu 

oluşturularak Mann-Whitney U testi uygulanmış ve bu uygulama sonucunda 

ise iki grubun ön test puanlarında anlamlı düzeyde bir fark çıkmamıştır (Tablo 

4). 2. hipotezimiz kapsamında deney grubuna sosyal problem çözme eğitim 

programı uygulanmış fakat kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmemiştir. 

Beklenilen sonuç deney grubuna eğitim uygulandığı için iki grubun son test 

puanları arasında anlamlı bir fark çıkmasıdır. Uygulama yapıldıktan sonra 

deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanları arasında fark olup 

olmadığını anlamak amacıyla uygulanan Mann-Whitney U testi sonucunda, 

iki grubun son test puanları arasında anlamlı bir farkın söz konusu olduğu 

görülmüştür (Tablo 5). Yani deney grubundaki öğrencilerin kararsızlık 

düzeylerinde, kontrol grubundaki öğrencilerin kararsızlık düzeylerine göre, 

dikkate değer bir azalma olduğu tespit edilmiştir. 3. hipotezimiz kapsamında 

ise yine Mann-Whitney U testine göre deney grubu ile kontrol grubunun 

izleme testi sonuçları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Tablo 6). 

Yani deney grubunda uygulanan eğitim programının etkisi devam ederken 

kontrol grubunda yine bir değişiklik söz konusu değildir.  

4 ve 5. hipotezlerimiz kapsamında ise deney ve kontrol gruplarının 

kendi içlerinde ön test ve son test puanları Wilcoxon İşaretler testiyle 

değerlendirilmiştir. Her iki hipotezimizi doğrulayacak şekilde, uygulanan 

eğitim programı deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı 

düzeyde bir farkın oluşmasına sebep olurken son test ve izleme testi arasında 

	

 

bir önceki değişim ve fark devam ettiği için anlamlı düzeyde bir fark 

görülmemiştir. Herhangi bir eğitim uygulanmayan kontrol grubunda ise yine 

hipotezimizi doğrulayacak şekilde ön test, son test ve izleme testi puanları 

arasında anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır (Tablo 7).  

Gerçekte her problem durumu o problemin çözümüne dair bir karar 

vermeyi gerektirmektedir.  Özellikle de günlük hayatta karşılaşılan sosyal 

problemler kişiyi sürekli karar verme durumunda bırakmaktadır ve kişiler 

sosyal problem çözme becerileri oranında başarılı kararlar almakta veya 

alamamaktadırlar. Bu noktadan hareketle sosyal problem çözmeye dair 

yapılan pratiklerin karar verme üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu 

yüzden de çalışmamızda sosyal problem çözme kavramını ön planda tutarak 

daha ziyade sosyal ve günlük yaşam içerisinde karşılaşılan, ayrıca kişiler arası 

ilişki yönü olan bir eğitim programı hedeflenmiştir. Bu bağlamda da 

çalışmamızda arkadaşımızın bir sırrımızı başkasıyla paylaşması, babamızın 

misafirlerin yanında bizi küçük düşürmesi, kardeşimizin eşyalarımızı izinsiz 

kullanması gibi gündelik hayatımızda karşımıza çıkan sosyal problemlerin 

çözümüne dair beceriler öğrencilere kazandırılmış ve bu konuda edinilen 

becerilerin öğrencilerin kararsızlık durumlarında bir azalmaya yol açması 

beklenmiştir. 

Yapılan çalışmada öğrencilere uygulanan eğitim programının etkili 

olmasının sosyal problemlerin daha geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi 

sebebiyle bu konudaki bir çalışmanın da geniş bir etki alanına sahip olması 

olarak açıklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca ergenlik döneminde kimlik 

oluşturma süreci sebebiyle aile ve okul gibi ortamlarda var olan çatışma 

durumlarının artması sosyal problemlere maruz kalmayı bu dönem için 

oldukça mümkün kılmaktadır. Sosyal problemlerin somut olarak karşımıza 

çıkmasının yanı sıra sıklığı da bu programın etkililiğini arttıran unsurlardan 
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azaltma konusunda etkili olup olmadığının ve bir etki varsa bu etkinin kalıcı 

olup olmadığının incelenmesidir. Bu bağlamda, uygulanan eğitim 

programının öğrencilerin kararsızlık düzeylerini azaltacağı düşünülerek 

hipotezler oluşturulmuş ve elde edilen bulgular tartışılarak yorumlanmıştır. 

Araştırmamızın 1. hipotezi kapsamında örneklem grubu olarak kararsızlık 

puanları birbirine çok yakın olan öğrencilerden deney grubu ve kontrol grubu 

oluşturularak Mann-Whitney U testi uygulanmış ve bu uygulama sonucunda 

ise iki grubun ön test puanlarında anlamlı düzeyde bir fark çıkmamıştır (Tablo 

4). 2. hipotezimiz kapsamında deney grubuna sosyal problem çözme eğitim 

programı uygulanmış fakat kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmemiştir. 

Beklenilen sonuç deney grubuna eğitim uygulandığı için iki grubun son test 

puanları arasında anlamlı bir fark çıkmasıdır. Uygulama yapıldıktan sonra 

deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanları arasında fark olup 

olmadığını anlamak amacıyla uygulanan Mann-Whitney U testi sonucunda, 

iki grubun son test puanları arasında anlamlı bir farkın söz konusu olduğu 

görülmüştür (Tablo 5). Yani deney grubundaki öğrencilerin kararsızlık 

düzeylerinde, kontrol grubundaki öğrencilerin kararsızlık düzeylerine göre, 

dikkate değer bir azalma olduğu tespit edilmiştir. 3. hipotezimiz kapsamında 

ise yine Mann-Whitney U testine göre deney grubu ile kontrol grubunun 

izleme testi sonuçları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (Tablo 6). 

Yani deney grubunda uygulanan eğitim programının etkisi devam ederken 

kontrol grubunda yine bir değişiklik söz konusu değildir.  

4 ve 5. hipotezlerimiz kapsamında ise deney ve kontrol gruplarının 

kendi içlerinde ön test ve son test puanları Wilcoxon İşaretler testiyle 

değerlendirilmiştir. Her iki hipotezimizi doğrulayacak şekilde, uygulanan 

eğitim programı deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı 

düzeyde bir farkın oluşmasına sebep olurken son test ve izleme testi arasında 

	

 

bir önceki değişim ve fark devam ettiği için anlamlı düzeyde bir fark 

görülmemiştir. Herhangi bir eğitim uygulanmayan kontrol grubunda ise yine 

hipotezimizi doğrulayacak şekilde ön test, son test ve izleme testi puanları 

arasında anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır (Tablo 7).  

Gerçekte her problem durumu o problemin çözümüne dair bir karar 

vermeyi gerektirmektedir.  Özellikle de günlük hayatta karşılaşılan sosyal 

problemler kişiyi sürekli karar verme durumunda bırakmaktadır ve kişiler 

sosyal problem çözme becerileri oranında başarılı kararlar almakta veya 

alamamaktadırlar. Bu noktadan hareketle sosyal problem çözmeye dair 

yapılan pratiklerin karar verme üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu 

yüzden de çalışmamızda sosyal problem çözme kavramını ön planda tutarak 

daha ziyade sosyal ve günlük yaşam içerisinde karşılaşılan, ayrıca kişiler arası 

ilişki yönü olan bir eğitim programı hedeflenmiştir. Bu bağlamda da 

çalışmamızda arkadaşımızın bir sırrımızı başkasıyla paylaşması, babamızın 

misafirlerin yanında bizi küçük düşürmesi, kardeşimizin eşyalarımızı izinsiz 

kullanması gibi gündelik hayatımızda karşımıza çıkan sosyal problemlerin 

çözümüne dair beceriler öğrencilere kazandırılmış ve bu konuda edinilen 

becerilerin öğrencilerin kararsızlık durumlarında bir azalmaya yol açması 

beklenmiştir. 

Yapılan çalışmada öğrencilere uygulanan eğitim programının etkili 

olmasının sosyal problemlerin daha geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi 

sebebiyle bu konudaki bir çalışmanın da geniş bir etki alanına sahip olması 

olarak açıklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca ergenlik döneminde kimlik 

oluşturma süreci sebebiyle aile ve okul gibi ortamlarda var olan çatışma 

durumlarının artması sosyal problemlere maruz kalmayı bu dönem için 

oldukça mümkün kılmaktadır. Sosyal problemlerin somut olarak karşımıza 

çıkmasının yanı sıra sıklığı da bu programın etkililiğini arttıran unsurlardan 
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biridir. Çünkü öğrenme durumlarında tekrar sayısının öğrenme düzeyini 

arttırması gibi sosyal problemlere çokça maruz kalmak da problem çözme 

becerisini arttırmakta ve buna paralel olarak karar verme süreci de bireyler 

için daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu programın en önemli katkısı 

öğrencilerin günlük hayat içerisinde ne kadar çok problem çözme durumunda 

kaldıklarını fark etmelerini sağlamak ve bu farkındalıkla da yaşadıkları 

problem durumlarının kendi kişiliklerini geliştirici yanlarını görmelerini 

sağlamak olarak ifade edilebilir. Sosyal problem çözmenin genel olarak 

problem çözme başlığından ayrıldığı noktalar olarak; yaşanılan sosyal 

problem durumlarının sıklığı, somut ve çözümü kolay olan sorunlar olması, 

herkesin mutlaka bu tür problemlerle karşılaşıyor olması ve sosyal problem 

çözerken aynı zamanda problem çözme ve karar verme becerilerinin de 

kullanılması olarak gösterilebilir. Bütün bunları sosyal problemin genel ve 

olağan durumlardan oluşan doğası sağlamaktadır. Bu araştırmanın bulguları 

da sözü edilen düşünceleri doğrulayacak bir niteliktedir. 

Aslında sosyal problem çözme ve karar verme durumları giriş 

bölümünde de belirtildiği gibi birbirine çok yakın ve iç içe süreçlerdir. Bu 

yüzden de birinin üzerinde yapılacak bir çalışma diğerinin gelişimine olumlu 

yönde katkıda bulunacaktır. Ancak bu iki kavram birçok çalışmada ayrı ayrı 

ele alındığı için kavramlardaki bu iç içelik dikkat çekmemekte ve bu 

etkileşimden yeterince yararlanılmamaktadır. Bu araştırmanın önemli 

katkılarından bir diğeri ise, böyle bir eğitim programının aslında ergenlik 

dönemindeki bireyler için hem uygulama kolaylığı taşıması hem de sosyal 

problemlere çokça maruz kalınması sebebiyle problem çözme eğitiminin 

kişisel gelişimi destekleyen bir yapıya sahip olması konularına dikkatleri 

çekmektir. 
İlgili literatür incelendiğinde Nezu veD’Zurilla’nın (1981) yaptığı 

çalışmanın bu araştırma ile oldukça paralel olduğu ve o çalışmada da özellikle 

	

 

problem çözme eğitiminin, karar verme eğitiminden daha olumlu bir şekilde 

karar verme sürecini etkilediği bulunmuştur. Morera, Maydeu-Olivares, 

Nygren, White, Fernandez, Skewes (2006) ise sosyal problem çözme ve karar 

vermeyle ilgili yaptıkları ilişkisel bir çalışmada, sosyal problem çözme ve 

karar vermeyi ilişkili bulmuşlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Probleme 

Olumlu Yönelim, Sezgisel ve Analitik Karar Verme ile olumlu yönde 

ilişkiliyken, pişmanlığa dayalı karar vermeyle olumsuz yönde ilişkilidir. 

Bunun tam tersi şekilde, Probleme Olumsuz Yönelim pişmanlığa dayalı karar 

vermeyle olumlu yönde ilişkiliyken, Sezgisel ve Analitik Karar Verme ile 

olumsuz yönde ilişkilidir. Mantıklı Problem Çözme Analitik Karar Verme ile 

olumlu yönde ilişkilidir. Dürtüsel-Dikkatsiz Problem Çözme ile sezgisel ve 

pişmanlığa dayalı karar vermeyle olumlu yönde ilişkiliyken, analitik karar 

vermeyle olumlu yönde ilişkilidir. Kaçınan Stil Problem Çözme ile 

pişmanlığa dayalı karar verme olumlu yönde, analitik karar vermeyle olumsuz 

yönde ilişkilidir. Elias, Butler (2005) ise çocukların sınıfta ve sosyal yaşamda 

etkili problem çözmelerinde duygularını tanımalarına ve kullanmalarına 

yardım etmek amacıyla sosyal karar verme/sosyal problem çözme programı 

geliştirmişlerdir. Programın odağında karar vermede önemli bir araç olarak öz 

kontrol ve sosyal farkındalık becerileri bulunmaktadır. Böylece çocukların 

sağlıklı karar verme ve sağlıklı seçeneklere yönelmeleri sağlanırken şiddet,  

madde kullanımı, akademik başarısızlık gibi ciddi sosyal problemlerden 

kaçınmaları amaçlanmıştır.  Programın olumlu davranış çıktıları vermesinin 

yanı sıra altı aylık izleme çalışmalarında da etkisinin devam ettiği 

gözlenmiştir. 

Ülkemizde ise problem çözme ve karar vermeyle ilgili üç tane ilişkisel 

çalışma bulunmaktadır. Deniz (2004), Yılmaz ve Yıldız (2013) karar vermede 

öz saygı, karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi, 

Güçray (2001) ise ergenlerde karar verme davranışları, öz-saygı ve problem 

çözme becerileri algısı arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Deniz’in (2004) 
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biridir. Çünkü öğrenme durumlarında tekrar sayısının öğrenme düzeyini 

arttırması gibi sosyal problemlere çokça maruz kalmak da problem çözme 

becerisini arttırmakta ve buna paralel olarak karar verme süreci de bireyler 

için daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu programın en önemli katkısı 

öğrencilerin günlük hayat içerisinde ne kadar çok problem çözme durumunda 

kaldıklarını fark etmelerini sağlamak ve bu farkındalıkla da yaşadıkları 

problem durumlarının kendi kişiliklerini geliştirici yanlarını görmelerini 

sağlamak olarak ifade edilebilir. Sosyal problem çözmenin genel olarak 

problem çözme başlığından ayrıldığı noktalar olarak; yaşanılan sosyal 

problem durumlarının sıklığı, somut ve çözümü kolay olan sorunlar olması, 

herkesin mutlaka bu tür problemlerle karşılaşıyor olması ve sosyal problem 

çözerken aynı zamanda problem çözme ve karar verme becerilerinin de 

kullanılması olarak gösterilebilir. Bütün bunları sosyal problemin genel ve 

olağan durumlardan oluşan doğası sağlamaktadır. Bu araştırmanın bulguları 

da sözü edilen düşünceleri doğrulayacak bir niteliktedir. 

Aslında sosyal problem çözme ve karar verme durumları giriş 

bölümünde de belirtildiği gibi birbirine çok yakın ve iç içe süreçlerdir. Bu 

yüzden de birinin üzerinde yapılacak bir çalışma diğerinin gelişimine olumlu 

yönde katkıda bulunacaktır. Ancak bu iki kavram birçok çalışmada ayrı ayrı 

ele alındığı için kavramlardaki bu iç içelik dikkat çekmemekte ve bu 

etkileşimden yeterince yararlanılmamaktadır. Bu araştırmanın önemli 

katkılarından bir diğeri ise, böyle bir eğitim programının aslında ergenlik 

dönemindeki bireyler için hem uygulama kolaylığı taşıması hem de sosyal 

problemlere çokça maruz kalınması sebebiyle problem çözme eğitiminin 

kişisel gelişimi destekleyen bir yapıya sahip olması konularına dikkatleri 

çekmektir. 
İlgili literatür incelendiğinde Nezu veD’Zurilla’nın (1981) yaptığı 

çalışmanın bu araştırma ile oldukça paralel olduğu ve o çalışmada da özellikle 

	

 

problem çözme eğitiminin, karar verme eğitiminden daha olumlu bir şekilde 

karar verme sürecini etkilediği bulunmuştur. Morera, Maydeu-Olivares, 

Nygren, White, Fernandez, Skewes (2006) ise sosyal problem çözme ve karar 

vermeyle ilgili yaptıkları ilişkisel bir çalışmada, sosyal problem çözme ve 

karar vermeyi ilişkili bulmuşlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Probleme 

Olumlu Yönelim, Sezgisel ve Analitik Karar Verme ile olumlu yönde 

ilişkiliyken, pişmanlığa dayalı karar vermeyle olumsuz yönde ilişkilidir. 

Bunun tam tersi şekilde, Probleme Olumsuz Yönelim pişmanlığa dayalı karar 

vermeyle olumlu yönde ilişkiliyken, Sezgisel ve Analitik Karar Verme ile 

olumsuz yönde ilişkilidir. Mantıklı Problem Çözme Analitik Karar Verme ile 

olumlu yönde ilişkilidir. Dürtüsel-Dikkatsiz Problem Çözme ile sezgisel ve 

pişmanlığa dayalı karar vermeyle olumlu yönde ilişkiliyken, analitik karar 

vermeyle olumlu yönde ilişkilidir. Kaçınan Stil Problem Çözme ile 

pişmanlığa dayalı karar verme olumlu yönde, analitik karar vermeyle olumsuz 

yönde ilişkilidir. Elias, Butler (2005) ise çocukların sınıfta ve sosyal yaşamda 

etkili problem çözmelerinde duygularını tanımalarına ve kullanmalarına 

yardım etmek amacıyla sosyal karar verme/sosyal problem çözme programı 

geliştirmişlerdir. Programın odağında karar vermede önemli bir araç olarak öz 

kontrol ve sosyal farkındalık becerileri bulunmaktadır. Böylece çocukların 

sağlıklı karar verme ve sağlıklı seçeneklere yönelmeleri sağlanırken şiddet,  

madde kullanımı, akademik başarısızlık gibi ciddi sosyal problemlerden 

kaçınmaları amaçlanmıştır.  Programın olumlu davranış çıktıları vermesinin 

yanı sıra altı aylık izleme çalışmalarında da etkisinin devam ettiği 

gözlenmiştir. 

Ülkemizde ise problem çözme ve karar vermeyle ilgili üç tane ilişkisel 

çalışma bulunmaktadır. Deniz (2004), Yılmaz ve Yıldız (2013) karar vermede 

öz saygı, karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi, 

Güçray (2001) ise ergenlerde karar verme davranışları, öz-saygı ve problem 

çözme becerileri algısı arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Deniz’in (2004) 
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araştırmasında karar vermeyle benlik saygısı, erteleme davranışı, uyanıklık, 

aşırı tetikte olma hali, çabukluk arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Yılmaz ve Yıldız’ın (2013) araştırmasında ise dikkatli karar verme ve problem 

çözme arasında olumsuz yönde düşük ilişki bulunurken, aceleci karar verme, 

erteleyici karar verme ve çekingen karar verme arasında olumlu yönde düşük 

ilişki bulunmuştur. Güçray (2001)’ın çalışmasında ise karar verme 

davranışları ile problem çözme ve öz-saygı arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişkiler olduğu bulunmuş ve öz-saygı ile problem çözme becerileri algısının 

karar verme davranışlarını yordamada anlamlı katkıları olduğu görülmüştür. 

Ayrıca Beth-Harris ve Franklin’in (2003) yaptıkları bir araştırmada bilişsel 

davranışçı tekniklerle hazırlayıp uyguladıkları grup çalışmasının sosyal 

problem çözme üzerinde güçlü bir etkiye yol açtığı saptanmıştır. Birçok başka 

araştırmada da (Hemphill ve Littlefield, 2001; Hemphill ve Littlefield, 2006; 

Çivitçi, 2005; Çapri ve Gökçakan, 2008; Çekici, 2009) grup çalışmasının 

etkisi desteklenmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları ışığında sosyal problem çözme 

eğitim programının kararsızlığı azaltarak karar verme sürecini olumlu yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan araştırma bu alanda yapılmış olan az 

sayıda çalışmayla tutarlı sonuçlara sahip olduğu için alanın gelişimini 

desteklemekte, sosyal problem çözme eğitiminin önemine dikkat çekmekte ve 

aynı zamanda grup çalışmalarının etkililiğine de vurgu yapmaktadır. 

Bu araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlar çerçevesinde faydalı 

olabileceği düşünülen öneriler aşağıda belirtilmiştir: 

1. Araştırmanın farklı örneklem gruplarıyla tekrarlanarak hipotezlerin 

test edilmesi yararlı olacaktır. 

2. Bu çalışmanın okullarda yaygın bir şekilde uygulanması 

öğrencilerin karar verme becerilerini özellikle de meslekle ilgili tercihlerini 

olumlu yönde etkileyecektir. 

	

 

3. Sosyal problem çözme beceri eğitimi grup programının daha geniş 

gruplara uygulanabilmesi için, programı uygulayabilme yeterliğine sahip 

uzmanların eğitilmesine yönelik “uygulayıcı eğitimi programı” 

oluşturulabilir.  

4. Araştırmada sosyal problem çözme becerisi geliştirme programının 

karar verme üzerindeki etkisine bakılmıştır. Gelecekteki araştırmalarda bir 

grup daha oluşturularak bu gruba ise karar verme eğitimi verilebilir. Bu üç 

grup arasındaki farkların anlamlı olup olmadığı değerlendirilebilir. 
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araştırmasında karar vermeyle benlik saygısı, erteleme davranışı, uyanıklık, 

aşırı tetikte olma hali, çabukluk arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Yılmaz ve Yıldız’ın (2013) araştırmasında ise dikkatli karar verme ve problem 

çözme arasında olumsuz yönde düşük ilişki bulunurken, aceleci karar verme, 

erteleyici karar verme ve çekingen karar verme arasında olumlu yönde düşük 

ilişki bulunmuştur. Güçray (2001)’ın çalışmasında ise karar verme 

davranışları ile problem çözme ve öz-saygı arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişkiler olduğu bulunmuş ve öz-saygı ile problem çözme becerileri algısının 

karar verme davranışlarını yordamada anlamlı katkıları olduğu görülmüştür. 

Ayrıca Beth-Harris ve Franklin’in (2003) yaptıkları bir araştırmada bilişsel 

davranışçı tekniklerle hazırlayıp uyguladıkları grup çalışmasının sosyal 

problem çözme üzerinde güçlü bir etkiye yol açtığı saptanmıştır. Birçok başka 

araştırmada da (Hemphill ve Littlefield, 2001; Hemphill ve Littlefield, 2006; 

Çivitçi, 2005; Çapri ve Gökçakan, 2008; Çekici, 2009) grup çalışmasının 

etkisi desteklenmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları ışığında sosyal problem çözme 

eğitim programının kararsızlığı azaltarak karar verme sürecini olumlu yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan araştırma bu alanda yapılmış olan az 

sayıda çalışmayla tutarlı sonuçlara sahip olduğu için alanın gelişimini 

desteklemekte, sosyal problem çözme eğitiminin önemine dikkat çekmekte ve 

aynı zamanda grup çalışmalarının etkililiğine de vurgu yapmaktadır. 

Bu araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlar çerçevesinde faydalı 

olabileceği düşünülen öneriler aşağıda belirtilmiştir: 

1. Araştırmanın farklı örneklem gruplarıyla tekrarlanarak hipotezlerin 

test edilmesi yararlı olacaktır. 

2. Bu çalışmanın okullarda yaygın bir şekilde uygulanması 

öğrencilerin karar verme becerilerini özellikle de meslekle ilgili tercihlerini 

olumlu yönde etkileyecektir. 

	

 

3. Sosyal problem çözme beceri eğitimi grup programının daha geniş 

gruplara uygulanabilmesi için, programı uygulayabilme yeterliğine sahip 

uzmanların eğitilmesine yönelik “uygulayıcı eğitimi programı” 

oluşturulabilir.  

4. Araştırmada sosyal problem çözme becerisi geliştirme programının 

karar verme üzerindeki etkisine bakılmıştır. Gelecekteki araştırmalarda bir 

grup daha oluşturularak bu gruba ise karar verme eğitimi verilebilir. Bu üç 

grup arasındaki farkların anlamlı olup olmadığı değerlendirilebilir. 
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Bu makale, manevî rehberlik alanında etkili ve özgün bir yaklaşım arayışından yola 

çıkmıştır. Öncelikle manevi rehberliğin başlıca ihtiyaç gerekçelerini, fonksiyonlarını, ilkelerini, 

beceri ve tekniklerini ortaya koymuştur. Diğer taraftan makalede, bununla bağlantılı olarak, Hz. 

Peygamberin, sahabileriyle ilişkilerinde manevi rehberlik kapsamına giren örnek olay metinleri 

orijinal (birincil) kaynaklardan alınarak, analiz edilmiş ve bulgulara ulaşılmıştır. Seçilen örnek 

olayların dinî danışma ve manevî rehberlikte, bireyin ruhsal yolculuğunda tuzaklara düşmeden, 

telafisi zor durumlara saplanmadan yol alması için proaktif rehberlik yaklaşım niteliklerini ne 

ölçüde taşıdığı incelenmiş ve bütün bulgular sentezlenerek ilkesel sonuçlara ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Sonuç olarak günümüzde manevî rehberlik alanında özgün ve etkili modellerin 

geliştirilmesine bir kapı aralama gayreti ortaya koyma amacı taşımaktadır.  

Anahtar Kavramlar: Manevî Rehberlik, Proaktif Yaklaşım 

 
As A Proactive Way Of Approach For The Spiritual 

Guidance The Model Of The Prophet   
M. Pbuh. 

ABSTRACT 

This article is set out for a quest of an effective and authentic approach for the sphere 

of spiritual guidance. It primarily intruduces the main rationales of the requirement, functions, 

principles, skills and techniques of spiritual guidance. In connection with this purpose, in the 

article, by taking from original - primary sources, the scripts of case studies of the prophet's 

relations with the ashab that are deemed to be accepted as spiritual guidance are analised and 

reached findings. The case studies are analised to find out to what extent they have the 

characteristics of proactive guidance approach for spiritual guidance of the individual through 

his spiritual journey for proceeding without falling into the traps and sticking into the situations 

hard to recover and with the synthesis of all findings it is tried to reach principle conclusions. 

As a result, the essay aims at an effort of giving a lead to the development of authentic and 

effective models for the spiritual guidance at the present time. 

Keywords: Spiritual Guidance, Proactive 
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Giriş 

Günümüzde sağlık hizmetlerinden sosyal hizmetlere; din 

hizmetlerinden kişisel gelişime kadar bir çok alanda, “Manevi Rehberlik” 

(Spiritual Guidance) yerine getirdiği işlev ve uygulama alanları bakımından 

da oldukça yaygınlaşmıştır. Bugün manevî rehberliğin dinî ve kültürel 

bağlamı önemli olmakla birlikte, dinler arası ve kültürler arası bir boyut 

kazanması; insanın ruhsal serüvenine kılavuzluk eden bir disiplin olması 

yönünde geliştiğini göstermektedir. 

“Davranış uyumunu ve davranış değişikliğini kolaylaştırmak 

amacıyla, dinî kaynakları ve danışma tekniğini kullanarak kişinin kendisiyle 

ve kişiler arası ilişkilerinde işlev bozukluğuna yol açan duygusal 

rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi,” (Altaş, 2013: 327-350) olarak 

tanımlanabilecek Manevi Rehberlik (Spiritual Guidance), bireylerin iç 

dünyasında yaşadığı düşünsel ve ruhsal problemlere, çatışmalara ve 

çözümsüzlüklere din ve psikoloji alanında yetkin ve güven duyulan 

profesyoneller tarafından yürütülen bir danışma ve rehberlik süreci olarak 

kabul edilebilir.  

Manevî rehberlik, üzerinde şekillendiği temel gerekçeleri, kendine 

özgü fonksiyonları birtakım ilkeleri ve bir çok teknikleri barındırmasının 

yanında bir disiplin olarak içinde geliştiği kültürün ve yerel öğelerin etkisiyle 

çeşitli yaklaşımların ortaya çıkması için de müsait bir alandır (Ahmed ve 

Amer, 2015: xx). 

Nitekim son yıllarda üzerinde tartışılan konulardan biri de çok 

kültürlü psikolojik danışma yeterlilikleri konusudur. Psikolojik danışmanlık 

ve rehberlik hizmetlerinde, bireyin, kültürel farkındalığını sağlayarak ona ait 

kültürel mirasa, dinî ve manevî inançlarına gösterilen hassasiyetin en az ona 

verilecek bir psikolojik yardım kadar  önemli olduğu anlayışı oluşmuştur 

(Corey, 2005:30; Ahmed ve Amer, 2015). 

	

 

Şüphesiz, Türkiye de asırlar boyu İslam Medeniyeti’ne dinamizm 

katmış ve bu medeniyet potası içinde yoğrulmuş olduğundan İslam 

Medeniyeti’nin karakteristik özelliklerini bünyesinde taşır. Bu bakımdan 

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’i manevî bir rehber olarak incelemek, 

onun yaşadığı örnek olayları analiz etmek, insana ve problemlere 

yaklaşımlarını anlamak, önerdiği çözümleri çerçevelendirmek ve bütün 

bunları sentezleyerek onun kendine has manevî rehberliği hakkında sonuçlara 

ulaşmak önemlidir. 

Kendisini, yaşadığı toplumun insanların sınırlı dünya hayatı ve 

sonsuz âhiret yolculuğundan sorumlu gören ve hedefi tüm insanlığı ruhsal 

buhranlardan kurtarıp ait olduğu asli mekanına, Cennet’e ulaşmasına 

kılavuzluk etmek olan Hz. Muhammed’in manevî rehberliğinde en çok öne 

çıkan anlayışın bir “proaktif yaklaşım” olduğunu söylemek mümkündür.  

Zira ruhsal ve mental sağlık alanında yapılmış bir çok bilimsel 

araştırma dinin ve dini kültürün, bir takım destekleyici ve önleyici rolünü 

ortaya koymuştur. Din ve dini argümanlar, hayatın akışı içinde insanın 

zorluklarla başa çıkma, huzurlu yaşama, ümitvar ve iyimser olma, hayatı 

değerli ve anlamlı kılma, benlik saygısı vb. durumları destekleyici rolü 

üstlenirken; depresyon, intihar, anksiyete, psikotik hastalıklar, madde ve alkol 

bağımlılığı, kişilik bozuklukları vb. negatif durumlar karşısında önleyici 

görevi yerine getirmektedir (Koenig vd, 2012: 298-314). 

Biz burada önleyici boyutuyla öne çıkan ‘Proaktivite’ kavramıyla 

“Özellikle ileriye yönelik negatif veya zor olabilecek oluşum ya da duruma 

müdahale etmek için kontrollü hazırlıklı olmak.” 

(http://dictionary.reference.com/browse/proactive) anlamının yanı sıra; bir 

düşünme ve ilişkilere yaklaşım tarzı olarak, durumların, eylemlerin 

sonuçlarını öngörerek, inisiyatif alıp tutum ve davranışları doğruya ve 

olumluya yönlendirmeyi; gerilimli ve kritik anlarda doğru ve yaratıcı 

çözümlere rehberlik etmeyi kastediyoruz. 
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Giriş 
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(Spiritual Guidance) yerine getirdiği işlev ve uygulama alanları bakımından 

da oldukça yaygınlaşmıştır. Bugün manevî rehberliğin dinî ve kültürel 
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İnsanın sonsuzluğa uzanan yolculuğuna ışık tutarak idrak ötesi 

metafizik âlemden yol gösterici haberler veren son İlahi Kitap Hz. 

Peygamber’i, insanlığın önüne, en yüce ve en üstün şahsiyete ve muazzam 

karaktere sahip (el-Kalem, 3-4) bir “Üsve-i Hasene” (el-Ahzâb, 21) yani ‘eşsiz 

ve mükemmel bir model’ olarak koyar.  

Öyleyse Hz. Muhammed’in kendine özgü manevî rehberliği, 

hedefleri yöntemleri ve sonuçları bakımından bugün bir disiplin olarak 

manevî rehberliğin teorik ve pratik boyutlarıyla varoluş gerekçelerini, temel 

fonksiyonlarını, esas ilkelerini ve başlıca tekniklerini anlamlı bir oranda 

içeriyor olmalıdır.  

Bu anlamda manevi rehberlik, sabır, şükür, tevekkül, merhamet, 

cesaret, tahammül, empati gibi bazı temel değerlerin kazandırılmasını diğer 

bir ifadeyle bir karakter eğitimi sürecini de içermelidir ki hedeflerine 

ulaşabilsin. Zira fertlerin kendileriyle barışık, öz farkındalığı gelişmiş, sağlıklı 

bir kişilik yapısına ve sosyal ilişkilere sahip olması bu ve benzeri değerlerin 

şahsiyetinde bir fazilet haline gelmesine bağlıdır. 

Bu makale, bir insana, kendi ruhsal âlemindeki yolculukta tuzaklara 

takılmadan ve telafisi zor durumlara düşmeden manevi rehberliğin nasıl 

mümkün olabileceğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Hz. Peygamberin 

şahsına özgü manevi rehberliğinin inceliklerini ve özgünlüğünü inceleyerek, 

yaklaşımlarının kendi içindeki tutarlığını, geçerliğini ve etkililiğini ve dini 

referans alan bir ‘Üsve-i Hasene’ olarak proaktif rehberliğin nasıl 

yapılabileceğini ortaya koymak amacı taşımaktadır.   

1. Dinî Danışma Ve Manevî Rehberliğin Temellendirilmesi 

A. Manevi Rehberliğe İhtiyacın Gerekçeleri 

Manevi rehberlik, teorik ve uygulama alanları çizilmiş bir disiplindir. 

Bu nedenle literatüre girdiğinden beri çeşitli gerekçelere dayandırılmış ve 

farklı kavramlarla ifade edilmiştir. Onun gerekçeleri ve esas amaçları şu 

maddeler altında özetlenebilir: 

	

 

1. Bilme ihtiyacı (Bilgisizliğe karşı doğru, tam bilgi) 

Doğru ve tam bilgi, doğru davranışların ve doğru tutumların ön 

şartıdır. Danışanların dinî ve ruhsal problemlerinin kaynağı, ilgili 

konular hakkında, çoğu zaman yanlış veya yetersiz bilgidir. Kişi 

doğru tercihlere, davranışlara ve tutumlara götürecek bilgilere ihtiyaç 

duyar. 

2. İkna olma ihtiyacı (Çözümsüzlüğe karşı tatminkarlık) 

Fikir, duygu ve inanç planında ikilemlere, karışıklıklara düşen insan 

çözümsüzlükler içinde kalabilir. Kişi içinde düştüğü dilemma ve 

muammalar içinde zihnen ve kalben tatmin olacağı çözümlere ve 

çıkışlara ihtiyaç duyar. 

3. Yardım alma ihtiyacı (Çaresizliğe karşı güvenli destek) 

Sosyal bir varlık olarak insan, kendine yetmediği, başkalarının 

yardım ve desteğine muhtaçtır. Tek başına problemlerle başa 

çıkamadığı, zorluklar karşısında zayıf ve aciz kaldığı zamanlarda 

tutunacağı güçlü bir ele ve desteğe ihtiyaç duyar.  

4. Moral ihtiyacı (Umutsuzluğa karşı iyimserlik) 

İniş çıkışlarla dolu ruhsal yolculuğunda insan, ümit ve karamsarlık; 

genişlik ve darlık arasında sürekli gider gelir. Kişi, tükenmişlik hisleri 

ve binbir endişe içindeyken pozitif enerji dolu başka ruhların 

desteğine muhtaçtır. 

5. Uzlaşma ihtiyacı (Uyumsuzluğa karşı huzur ve barış)  

Çoğu zaman sosyal ilişkilerdeki problemler, ayrılık ve kavgaları 

beraberinde getirir. İlşkilerdeki uyumsuzluğun zihin ve duygu 

dünyasında meydana gelen savaşlar ve travmalar kişinin hem huzuru 

hem barışı yeniden yakalamasında bir yönlendiriciye ya da yol 

göstericiye ihtiyacını ortaya çıkarır (Tan ve Baloğlu, 2000: 100-102; 

Cebeci, 2012: 74-83). 
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B. Manevi Rehberliğin Fonksiyonları  

Manevî rehberliğin gerekçelerine gayesel bir perspektiften baktığımızda onun 

temel fonksiyonlarını görürüz. Manevî rehberlik alanında yapılan 

çalışmalarda muhtelif bilim adamları kavramlar ve sayıları üzerinde ayrışmış 

olsalar da toplamda şu fonksiyonların varlığına temas edilmiştir: 

1. İyileştirici (Healing & Development): Acılar ve travmalar karşısında 

iyileştiricilik rolü vardır. 

2. Destekleyici (Sustaining & Adjustment): Bunalımlı ve gerilimli 

zamanlarda yardımcılık fonksiyonu vardır. 

3. Yönlendirici (Guiding& Orientation): Karışıklık ve çaresizlik 

anlarında yol göstericilik rolü vardır. Hiltner özellikle bu üç 

fonksiyon üzerinde durmuştur (Hiltner, 1958:89-174). 

4. Uzlaştırıcı (Reconciling & Accordance): Topluma yabancılaştığında 

veya toplumdan koptuğunda kaynaştırma ve uyum desteği sağlama 

fonksiyonu vardır (Clebsch and Jaekle, 1964: 56-66). 

5. Takviyeci (Nurturing & Feeding): Yukarıdaki ihtiyaçların 

karşılanması sürecinde zihnen ve ruhen güçlendirme fonksiyonundan 

Howard Clinebell bahsetmiştir (Clinebell, 1966: 42-43).  

6.  Özgürleştirici (Liberating & Rescuing): Ruhsal olarak içinden 

çıkılması zor bir batağa saplanıp kaldığında özgürleştirici ve kurtarıcı 

bir fonksiyona sahiptir (Lester, 1995: 1). 

7. Yetkilendirici (Empowering): Kişinin kendi problemlerinin 

üstesinden gelmede, danışma sürecinde ve sonrasında değişen 

durumlar karşısında inisiyatif almasını sağlama görevi vardır. 

(Lartey, 2003:68)  

C. Manevi Rehberliğin İlkeleri 

Manevî rehberlik sürecinde dikkat edilmesi gereken ilkeler diğer 

danışmanlık ve rehberlik hizmetlerindekiyle aynı olmalıdır. Genel 

olarak şu ilkelerden bahsedilebilir. 

	

 

1. Güven telkin etmek: Danışmanın davranış ve tutumlarıyla danışana 

güven vermesi.  

2. Mahremiyeti korumak: Danışmanın tüm süreci gizlilik içinde 

götürmesi. Danışanın hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi. 

3. Kişiye özerklik tanımak: Danışanın kendi hakkındaki kararları 

kendisinin almasının sağlanması. 

4. Pozitif yaklaşım göstermek: Danışmanın şartlar ve durumlar ne 

olursa olsun danışana daima olumlu yaklaşım sergilemesi. 

5. Dikkati duygulara yoğunlaştırmak: Danışanın gizli ve açık 

duygularını anlamaya çalışmak. 

6. Empatik düşünmek: Danışanın duygu dünyasına nüfuz etmek ve 

ona anlaşıldığını hissettirmek. 

7. Gerçekçi ve dengeli olmak: Danışmanın gerçeklerden 

uzaklaşmaması, söz ve davranışlarında dengeli ve mutedil olması. 

8. Şartsız saygı göstermek: Danışanın benlik saygısını korumak için 

danışmanın, yargılayıcı olmaktan uzak, pozitif bir yaklaşım ve saygılı 

bir tutum içinde olması. 

9. Sıcak ve açık tavırlı olmak: Danışanın rahat, açık ve özgür olması 

için danışmanın sıcak ve açık tavırlara sahip olması. 

10. Danışmanlık (konuşma) becerisine sahip olmak: Danışmanın 

onaylamak, özetlemek, yansıtmak vb. becerileri yerine getirerek aktif 

bir dinleyici olması. 

11. Sonuca ve faydaya odaklı olmak: Danışmanın, danışma süreci 

boyunca aşamaları takip etmesi ve hedeflerini unutmaması ve 

konuşmaları alalâde bir sohbete dönüşmesine izin vermemesi. 

12. Danışanı ve ifadelerini ciddiye almak: Danışanın bireysel 

farklılıklarını yaş, cinsiyet vb. özelliklerini de dikkate almak; onu 

ciddiye aldığını ve ona değer verdiğini hissettirmek. 
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çalışmalarda muhtelif bilim adamları kavramlar ve sayıları üzerinde ayrışmış 

olsalar da toplamda şu fonksiyonların varlığına temas edilmiştir: 

1. İyileştirici (Healing & Development): Acılar ve travmalar karşısında 

iyileştiricilik rolü vardır. 

2. Destekleyici (Sustaining & Adjustment): Bunalımlı ve gerilimli 

zamanlarda yardımcılık fonksiyonu vardır. 

3. Yönlendirici (Guiding& Orientation): Karışıklık ve çaresizlik 

anlarında yol göstericilik rolü vardır. Hiltner özellikle bu üç 

fonksiyon üzerinde durmuştur (Hiltner, 1958:89-174). 

4. Uzlaştırıcı (Reconciling & Accordance): Topluma yabancılaştığında 

veya toplumdan koptuğunda kaynaştırma ve uyum desteği sağlama 

fonksiyonu vardır (Clebsch and Jaekle, 1964: 56-66). 

5. Takviyeci (Nurturing & Feeding): Yukarıdaki ihtiyaçların 

karşılanması sürecinde zihnen ve ruhen güçlendirme fonksiyonundan 

Howard Clinebell bahsetmiştir (Clinebell, 1966: 42-43).  

6.  Özgürleştirici (Liberating & Rescuing): Ruhsal olarak içinden 

çıkılması zor bir batağa saplanıp kaldığında özgürleştirici ve kurtarıcı 

bir fonksiyona sahiptir (Lester, 1995: 1). 

7. Yetkilendirici (Empowering): Kişinin kendi problemlerinin 

üstesinden gelmede, danışma sürecinde ve sonrasında değişen 

durumlar karşısında inisiyatif almasını sağlama görevi vardır. 

(Lartey, 2003:68)  

C. Manevi Rehberliğin İlkeleri 

Manevî rehberlik sürecinde dikkat edilmesi gereken ilkeler diğer 

danışmanlık ve rehberlik hizmetlerindekiyle aynı olmalıdır. Genel 

olarak şu ilkelerden bahsedilebilir. 

	

 

1. Güven telkin etmek: Danışmanın davranış ve tutumlarıyla danışana 

güven vermesi.  

2. Mahremiyeti korumak: Danışmanın tüm süreci gizlilik içinde 

götürmesi. Danışanın hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi. 

3. Kişiye özerklik tanımak: Danışanın kendi hakkındaki kararları 

kendisinin almasının sağlanması. 

4. Pozitif yaklaşım göstermek: Danışmanın şartlar ve durumlar ne 

olursa olsun danışana daima olumlu yaklaşım sergilemesi. 

5. Dikkati duygulara yoğunlaştırmak: Danışanın gizli ve açık 

duygularını anlamaya çalışmak. 

6. Empatik düşünmek: Danışanın duygu dünyasına nüfuz etmek ve 

ona anlaşıldığını hissettirmek. 

7. Gerçekçi ve dengeli olmak: Danışmanın gerçeklerden 

uzaklaşmaması, söz ve davranışlarında dengeli ve mutedil olması. 

8. Şartsız saygı göstermek: Danışanın benlik saygısını korumak için 

danışmanın, yargılayıcı olmaktan uzak, pozitif bir yaklaşım ve saygılı 

bir tutum içinde olması. 

9. Sıcak ve açık tavırlı olmak: Danışanın rahat, açık ve özgür olması 

için danışmanın sıcak ve açık tavırlara sahip olması. 

10. Danışmanlık (konuşma) becerisine sahip olmak: Danışmanın 

onaylamak, özetlemek, yansıtmak vb. becerileri yerine getirerek aktif 

bir dinleyici olması. 

11. Sonuca ve faydaya odaklı olmak: Danışmanın, danışma süreci 

boyunca aşamaları takip etmesi ve hedeflerini unutmaması ve 

konuşmaları alalâde bir sohbete dönüşmesine izin vermemesi. 

12. Danışanı ve ifadelerini ciddiye almak: Danışanın bireysel 

farklılıklarını yaş, cinsiyet vb. özelliklerini de dikkate almak; onu 

ciddiye aldığını ve ona değer verdiğini hissettirmek. 
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Danışma bilgilerini belgelemek: Danışmanın, danışma süreci 

boyunca bilgi ve gözlemlerini kaydetmesi, yaptığı çıkarımları ve vardığı 

sonuçları belgesiyle ortaya koyması (Jordans, 2003: 77-78).  

D. Manevi Rehberlikte Başlıca Teknikler 

Psikolojik danışmanlık ve rehberlikte kullanılan teknikler ve danışmanlık 

becerileri, muhtelif eserlerde muhtelif sayılarda ifade edilmiştir. Özellikle 

manevî rehberlik çerçevesinde düşündüğümüzde başlıca şu tekniklerden 

bahsedilebilir (Nelson-Jones, 2013: 45-152; Şirin, 2014: 263-281):  

1. İçsel referans çerçevesini anlama: Danışanın hâli hazırdaki 

durumunu, maksat ve niyetlerini duygu ve düşüncelerini, jest ve 

mimikleriyle, beden diliyle yansıttıklarını da gözlemleyerek sözlerini 

onun içsel bakış açısıyla anlamak.  

2. Algıları fark ettirme ve değiştirme: Danışana kendi otamatik 

algılarını fark ettirmek, bunlardan yanlış olanları farketmesini sağlamak 

yoluyla bunları değiştirmesine rehberlik etmek. 

3. Yeniden tanımlama: Danışanın sorunlarını tüm boyutlarıyla 

anladıktan sonra problemi doğru tanımlamak. 

4. Ödüllendirme: Danışmanlık sürecinde, danışanda meydana gelen 

pozitif değişimlerin ve danışanın almış olduğu mesafenin danışman 

tarafından takdir edilmesi veya danışanın kendisini motive edeceği 

istediği bir şeyi yapması.  

5. Taşırma: Danışanın farkına varmasını istediği duygu ve 

düşüncelerinin üzerine gidilerek, aşırı uçlara salınmasına (ifrat<-----

>tefrit) izin verilerek farkındalığın oluşturulması. 

6. Rahatlatma: Danışanın bedenen, zihnen ve ruhen rahatlamasını 

sağlamak için, uygun tutumlarla ve çeşitli egzersizlerin danışanın 

rahatlamasına yol gösterilmesi. 

7. Ümitli olma, ümit verme: Danışan ne kadar zor veya dezavantajlı 

durumda olursa olsun danışmanın daima ümitvâr olması; ümitli 

	

 

olduğunu danışana hissettirmesi onun kötümserliğe ve çöküntüye 

girmesine izin vermemesi.  

8. Etkin dinleme ve sorular sorma: Bu, danışmanlık ve rehberlik 

sürecinin en temel becerisidir. Bireyin içsel ve dışsal referans 

çerçevelerini anlayarak, onun söz, jest ve tutumlarını anlamladırmak için 

etkin dinleme ve sorular sorma gereklidir. Etkin dinlemede, danışmanın 

danışanı anlaması kadar, danışanı anladığını tatmin edici ölçüde 

kendisine hissettirmesi gereklidir. 

9.  İçerik ve duyguları yansıtma: Danışanın anlattıklarını, duygu ve 

düşüncelerini etkin dinledikten sonra bu duygu ve düşünceleri 

danışmanın kendi sözleriyle danışana ifade etmesi yoluyla danışanın 

kendini ifade etmesine zemin hazırlamasıdır. 

10. Problem çözümünü kolaylaştırma: Danışma sürecinde amaçları 

netleştirmek; bu amaçlara ulaşmak için seçenekler araştırmak ve 

üretmektir. Buna dair bir plan geliştirmek; danışanın planı uygulamaya 

bağlılığındaki zorlukları öngörerek ve planı uygulamayı temin etmek 

gerekir (Nelson-Jones, 2013: 103). 

11. Yöneltme, koçluk yapma: Danışanın, danışma hedefleri 

doğrultusunda, belirlenen amaca doğru planlı olarak danışanı 

yönlendirmesidir.  

12. Öğretme, bilgi verme: Danışana bilgi vermek, yanlış bilgileri 

farkettirme, doğru bilgiye ve kaynağına yönlendirmektir.   

13. Şimdiliği ve buradalığı gözetme: Danışma sürecinde problemlerin 

önceki sebeplerini düşünüp ümitsizliğe saplanmadan; gelecekte 

olacakları düşünüp kaygıya düşmeden sadece şu an ve buradaki 

gerçeklere yoğunlaşmaktır.  

14. Çelişkileri ve tutarsızlıkları gösterme (ayna tutma): (Nelson-

Jones, 2013: 81-83) Danışanın bilgi, duygu ve tutumlarındaki 

tutarsızlıkları geribildirimlerle farketmesini sağlamaktır. 
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gerçeklere yoğunlaşmaktır.  
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15. Ev ödevi verme: Danışana gelişmiş düşünme, iletişim kurma ve 

hareket etme yollarını gösterdikten sonra iş birliğine dayalı çalışma 

ilişkileri bağlamında konuyla alakalı, değiştirilen davranışları gerçek 

hayatta gerçekleştirmeye çalışmak ve duyguları, iletişimi ve davranışları 

etkileyen zihinsel beceriler geliştirmek için kendini takip etmeye ve 

gözlemlemeye yönelik çalışmalar vermektir. 

      2. Manevî Rehberlikte Proaktif Yaklaşım 

A. Manevî Rehberlik Yaklaşımı Olarak Proaktiflik 

Girişte, ileride karşılaşılması muhtemel, olumsuz veya zor oluşum ya 

da durumlara müdahale etmek için kontrollü ve hazırlıklı olmak.” olarak 

tanımlanan “proaktivite” kavramını manevî rehberlik bağlamında, Hz. 

Peygamberin stratejik bir yaklaşımı olarak ele aldığımızda;  

1. İnsanı anlama ve yaklaşım tarzı “Kıymet verme” (Appreciate the 

Value)  

2. İnsanî ilişkilerde sevgi ve merhamet temelli bakış açısı 

“Hakkaniyet” (Rightness) 

3. Durumların, eylemlerin gidişatını ve sonuçlarını ileri görüşlülükle 

öngörmek (Basiret/Feraset), (Prudentially/ Astute)  

4. Olgular ve olaylar karşısında inisiyatif almak “Sorumluluk” 

(Responsibility) 

5. Düşünce, davranış ve tutumları doğruya ve daha iyiye yönlendirme 

“Kılavuzluk” (Mentorship) 

6. Gerilimli ve kritik anlarda problemlere doğru ve yaratıcı çözümler 

üretme (Liderlik), (Leading)  

7. Olayların akışını ve muhatabını takip ederek arzu edilen sonuçlara 

ulaşmak “Başarı odaklılık” (Success Focused) 

8. İnsanın ruhsal yolculuğunda, kendi içgörü bilinciyle birlikte 

müstakbel ve muhtemel tuzak ve tehlikeleri farketme becerisi 

	

 

kazandırma “Ruhsal farkındalık” (Spiritual Awareness) 

boyutlarını görürüz. 

Yukarıda geçen boyutların ve kavramların Hz. Peygamberin manevî 

rehberliğinde büyük bir önemi olduğuna dair birçok argüman vardır. 

Mahlukata Hâlık’ın nazarıyla bakan Hz. Peygamber bütün insanlara kıymet 

veren ve ‘Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmek’ prensibinden hareketle bütün 

insanları çok seven üstün bir karakterdir (Kanger, 2009:35). O, kendisini 

peygamber kabul eden ve etmeyen herkese bir yol gösterici olmuş; her insanın 

kurtuluşundan kendini sorumlu hissetmiş ve bu yolda büyük bir gayret 

göstermiştir. O’nun şu sözleri hem kendisinin büyük bir manevî rehber 

oluşunu hem de proaktif bir yaklaşıma sahip olduğunu açıkça göstermektedir: 

 “Benimle insanların durumu şu temsile benzer: Bir kimse ateş yakar. 

Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (kelebekler) ve diğer bir kısım canlılar 

ateşe doğru koşmaya başlarlar. Adamcağız bunlara mâni olmak için var 

gücüyle gayret eder. Ancak onlar üstün gelerek pek çoğu ateşe varmaya bir 

yol bulurlar. Ben de (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için sizi belinizden 

yakalıyorum, ancak siz ateşe varmak için koşuyorsunuz!” (Buhari, Rikak, 26).  

Hz. Peygamber’in insanlığa karşı hissettiği şefkât ve merhamet hisleri 

ve mesuliyet duygusu sebebiyle devrinin bir lideri yakın çevresine ve 

dostlarına aynı vizyonu aşılıyor ve aynı misyonu yüklüyor ve Hz. Ali’ye şöyle 

diyordu: 

“Allâh’a yemin ederim ki Allah’ın senin vesilenle bir tek kişiyi hidâyete 

(doğru yola) kavuşturması, (en kıymetli dünya nimeti sayılan) kırmızı develere 

sahip olmandan daha hayırlıdır.” (Buhari, Ashabu’n-Nebi, 9). 

 İnsanların doğru yolu buluşunu ve hakikatleri keşfetmesini nihâi başarı 

olarak gören Hz. Peygamber (sav) kesin başarıya ulaşmadıkça manevî 

rehberliği tamamlamış saymıyordu. Öyle ki bu konuda kendisi: 
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sahip olmandan daha hayırlıdır.” (Buhari, Ashabu’n-Nebi, 9). 

 İnsanların doğru yolu buluşunu ve hakikatleri keşfetmesini nihâi başarı 

olarak gören Hz. Peygamber (sav) kesin başarıya ulaşmadıkça manevî 

rehberliği tamamlamış saymıyordu. Öyle ki bu konuda kendisi: 
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“(Resulüm!) Onlar inanıp mümin kimseler olmayacaklar diye 

neredeyse kendini helâk edeceksin!” şeklinde ilâhî bir ihtara muhatap olmuştu 

(eş-Şuara, 3).  

B. Hz. Peygamber’in Manevi Rehberliğinden Proaktif Yaklaşım 

Örnekleri 

Burada ele almayı tercih ettiğimiz beş örnek olayı kendi tarihsel ve 

konjonktürel orijinalliği içinde ele alınarak bir analiz yapılmaya çalışılacaktır. 

Her örnek olayın, verildiği tabloda Hz. Peygamber’in manevi rehberlik yönü 

“ihtiyaçlar ve fonksiyonlar, ilkeler, beceriler ve teknikler son olarak da 

proaktif yaklaşımlar” bağlamında analiz edilerek sadece ilgili örnek olayda 

gerçekleştiği tespit edilenler madde numaralarıyla gösterilecektir.  

Ne var ki, örnek olayların yorumlanmasında ve değerlendirilmesinde 

karşılaşılan birtakım zorluklar, zorunluluklar ve sınırlılıklar sözkonusudur. 

Şöyle ki: 

a. Proaktif yaklaşım örnekleri olarak sadece beş olayın seçilmesi ve 

bunlardan hareketle genelleme yapılmaya gidilmesi. 

b. Orijinal bilgi kaynaklarında olayların geçtiği gibi alınması ve 

olayların ayrıntılarına kaynaklarda bildirildiği kadar vâkıf 

olunması. 

c. Olayların gerçekleştiği tarihi ve konjontürel şartlar ve sebepleri 

hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaması. 

d. Örnek olayları yorumlarken Hz. Peygamberin şahsiyeti, ahlâkı ve 

insan ilişkileri hakkında bilinen genel bilgilerin de referans 

alınması. 

e. Manevî rehberliğin “ihtiyaç, fonksiyon, ilke, teknik ve 

becerilerinin” örnek olaylar içinde bulunduğu bulgularının 

tartışılabilir ve izafi tarafının olması.  

f. Örnek olaylarda danışanın kişiliği ve problemleri hakkında yeterli 

bilgiye sahip olunaması.  

	

 

 

Aşağıda Hz. Peygamber’in hayatında yaşamış olduğu beş farklı örnek 

olay manevi rehberliğin ihitiyaçları, fonksiyonları, ilkeleri, beceri ve 

teknikleri bakımından analiz edilmiştir. Her bir örnek olay ve onun içinde 

gerçekleştiği değerlendirilen ilgili maddeler sıra numaralarıyla tablolarda 

gösterilecektir. Tabloların son sütunlarında ise proaktif yaklaşımın belirlenen 

sekiz niteliği ve kavramı örnek olaylar içinde aranacak ve gerçekleştiği 

belirlenen maddeler sıra numaralarıyla gösterilecektir.  
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İbn-i Ö
m

er (ra) anlatıyor: 
“B

en bir seriyyeye katılm
ıştım

. A
skerlerden bir kısm

ı firar etti, ben de 
içlerindeydim

.  

 (3) Y
ardım

 alm
a ihtiyacı 

(Ç
aresizliğe karşı güvenli destek) 

(4) M
oral ihtiyacı (U

m
utsuzluğa 

karşı pozitif enerji) 
(5) U

zlaşm
a ihtiyacı (U

yum
suzluğa 

karşı huzur ve barış) 

(1) G
üven telkin etm

ek 
(2) M

ahrem
iyeti korum

ak 
(3) K

işiye özerklik tanım
ak 

(4) Pozitif yaklaşım
 gösterm

ek 
 (7) G

erçekçi ve dengeli olm
ak 

(8) Şartsız saygı gösterm
ek 

(9) Sıcak ve açık tavırlı olm
ak 

(10) D
anışm

anlık becerisine sahip 
olm

ak 
(11) Sonuca ve faydaya odaklı olm

ak 
(12) D

anışanı ve ifadelerini ciddiye 
alm

ak 
 

 (1) İçsel referans çerçevesini anlam
a  

(2) A
lgıları farkettirm

e ve değiştirm
e 

(6) R
ahatlatm

a  
(7) Ü

m
itli olm

a, üm
it verm

e 
(10) Problem

 çözüm
ünü kolaylaştırm

a 
(11) Y

öneltm
e, koçluk yapm

a 
(13) Şim

diliği ve buradalığı gözetm
e 

 

(1) K
ıym

et verm
e,  

(2) H
akkaniyet, 

(3) B
asiret/Feraset  

(4) Sorum
luluk 

(5) K
ılavuzluk/M

entörlük  
(6) Liderlik/R

ehberlik  
(7) B

aşarı odaklılık 
(8) R

uhsal farkındalık 
 

O
rdudan uzaklaşınca:  

“–Şim
di ne yapacağız, cihaddan kaçtık, A

llah’ın gazabıyla dönüyoruz.” 
diye aram

ızda konuştuk. Sonunda:  
“–M

edine’ye girelim
, bizi kim

se görm
ez.” diye düşündük. 

A
ncak M

edîne’ye varınca:  
“–R

asûlullah Efendim
iz’e gidip, durum

um
uzu arz edelim

, bizim
 için 

bir tevbe im
kanı varsa onu yerine getirelim

, yoksa geri dönelim
.” diye 

kararlaştırdık. Sabah nam
azından önce m

escide varıp beklem
eye 

başladık.  

A
llah R

asulü (sav) m
escide geldiğinde ayağa kalktık ve: 

“–B
iz harbten kaçan firarileriz!” dedik. 

(1) İyileştirici (H
ealing)  

(2) D
estekleyici (Sustaining)  

(3) Y
önlendirici (G

uiding)  
(4) U

zlaştırıcı (R
econciling) 

(5) Takviyeci (N
urturing) 

(6) Ö
zgürleştirici (Liberating) 

(7) Y
etkilendirici (Em

pow
ering) 

A
llah R

asülü bize yönelerek: 
“–H

ayır siz, firariler değil, devlet başkanına yardım
 etm

ek için gelen ve 
savaşa tekrar dönm

ek üzere m
anevra yapan kişilersiniz!” buyurdu. 

K
endisine yaklaştık, ellerinden öptük. B

ize: 

“–Ben m
üslüm

anların ilticagâhıyım
.” buyurdu.” (Ebu D

avud, C
ihad, 

96/2647; Tirm
izî, C

ihad, 36/1716) 
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 “B
ir genç R

asûlullah (sav)’e geldi ve: 
“– Ey A

llah R
asülü! Zina etm

em
 için bana izin ver.” dedi. O

radakiler hem
en üzerine 

yürüdüler ve azarlayarak “Sus, sus!” dediler.  

(1) B
ilm

e ihtiyacı (B
ilgisizliğe 

karşı doğru, tam
 bilgi) 

(2) İkna olm
a ihtiyacı 

(Ç
özüm

süzlüğe karşı 
tatm

inkarlık) 
 (4) M

oral ihtiyacı (U
m

utsuzluğa 
karşı pozitif enerji) 
 

 (3) K
işiye özerklik tanım

ak 
(4) Pozitif yaklaşım

 gösterm
ek 

 (6) Em
patik düşünm

ek 
 (8) Şartsız saygı gösterm

ek 
(9) Sıcak ve açık tavırlı olm

ak 
(10) D

anışm
anlık becerisine sahip 

olm
ak 

 (12) D
anışanı ve ifadelerini 

ciddiye alm
ak 

 

1) İçsel referans çerçevesini 
anlam

a  
(2) A

lgıları farkettirm
e ve 

değiştirm
e 

(6) R
ahatlatm

a  
(8) Etkin dinlem

e ve sorular 
sorm

a 
(12) Ö

ğretm
e, bilgi verm

e 
(14) Y

üzleştirm
e (ayna tutm

a) 
 

(1) K
ıym

et verm
e,  

(2) H
akkaniyet, 

(3) B
asiret/Feraset  

 (5) K
ılavuzluk/ M

entörlük  
(6) Liderlik/R

ehberlik  
(7) B

aşarı odaklılık 
(8) R

uhsal farkındalık 
 

Peygam
ber Efendim

iz: 
“– Y

aklaş!” buyurdu. G
enç H

azret-i Peygam
ber’in yanına varıp oturdu. R

asulullah 
(sav) ona:  
“– B

öyle bir şeyi annen için ister m
isin?” diye sordu. G

enç: 
“– V

allahi istem
em

 yâ R
asulallah!” dedi. A

llah R
asulü (sav): 

“– D
iğer insanlar da anneleri için böyle bir şeyi istem

ezler.”  
“– B

öyle bir şeyi kızın için ister m
isin?” 

“–A
llah beni senin yoluna kurban etsin, vallahi istem

em
!” 

“– D
iğer insanlar da kızları için böyle bir şeyi istem

ezler.” 
“– B

öyle bir şeyi kız kardeşin için ister m
isin?” 

“– A
llâh beni senin yoluna kurban etsin, hayır, vallahi istem

em
 ya R

asûlallâh!” 
“– D

iğer insanlar da kız kardeşleri için böyle bir şeyi istem
ezler.” 

“– B
öyle bir şeyi halan için ister m

isin?” 
“– V

allahi istem
em

 yâ R
asulallah!” 

“–D
iğer insanlar da halaları için böyle bir şeyi istem

ezler.” 
“– B

öyle bir şeyi teyzen için ister m
isin?” 

“– A
llah beni senin yoluna kurban etsin, hayır, vallahi istem

em
 Ey A

llah R
asulü!” 

“– D
iğer insanlar da teyzeleri için böyle bir şeyi istem

ezler.” 

 (1) İyileştirici (H
ealing)  

(2) D
estekleyici (Sustaining)  

(3) Y
önlendirici (G

uiding)  
(5) Takviyeci (N

urturing) 
   

D
aha sonra R

asulullah (sav) m
übarek elini gencin kalbinin üzerine koydu ve: 

“A
llah’ım

, bunun günahlarını affet, kalbini tem
izle ve iffetini m

uhâfaza eyle!” diye 
dua etti. 

G
enç bundan sonra böyle bir şeye hiç tenezzül etm

edi.” 
(A

hm
ed, V

, 256-257; H
eysem

î, M
ecm

au-z Zevâid, I, 129) 
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B
ir gün H

z. Ö
m

er (r.a), elinde bir kısım
 Tevrat sayfaları ile H

z. 
Peygam

berin yanına gelip: 
(1) B

ilm
e ihtiyacı (B

ilgisizliğe karşı 
doğru, tam

 bilgi) 
(2) İkna olm

a ihtiyacı (Ç
özüm

süzlüğe 
karşı tatm

inkarlık) 
(5) U

zlaşm
a ihtiyacı (U

yum
suzluğa 

karşı huzur ve barış) 

(1) G
üven telkin etm

ek 
 (6) Em

patik düşünm
ek 

(7) G
erçekçi ve dengeli olm

ak 
(8) Şartsız saygı gösterm

ek 
(9) Sıcak ve açık tavırlı olm

ak 
(10) D

anışm
anlık becerisine sahip 

olm
ak 

(11) Sonuca ve faydaya odaklı olm
ak 

(12) D
anışanı ve ifadelerini ciddiye 

alm
ak 

 

1) İçsel referans çerçevesini anlam
a  

(2) A
lgıları farkettirm

e ve değiştirm
e 

 (10) Problem
 çözüm

ünü kolaylaştırm
a 

(11) Y
öneltm

e, koçluk yapm
a 

(12) Ö
ğretm

e, bilgi verm
e 

(13) Şim
diliği ve buradalığı gözetm

e 
(14) Y

üzleştirm
e (ayna tutm

a) 
 

(1) K
ıym

et verm
e,  

(2) H
akkaniyet, 

(3) B
asiret/Feraset  

(4) Sorum
luluk 

(5) K
ılavuzluk/ M

entörlük  
(6) Liderlik/R

ehberlik  
(7) B

aşarı odaklılık 
(8) R

uhsal farkındalık 
 

 “–Ey A
llah’ın R

asulü! B
unlar Tevrat’tan bazı kısım

lar. B
unları 

Zurayk O
ğulları’na m

ensup bir arkadaşım
dan aldım

” dedi. 
Peygam

ber Efendim
iz’in yüzünün rengi birden değişiverdi. B

unun 
üzerine A

bdullah bin Zeyd (r.a), H
z. Ö

m
er’e: 

“–A
llah senin aklını başından m

ı aldı? Y
â Ö

m
er, R

asulullah’ın 
yüzü ne hâle geldi, görm

üyor m
usun?” dedi. 

H
atasını anlayan H

z. Ö
m

er (r.a) hem
en: 

“– B
iz, R

ab olarak A
llah’tan, din olarak İslâm

’dan, peygam
ber 

olarak M
uham

m
ed (s.a.v)’den, önder olarak K

ur’ân’dan razı 
olduk” dedi. 
B

unun üzerine A
llah R

asûlü’nün yüzünde güller açtı, üzüntüsü 
gitti.  

(2) D
estekleyici (Sustaining)  

(3) Y
önlendirici (G

uiding)  
(4) U

zlaştırıcı (R
econciling) 

(5) Takviyeci (N
urturing) 

Sonra da şöyle buyurdu: 
“–N

efsim
 kudret elinde olan A

llah’a yem
in ederim

 ki, eğer M
ûsâ 

(a.s) aranızda dolaşsa, siz ona uyarak beni terk etseydiniz, derin bir 
dalâlete düşm

üş olurdunuz. Siz üm
m

etler içinde benim
 

nasibim
siniz, ben de peygam

berler içinde sizin nasibinizim
.”  

(H
eysem

î, M
ecm

au-z Zevâid, I, 174) 
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 B
U

L
U

N
A

N
 B

E
C

E
R
İL

E
R

 V
E

 
T

E
K

N
İK

L
E

R
 

PR
O

A
K

T
İF Y

A
K

L
A
ŞIM

L
A

R
 

H
azret-i Ebu B

ekir (ra), birgün H
anzala (ra)’a rastladı. H

âl ve hatırını 
sordu. H

anzala  büyük bir teessür ve endişe içinde: 
“–H

anzala m
ünâfık oldu, ey Sıddîk!” dedi.  

(1) B
ilm

e ihtiyacı (B
ilgisizliğe karşı 

doğru, tam
 bilgi) 

(2) İkna olm
a ihtiyacı (Ç

özüm
süzlüğe 

karşı tatm
inkarlık) 

(3) Y
ardım

 alm
a ihtiyacı (Ç

aresizliğe 
karşı güvenli destek) 
(4) M

oral ihtiyacı (U
m

utsuzluğa karşı 
pozitif enerji) 
 

(1) G
üven telkin etm

ek 
 (4) Pozitif yaklaşım

 gösterm
ek 

(5) D
ikkati duygulara 

yoğunlaştırm
ak 

(6) Em
patik düşünm

ek 
(7) G

erçekçi ve dengeli olm
ak 

(8) Şartsız saygı gösterm
ek 

(9) Sıcak ve açık tavırlı olm
ak 

(10) D
anışm

anlık becerisine sahip 
olm

ak 
(11) Sonuca ve faydaya odaklı 
olm

ak 
(12) D

anışanı ve ifadelerini ciddiye 
alm

ak 
 

1) İçsel referans çerçevesini anlam
a  

(2) A
lgıları farkettirm

e ve 
değiştirm

e 
 (6) R

ahatlatm
a  

(7) Ü
m

itli olm
a, üm

it verm
e 

 (10) Problem
 çözüm

ünü 
kolaylaştırm

a 
(12) Ö

ğretm
e, bilgi verm

e 
 

(1) K
ıym

et verm
e,  

(2) H
akkaniyet, 

(3) B
asiret/Feraset  

(5) K
ılavuzluk/M

entörlük  
(6) Liderlik/R

ehberlik  
(8) R

uhsal farkındalık 

H
azret-i Ebû B

ekir: 
“–Sübhâanallah! B

u nasıl söz böyle?” deyince, H
anzala devam

 etti: 
“–B

iz, H
azret-i Peygam

ber’in sohbetinde iken, O
 bize cennet ve cehen-

nem
i hatırlatıyor, hatta onları gözüm

üzle görüyorm
uş gibi bir hâle bü-

rünüyoruz. R
asulullah (sav)in huzurundan çıkıp çoluk-çocuğum

uz ve 
dünyevi m

aişetim
izle m

eşgul olm
aya dalınca da, duyduklarım

ızın pek 
çoğunu unutuyoruz.” dedi. 
H

azret-i Ebû B
ekir (ra): 

“–V
allahi, buna benzer hâller bizde de oluyor.” dedi.  

B
unun üzerine ikim

iz kalkıp doğru R
asûlullah Efendim

iz’in huzuruna 
vardık ve durum

u kendisine arz ettik.  
(1) İyileştirici (H

ealing)  
(2) D

estekleyici (Sustaining)  
 (6) Ö

zgürleştirici (Liberating) 
(7) Y

etkilendirici (Em
pow

ering) 
H

azret-i Peygam
ber (sav) de: 

“–C
anım

 kudret elinde olan A
llah’a yem

in ederim
 ki, benim

 yanım
daki 

hâlinizi devam
lı m

uhafaza edip, zikr-i daim
î üzere olsaydınız, yatakta 

yatarken de, yollarda yürürken de m
elekler sizinle m

usâfaha ederlerdi.” 
(A

deta m
elekleşirdiniz) 

(Ü
ç defa tekrarlayarak): 

“–Y
a H

anzala! B
azen öyle, bazen de böyle olur!” buyurdu. (M

üslim
, 

Tevbe, 12) 
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PR
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A
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L
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ŞIM

L
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A
llah R

asülü (sav), zam
an zam

an ashabından biat alırdı. B
u 

biat sırasında onlarla m
usafaha yapardı. B

öylece sahabiler, 
A

llah R
asülü’ne verdikleri sözlere bağlılığını gösterirler ve 

ona itaat hususunda ahitte bulunm
uş olurlardı.  

(1) B
ilm

e ihtiyacı (B
ilgisizliğe karşı 

doğru, tam
 bilgi) 

(2) İkna olm
a ihtiyacı (Ç

özüm
süzlüğe 

karşı tatm
inkarlık) 

(3) Y
ardım

 alm
a ihtiyacı (Ç

aresizliğe karşı 
güvenli destek) 
(4) M

oral ihtiyacı (U
m

utsuzluğa karşı 
pozitif enerji) 
 

(1) G
üven telkin etm

ek 
(2) M

ahrem
iyeti korum

ak 
 (4) Pozitif yaklaşım

 gösterm
ek 

 (8) Şartsız saygı gösterm
ek 

(9) Sıcak ve açık tavırlı olm
ak 

(10) D
anışm

anlık becerisine sahip 
olm

ak 
(11) Sonuca ve faydaya odaklı 
olm

ak 
(12) D

anışanı ve ifadelerini ciddiye 
alm

ak 
 

1) İçsel referans çerçevesini anlam
a  

 (7) Ü
m

itli olm
a, üm

it verm
e 

 (9) İçerik ve duyguları yansıtm
a 

(10) Problem
 çözüm

ünü kolaylaştırm
a 

 (13) Şim
diliği ve buradalığı gözetm

e 
(14) Y

üzleştirm
e (ayna tutm

a) 
 

(1) K
ıym

et verm
e,  

(2) H
akkaniyet, 

(4) Sorum
luluk 

(5) K
ılavuzluk/M

entörlük  
(7) B

aşarı odaklılık 
(8) R

uhsal farkındalık 
Ebu Şehm

 (ra) anlatıyor: 
M

edine’de benim
 yanım

dan bir genç kız geçiyordu. (Bir anda 
nefsim

e hakim
 olam

ayarak) Yakasından tutup çektim
 ve 

(kendim
e gelip) bıraktım

.  
Sabah olunca R

asulullah (sav) insanlardan biat alıyordu. B
en 

de O
’nun yanına gittim

.  
(Sıra bana gelip elim

i uzattığım
da) B

enden beyat alm
adı ve 

(yüzüm
e bakarak): 

“–Şim
di de yakayı tutup çeken o el m

i geldi?” dedi.  

(1) İyileştirici (H
ealing)  

(2) D
estekleyici (Sustaining)  

(6) Ö
zgürleştirici (Liberating) 

B
en de (çok üzgün ve pişm

an olarak): 
“–V

allahi bir daha o işi yapm
ayacağım

.” dedim
.  

B
unun üzerine R

asûlullah (sav)  benden biat aldı. (A
hm

ed, V
, 

294) 

	

 

C. Örnek Olayların Proaktif Yaklaşım Açısından Analizi 

Manevî rehberlikte proaktif yaklaşım için belirlenen sekiz ayırt edici 

nitelik ve ona özgü kavramların örnek olaylar içinde aranması sonucunda şu 

bulgulara ulaşılmıştır.    

1. Örnek Olay Analizi:  

Bu örnek olayda proaktif yaklaşımın bütün nitelikleri tebarüz 

etmektedir. Hz. Peygamber, İbn Ömer’e niyetine ve maksadına uygun olarak 

anlayış, şefkatli ve merhametli yaklaşım sergilemiştir. İbn Ömer’in orduya 

tekrar katıldıktan sonra karşılaşacağı problemlere basiretli bir öngörüyle 

çözüm üretmiş ardından inisiyatif alarak sorumluluğun altına girmiş ve 

kendisini muvazzaf olarak tekrar orduya katılmaya yönlendirmiştir. Gerilimli 

ve kritik bir anda büyük bir liderlik becerisiyle özgün bir çözüm yoluyla 

olayları ve muhatabının grubuna başarılı ve sorunsuz bir şekilde gruba 

katılıma sevketmiştir.  Bu süreçte İbn Ömer’in ruhsal farkındalığı artmış ve 

içgörüsüyle yaptıklarını doğru anlamlandırarak bir ruhsal tecrübe kazanmıştır. 

2. Örnek Olay Analizi:  

Hz. Peygamber kendisine ahlaka aykırı, çirkin bir işi yapmak için izin 

istemek üzere gelen gencin, bu davranışına ve durumuna bakmaksızın onun 

şahsiyetini kabul etmiş, ona değer vermiş, hoşgörü ve merhametle 

yaklaşmıştır. Gencin, yapmamak için zorlandığı çirkin işin kötülük ve 

yanlışlığını apaçık ortaya koyarak kendisine helal ve temiz olan yolu 

göstermiştir. Gencin içinde bulunduğu gerilimli durumdan kalıcı olarak 

kurtulmasını sağlayacak ruhsal farkındalığı kazanmasını sağlamış ve iç 

huzuru elde etmenin (dua) yöntemini de göstermiştir. 

Bu örnek olayda aynı zamanda, danışana karşı empatik olma ilkesinin 

gözetildiğini ve empatik düşünmeye sevketmenin olduğunu görüyoruz. Etkili 

bir karakter eğitimi yöntemlerinden durumu “açıklama” ve muhataba “şefkat” 

gösterme burada kullanılmıştır. Hz. Peygamber’in gencin içinde bulunduğu 

ahlâki durumu açıklaması, ona anlayış ve şahsiyetini kabul ederek sevgiyle 
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yaklaşması muhatabın açık bir içgörü kazanmasına ve içsel kontrol 

geliştirmesine yardımcı olmuştur. Bu da manevi rehberin aynı zamanda etkili 

bir karakter eğitimcisi olması gerektiğini bize gösterir. (Çileli, 1986)  

3. Örnek Olay Analizi:  

İslam inanç sisteminin henüz teşekkül etme aşamasında inanç konusu 

üzerine yaşanan bu örnek olayda Hz. Peygamber çok basit ve masum gibi 

görünen bu önemli olayın Hz. Ömer gibi dini çok iyi bilen bir şahsiyetten 

çıkmasını son derece önemsemiştir. Görünürde çok öfkelenmesinin sebebinin 

de ümmetine çok muhabbet, merhamet duyduğu için; Tevrat’ın içinde hakikat 

bilgileri arama işine negatif tavrını çok açık ortaya koymasına sebep olmuştur. 

Nitekim Hz. Ömer’in hemen “Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan, 

peygamber olarak Hz. Muhammed’den, önder olarak Kur’ân’dan râzı olduk” 

demesi tamamen bir muhabbet ve sadakat teyididir. Hz. Peygamber açık tavır 

koymakla Hz. Ömer’in (ra) ve ardından onun gibi, tahrif edilmiş Tevrat’ta 

hakikat kırıntıları aramak isteyenlerin yolunu kesmiş, hayatî bir sorumluluk 

alarak muhataplarını doğru ve hakikat olana sevkederek yanlıştan 

uzaklaşmalarına kılavuzluk etmiştir. Gerilimin yaşandığı bu olayın sonucunu 

yumuşaklıkla karşılıklı sadakate bağlamış ve muhataplarını arzu edilen hedefe 

yani Kur’an’a ve İslam Peygamberine odaklamıştır. Muhtaplarının 

davranışlarındaki derin anlamı farketmelerini yani Kur’an yerine Tevrat’a 

alaka göstermeleri durumunda nasıl hak yoldan uzaklaşacaklarını 

hissettirmiştir.  

4. Örnek Olay Analizi:  

Proaktif Manevi Rehberliğin güzel bir örneğinin sergilendiği bu 

olayda Hz. Peygamber’in muhataplarının şahsiyetine ve duygularına nasıl 

önem verdiğini, onlara değer vererek dinlediğini anlıyoruz. Ayrıca, 

Hanzala’nın ve Ebu Bekr’in (ra) ruhsal bir çıkmaz sonucunda ilk iş olarak Hz. 

Peygambere danışmak istemeleri bunun dolaylı bir göstergesidir. Hanzala’nın 

ve Ebu Bekr’in bu ruhsal gerilimini anlayıp; bundan sonra yaşayacakları 

	

 

ruhsal sıkıntıları da öngörüp arzu ettikleri manevî tatminin insan üstü bir 

durum olduğunu bildirmiş ve kendilerini teselli ederek gerilimlerini bitirmiş 

“bazen öyle bazen böyle olur“ diyerek itidalli olan hale yönlendirmiştir. 

Böylece muhataplar ruhsal bir farkındalık kazanmış ve kendi problemlerine 

kendileri çözüm üretebilecek ruhsal bir tecrübe kazanmışlardır. 

Bu olayda  dini tecrübe’nin tabiatı ve geçicilik özelliğiyle de ilgili  çok 

açık ve ikna edici açıklamalar vardır. Zira dini hayatın duygusal gelişimi hep 

aynı düzeyde seyretmeyeceği gibi inancın yalnızca duygusal boyutunun 

tezahürlerinden hareket ederek kişinin kendi inancına sadakati ile ilgili bir 

hükme varmak uygun bir yol değildir. Manevi rehberin, sürekli değişen bu 

duygu durumlarının (dini tecrübe) anlamı konusunda danışanlarını 

aydınlatması, manevi gelişimin sağlıklı bir yolda ilerlemesi bakımından 

büyük önem taşır. 

5. Örnek Olay Analizi:  

Her yönüyle ayrıntılarını iyi göremediğimiz beşinci örnek olayda 

Hz.Peygamberin muhataplarından Allah’a ve Rasülü’ne itaat ve muhabbette 

devamlı olmaları için ahit alması, bunu da yüzyüze ve musafaha ederek 

(tokalaşarak) yapması; yüzyüze ve fiziksel temasla nasıl güçlü iletişim 

kurduğunu ve sahabîlerle etkileşim içine girdiğini gösteriyor. Ebu Şehm’in 

edep dışı yanlış davranışını şahsiyetiyle ilişkilendirmeyip elin irade dışı bir 

davranışı olarak lanse etmesi ona verdiği değerin ve saygının örtük bir 

ifadesidir. Ebu Şehm’in, kimsenin haberinin olmadığını düşündüğü bu 

olaydan Hz. Peygamberin haberdar olması ve bunu nazikçe ikazda bulunması 

sözkonusudur. Burada Hz. Peygamber inisiayatif almış ve kendisini Ebu 

Şehm’den sorumlu hissetmiş ve bir daha böyle bir davranıştan uzak durması 

için onu kibarca iffetli olan davranışa yönlendirmiştir. Böylece Hz. 

Peygamber rehberlik ettiği sahabilerin iffet ve hayâ erdemlerini 

kazanmalarında bir sorumluluk üstlenmiştir. Muhatabını deşifre etmeden, onu 

toplum içinde mahcup etmeden sadece muhatabıyla arasında şifreli bir 
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iletişim kanalı açarak hem ruhsal tekamülündeki tuzak ve tehlikelere karşı 

farkındalığını artırmıştır. 

SONUÇ 

Şüphesiz burada analiz edilen örnek olaylar, tarihsel ve konjonktürel 

bağlamı içinde anlamlı ve önemlidirler. Çağdaş anlamda bir danışman ve 

danışan ilişkisi içinde ortaya çıkan planlı süreçler olmayıp hayatın tabii akışı 

içinde, spontane ortaya çıkmış ve yaşanmış vakalardır. Dolayısıyla yapılan 

analiz, değerlendirme ve yorumların sübjektif ve rölatif olma eleştirisinden 

tamamen kurtulabilme imkanı yoktur.  

Böyle olmakla birlikte, örnek olayların analitik olarak incelenmesi ve 

değerlendirilmesi sonucunda, manevî rehberliğin varoluş sebebi olan 

ihtiyaçların ((1) Bilme ihtiyacı (2) İkna olma ihtiyacı (3) Yardım alma ihtiyacı 

(4) Moral ihtiyacı (5) Uzlaşma ihtiyacı) ve yerine getirdiği fonksiyonların ((1) 

İyileştirici  (2) Destekleyici  (3) Yönlendirici  (4) Uzlaştırıcı (5) Takviyeci (6) 

Özgürleştirici) (7) Yetkilendirici) büyük ölçüde gerçekleştiği görülmüş ve 

bunlar madde numaralarıyla birlikte tablolarda gösterilmiştir. Aynı şekilde 

ilkeler, beceriler ve teknikler örnek olaylarda değerlendirilerek tablolarda 

gösterilmiştir. 

Hz. Muhammed’in (sav) manevi rehberliğinde proaktif yaklaşım 

niteliklerinin arandığı örnek olaylarda çoğunlukla proaktif yaklaşım 

niteliklerinin bulunduğu; manevî rehberlik tutum ve davranışlarının “(1) 

Kıymet verme, (2) Hakkaniyet, (3) Basiret/Feraset  (4) Sorumluluk (5) 

Kılavuzluk/Mentörlük  (6) Liderlik/Rehberlik  (7) Başarı odaklılık (8) Ruhsal 

farkındalık” kavramlarının içeriğiyle uyumlu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Hz. Peygamberin manevî rehberliğini, sahabileriyle ilişkileri 

bakımından incelediğimizde onların problemlerini kısa zamanda nasıl etkili 

bir şekilde çözdüğünü, muhtemel ruhsal çalkantılara ve fikri kaoslara 

düşmeksizin onlara nasıl mentörlük ettiğini ve onları ruhsal ve ahlâkî 

tekamüllerinde ne kadar etkili destek verdiğini görürüz.  

	

 

Bu manevi rehberlik sürecinde, danışanları üzerinde sabır, itidal, 

şükür, tevekkül, merhamet, cesaret, tahammül, feraset ve empati gibi bazı 

temel değerlerin işlendiğini de görmekteyiz. Proaktif manevi rehberlikte 

sonuç almak için değerlerin, danışanın kendi şahsında bir erdem haline 

gelmesinin asıl hedef olduğunu görüyoruz.  

Hz. Peygamberin manevî rehberliğini belli bir perspektiften, genel ve 

sınırlı bir çerçevede inceleyen bu makalenin ötesine geçip daha çok boyutlu 

ve sistematik başka çalışmaların yapılmasına ihtiyacını ortaya çıkarması 

beklenir. Hz. Muhammed (sav)’in hayatından bugüne ulaşmış, yaşanmış 

zengin örneklerin var olması “Nebevî bir rehberlik modeli”nin ortaya 

konulması şüphesiz manevi rehberlik sahasına yeni bir boyut katabilir. Yeni 

ve özgün modellerin keşfedilmesine kapı aralayabilir. Literatüre yeni 

kavramlar yeni manevî rehberlik alanında etkili stratejiler geliştirmeye ve yeni 

ilke ve teknikler kazandırmaya imkan sağlayabilir.  

Beşeri ilişkilerdeki istikrarsızlıkların, fikrî kaosların, duygusal 

karmaşaların ve ruhsal bunalımların girdabında çırpınan insanların kendilerini 

düştükleri kuyudan çekip çıkaracak; gözleri ve kalpleri tekrar aydınlıkla 

tanıştıracak dokunuşlara; akıllara ve ruhlara bir peygamberâne örneklik 

edecek etkili modellere ihtiyaç âşikardır. Sosyal bilimlerde, araştırma ve 

incelemelerle insana dair gerçeklerin hızla keşfedildiği dünyada, ruhsal 

tecrübelerle birleşmiş yaklaşımlara ve ruhsal farkındalığı güçlendiren ve 

gelişimsel modellere ihtiyacı kim inkar edebilir. 
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Nutuk, Hatıratlar ve Kaynaklar Ekseninde  

Şeyh Sait İsyanı ve Süreci 
Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Kırmıt 

Gazi Ünversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
 

                ÖZ 
13 Şubat 1925 günü Türkiye’nin doğusunda başlayan Şeyh Sait isyanı, kısa sürede 

bölgeye yayılarak, ülke siyasetini derinden etkilemiş ve önemli sonuçlar doğurmuştur. Musul 

meselesinin çözülmeye çalışıldığı zaman diliminde ortaya çıkan isyan, Türk siyaset hayatını 

olabildiğince olumsuz etkilemiş, Türkler ile Kürtleri karşı karşıya getirerek, gereksiz yere 

Müslüman kanının dökülmesine neden olmuştur. İsyanın asıl amacı dini olmakla beraber, 

kısmen de milliyetçi sebeplerden dolayı zuhur etmiş, kurulalı üzerinden henüz iki yıl geçen 

Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimine karşı gerçekleştirilmiştir. Doğu Anadolu’da bağımsız bir 

Kürt devleti kurmak ve lağvedilen Halifelik makamını yeniden tesis etmek amacıyla, hükümet 

otoritesine karşı bir tepki olarak başlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Şeyh Said, Milliyetçilik, Halifelik, Din. 

 

The Sheikh Said Revolt and ıts Course based on 

Atatürk's (Speech), Memoirs and other Resources 
                    ABSTRACT 

 February 13, 1925 Sheikh Said rebellion started the day in the east of Turkey, soon 

spread to the region , have a profound impact on the country's politics and has yielded 

significant results. riots occur during the period of Mosul tried to solve the issue of Turkish 

politics has been as adversely affected the lives , confronting the Turks and the Kurds , Muslims 

have led to unnecessary bloodshed . Although the main purpose of religious rebellion , has also 

arose partly nationalistic reasons , it was carried out against the regime of the Republic of 

Turkey over the last two years yet been opened . to establish an independent Kurdish state in 

eastern Anatolia and in order to restore the authority abolished the Caliphate , began as a 

response to government authorities. 

                  Keywords: SheikhSaid , Nationalism, Caliphate , Religion. 
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             Giriş 
Bu makalede; Şeyh Sait isyanını Atatürk’ün Nutuk adlı eserinde 

isyana bakış açısı, hatıratlar ve kaynaklar ışığında isyanın gelişim süreci 

üzerinde durulacaktır. Konu, farklı açılardan ele alınıp  incelenecektir. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucularının isyandaki rolü, hükümetin 

takip ettiği siyaset, bütün bunlar sebep sonuç ilişkisi içinde tahlil edilerek 

Şeyh Sait İsyanı çözümlenmeye çalışılacaktır. 

1-Musul Meselesi, Meselenin Çözümlenme Süreci ve Sonuçları 

Petrolün bir enerji kaynağı olarak bulunmasından itibaren, zengin 

petrol yataklarıyla Batılı devletlerin ilgisini çeken Musul, güçlü 

devletlerarasında rekabet bölgesi haline gelmiş, en son olarak 30 Ekim 1918 

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı sırada, mütarekeye aykırı olarak 

İngiltere tarafından işgal edilmiştir (Öke, 1987, s. 15). 

Lozan Barış Antlaşmasında Türkiye’nin Irak sınırı çözüme 

kavuşturulmamıştır. Türkiye Musul’u talep ederken İngiltere bu isteği 

reddetmiştir. Antlaşma imzalandıktan sonraki 9 aylık süre zarfında İngiltere 

ve Türkiye arasında görüşülüp karara bağlanacaktır. Musul sorununda, 

taraflar arasında herhangi bir antlaşma sağlanamazsa, sorun Milletler 

Cemiyetine havale edilecektir maddesi ile Musul meselesinin antlaşma 

sonrasında Türkiye ile İngiltere’nin kendi arasında çözmesi kararlaştırılmıştır 

(Soysal, 2000, 85). 

9 Mayıs 1924’te İstanbul’da Haliç ya da İstanbul Konferansı adı ile 

bilinen konferansta İngiltere ve Türkiye Musul konusunda uzlaşmaya 

çalışmıştır. Türkiye nüfus açısından, siyasi, tarihi, coğrafi ve stratejik 

nedenlerle Musul’un kendisine iade edilmesini istemiştir. İngiltere, sınırın 

nereden geçip geçmeyeceği üzerinde ısrarla durmuş, hatta Türkiye’nin elinde 

bulunan Hakkâri’ye kadar olan topraklardanda hak talep etmiştir. Üç tur 

yapılan görüşmeler sonunda, Haliç konferansından bir netice elde 

	

 

edilememiş, uzlaşma sağlanamamıştır (Yeşil, 2002, s. 208; Kürkçüoğlu, 1987, 

s. 294). 

Konferansın sonuçsuz olarak dağılması üzerine İngiltere, Türkiye 

sınırına yakın olan Irak’ın kuzeyinde bulunan Nasturî ve Kürt unsurları 

üzerideki etkisini arttırarak nüfuz bölgesi oluşturmuştur. Irakta 

İngiltere’ninen önemli müttefiki olan Nasturîler; Hakkari, Beytüşşebap, Çal 

bölgesinde belli bir nüfus ve güce sahiptiler (Yeşi, 2002, s. 214).İngiltere’nin 

kışkırtması ve desteğiyle, 1924 yılının yaz ayında isyan başlatan Nasturîler, 

bölgeyi gezen Hakkari valisini ve adamlarını kaçırıp, Irak’ın İmadiya şehrine 

götürmüşlerdir. Vali ve adamları araya aşiret liderlerinin girmesiyle serbest 

bırakılmış, ardından da Türk askerleri 22 Eylül 1924’te Irak sınırındaki 

Nasturî isyanını bastırmıştır. Türkiye bu sorunlar ile uğraşırken İngiltere 6 

Ağustos 1924’te Musul Meselesini Milletler Cemiyetine götürmüştür (Öke, 

1987). 

Türkiye Milletler Cemiyetine üye değildi, üstelik cemiyet tamamen 

İngiltere’nin kontrolünde idi. Türkiye her ne kadarda olumlu sonuç 

alamayacağını bilsede, Musul Meselesinin Milletler Cemiyetinde 

görüşülmesine razı oldu (Kürkçüoğlu, 1987, s.294). 30 Eylül 1924’te başlayan 

görüşmeler, 16 Aralıkta karara bağlanmış, Cemiyet üyeleri Musul’u, Irak’a 

bıraktıklarını açıklamıştır (Kürkçüoğlu, 1987, s.297).Tam bu olayların 

yaşandığı sırada, Türkiye’nin iç siyasi hayatında bir takım olumsuzluklar 

olmuş, Doğu Anadolu’da Bingöl de Şeyh Sait İsyanı başlamıştır (Gürün, 

1991, s. 109,110). 

2-Şeyh Sait İsyanı ve İsyan Karsısında Hükümet ve Muhalefetin 

Takındığı Tavır 

Kürt meselesine özellikle İngiltere önem veriyordu. Bunun için de 

Kürt unsurlarıyla irtibat tesis ediyorlar ve cemiyetlerin kurulmasını 

sağlıyorlardı. Bu cemiyetlerden en önemlisi de Kürdistan Teali Cemiyeti 

idi(Ulubelen, 1982, s. 194). 1923 yılından itibaren bazı Kürtler aralarında 
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örgütlenmeye başlamışlardır. Örgütün kadrosu II. Abdülhamit döneminde 

kurulan, merkez ile bölge halkının kaynaşması için yöre halkından kurduğu 

Hamidiye alaylarından gelen güçlü subaylar, aşiret reisleri ve şeyhlerden 

oluşmaktaydı. Cibran aşiretinden Albay Halit Bey ile Bitlis emirlerinden 

Yusuf Ziya Bey örgütün liderliğini yönetiyordu. Azadi adı verilen bu örgüt, 

ilk gizli kongresini 1924’te yaptı. 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılmasını 

propaganda malzemesini haline getirerek, İngiltere’nin desteğini de almaya 

çalıştı. Nasturî ayaklanması sonucunda birçok Kürt liderlerinin Irak’a kaçması 

üzerine Azadi adlı örgütün varlığı ortaya çıkmış, liderlerinden çoğu 

tutuklanmış ve böylece Şeyh Sait yalnız kalmıştır (Çavdar, 2004, s. 304, 305). 

Bu sırada 17 Kasım 1924’te Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu (Yeşil, 2002, s. 190,191). Partinin 

64 maddeden oluşan bir tüzüğü vardı. Parti programı incelendiği zaman, 

liberal ve demokrat bir çizgide oldukları, dini inançlara saygılı olduklarını 

savundukları görülmektedir (Yeşil, 2002, s. 223-233).M. Kemal, Şeyh Said 

ayaklanmasının çıkışını Kazım Karabekir ve arkadaşlarınca kurulan 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilişkilendirir ve bu hususta bazı 

ayrıntıları da aktarır. Nutukta:  “Parti, dinsel düşünce ve inançlara 

saygılıdır sözlerini ilke edinip bayrak gibi kullanan kişilerden iyi niyet 

beklenebilir mi? Cumhuriyetçi ve ilerici oldukları sanısını vermek isteyenlerin 

yine bu bayrakla ortaya atılmaları, dinsel bağnazlığı coşturarak ulusu, 

Cumhuriyete, ilerleşmeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değimliydi? 

Bakınız Baylar! Bu ilkeye bağlı olanlardan birinin çok zaman önce yani 10 

Mart 1923 günü aşılmış Cebran’lı Kürt Halit Bey’e yazdığı mektuptaki şu 

cümlelere: “Müslümanlık dünyasının kalımlı olmasını sağlayan ilkelere 

saldırıyorlar. Bu konudaki açıklamalarınızı arkadaşlara da okudum. 

Hepsinin çabasını arttırdı. Batılılaşmak, tarihimizi, uygarlığımızı yitirmeyi” 

zorunlu kılar… “Halifeliği yıkamak din işlerine karışmayan bir hükümet 

kurmayı düşünmek; bunlar Müslümanlığın geleceğini tehlikeye atacak 

	

 

etmenleri yaratmaktan başka bir sonuç veremez.”(Atatürk, 2012, c. II, s. 

1185, 1187) diye eleştirmektedir. 

Şeyh Sait Anadolu’da geniş bir nüfuz alanına sahip, Nakşibendi 

tarikatında önemli bir konumdaydı. Bu nedenle dindar çevreleri peşinden 

sürükleyebilme olanağını da elinde bulundurmuş oluyordu (Karabekir, 1995, 

s. 14). Dini kurtarmak, şeriatı kurtarmak, kaldırılan halifeliği yeniden tesis 

etmek gibi amaçlara sahiptiler (Aydemir, 2011, c. III, s. 202). 

Şeyh Sait, kurulduğu günden beri dinin temellerini yıkmaya çalışan 

Türk Cumhuriyeti Reisi M. Kemal ve arkadaşlarının, Kur’an’a aykırı hareket 

ederek, Allah ve Peygamberi inkâr ettikleri ve Halifeyi sürgüne gönderdikleri 

için, gayri meşru olan bu idarenin yıkılmasının farz olduğu, Cumhuriyetin 

başında bulunanların ve Cumhuriyete tabi olanların mal ve canlarının şeriata 

göre helal olduğunu söylemiştir (Fırat, 1981, s.180). Buradanda anlaşılıyor ki 

isyan sadece Kürt halkının bağımsızlığı için değil, dini nedenlerden dolayıda 

başlamıştır. Şeyh Sait isyanının amaçlarından birinin kaldırılan halifelik 

kurumunu tekrar getirmektir (Karpat, 2010, s. 132).Dönemin başbakanı 

Okyar; İsyanın emelinde hilafet ve şeriatçılığın olduğunu, din propagandası 

yapılarak, şeriatçılığın tekrar getirilmeye çalışıldığını söylemiştir (Cemal, 

1955, s. 43-46). Yabancı basın Şeyh Sait İsyanının Kürt ulusal hareketi 

olmadığını, kendilerine gıyaben halife tayin eden isyancıların, isyanı 

tamamen fanatik bir dini hareket ve propaganda ile başlattıklarını yazmıştır 

(The Times Gazetesi, 26 Şubat 1925, s.12). 

İsyan, 13 Şubat 1925’te 6 tane askerden kaçan kaçakları yakalamakla 

görevli teğmen Mustafa ve teğmen Hasan Hüsnü komutasındaki 

Diyarbakır’ın Eğil nahiyesine bağlı Piran köyünde arama yapan jandarma 

müfrezesinin, Şeyh Sait’in kardeşi Şeyh Abdürrahim’denkaçakları etmesi 

isteğine ateşle karşılık verilmesi nedeniyle başlamıştır. Şey Sait olaylar 

olmadan önce kardeşini ziyaret için gelmiş,  olayların içinde kendisini bulmuş 

ve kardeşini desteklemiştir. Şeyh Sait, 16 Şubatta Genç vilayetinin merkez 
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kazası Darahni’yi basarak valiyi ve öteki görevlileri de esir almıştır. Bazı 

aşiretlerinde desteğini arkasına aldıktan sonra Maden, Siverek ve Ergani’yi 

ele geçirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gönderdiği ordu, Şeyh Sait 

karşısında tutunamayarak 28 Şubatta Diyarbakır’a çekilmek zorunda kalmıştır 

(Cemal, 1955, 27,28). 

Şeyh Sait İsyan başlamadan önce, TCF’nin parti programını okumuş, 

bu partinin şeriata daha uygun olduğunu dile getirmiştir. O zaman mecliste 

tek muhalefet partisi olan TCF’yi övmüş, iktidar partisi CHP’yi ise bayağı bir 

eleştirmiştir (Örgeevren, 2002, s. 267).Cumhuriyet Halk Fırkası başbakanı 

Fethi (Okyar) Bey, isyanla bağlantısı kurulan Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası önderlerinden partiyi kendi iradeleri ile kapatmalarını istedi. Bu istek 

parti önderleri tarafından reddedilmiş, Kazım Karabekir isyanı bastırmak için 

hükümete destek vermiş, hükümetin uyguladığı doğu siyasetini var gücüyle 

savunmuştur (Nur, 2007, s. 87,88).Şeyh Sait, TCF’ninprogramında yazan 

‘Parti, dini düşünce ve inançlara saygılıdır’ ilkesinden kendilerine pay 

çıkararak, buradan aldıkları cesaretle TCF’ninde kendilerine destek 

vereceğini düşünmekteydi. M. Kemal, parti programında yer alan maddeden 

dolayı TCF’ninde isyanı desteklediğini iddia ederek, Nutukta: “Baylar, 

yaptığımız devrimin genişliği ve büyüklüğü karşısında eski boş inançların ve 

kurumların birer birer yıkılışını gören bağnaz ve gerici kimseler, ‘dinsel 

düşünce ve inançlara saygılı’ olduğunu bildiren bir partiye ve özellikle bu 

partinin içindeki tanınmış kişilere dört elle sarılmaz mı? Yeni parti kuran 

kişiler bu gerçeği anlamış değimlidirler?”diye TCF’yisuçlamaktadır 

(Atatürk, 2012, c. II, s. 1187). 

Fethi Okyar’dan sonra başbakan olanİsmet İnönüde, “Doğu isyanı 

bir irtica idi. Hakiki bir irtica idi. O zamanki ortamda memleketin siyasi 

hayatı karışıktı. Cumhuriyetin ilanı, cumhuriyetin devlet düzenine 

getirdiği değişiklikler İstanbulefkârında, matbuatta[basında], pek 

geniş tepkilere sebep olmuştu. Doğu isyanı bunun bir neticesidir. Hiç 

	

 

şüphemiz yoktu bizim. Memleketin yeni bir siyasi rejime girmesi ve 

siyasi rejimin üzerinde memleketin bunu kabul etmemiş olduğu 

şüphesini, ümidini veren geniş bir münakaşa ve propaganda hayatının 

tesiri.. Şark isyanı bunun neticesi olarak çıkmıştı.”(İpekçi, 1981, 

s.25,26) diyerek Şeyh Said isyanında memleketin senelerden beri 

yuvalanmış propagandanın eseri olduğunu, isyanın doğrudan doğruya 

İngiltere’nin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller 

bulanamamıştır ifadeleriyle, İnönü de suçu TCF’ye yüklemektedir (İnönü, 

1987). 

K. Karabekir bu suçlamaları kabul etmemiş, Şeyh Sait isyanının 

başladığı günlerdeki gelişmeleri AnkaraHükümetine raporlarla bildirdiğini, 

ancak hükümetin bu konuda kayıtsızkaldığını söyleyerek; Ankara 

Hükümeti’nin bu olayı başındanberi bildiğini ama fırkalarını kapatmak için 

bunu bir bahane olarakkullanmak maksadıyla olaya müdahale etmediğini 

iddia etmiştir (Karabekir, 1995, s. 14-20; Kılıç, 1994, s. 39). İsyanın 

başlamasından sonra hükümete destek olduğunu belirterek şu açıklamaları 

yapmıştır: “Dini alet ederek ulusal varlığımızı tehlikeye atan her türlü lanete 

layıktır. Hükümetimizin hukuki olan uygulamalarına bizde bütün varlığımızla 

taraftarız. İç ve dış herhangi bir tehlike karşısında bütün dünya bilmelidir ki, 

bu vatanın bütün evlatları her zaman her türlü fedakârlığa hazırdır.” demiştir. 

(Karabekir, 1995, s. 16). 

Ayrıca, Rauf Orbay, parti programlarının 6. Maddesine dönük 

eleştirileri haksız bulduğu anılarındaşu ifadelere yer vermiştir: 

“Terakkiperver Fırkası kurulduktan sonra, daha o zaman bizi dini siyasete 

alet etmekle itham etmişlerdi. Bu itham hala devam ediyordu. Hâlbuki Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ‘Devletin dini İslam dinidir’ 

kaydı vardı. Programımızdaki ‘Dinler ve felsefi itikatlara hürmetkârız.’ 

İfadesiyle biz de dini taassuptan ve bilhassa dini siyasete alet etmekten uzak 
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kazası Darahni’yi basarak valiyi ve öteki görevlileri de esir almıştır. Bazı 

aşiretlerinde desteğini arkasına aldıktan sonra Maden, Siverek ve Ergani’yi 

ele geçirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gönderdiği ordu, Şeyh Sait 

karşısında tutunamayarak 28 Şubatta Diyarbakır’a çekilmek zorunda kalmıştır 

(Cemal, 1955, 27,28). 

Şeyh Sait İsyan başlamadan önce, TCF’nin parti programını okumuş, 

bu partinin şeriata daha uygun olduğunu dile getirmiştir. O zaman mecliste 

tek muhalefet partisi olan TCF’yi övmüş, iktidar partisi CHP’yi ise bayağı bir 

eleştirmiştir (Örgeevren, 2002, s. 267).Cumhuriyet Halk Fırkası başbakanı 

Fethi (Okyar) Bey, isyanla bağlantısı kurulan Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası önderlerinden partiyi kendi iradeleri ile kapatmalarını istedi. Bu istek 

parti önderleri tarafından reddedilmiş, Kazım Karabekir isyanı bastırmak için 

hükümete destek vermiş, hükümetin uyguladığı doğu siyasetini var gücüyle 

savunmuştur (Nur, 2007, s. 87,88).Şeyh Sait, TCF’ninprogramında yazan 

‘Parti, dini düşünce ve inançlara saygılıdır’ ilkesinden kendilerine pay 

çıkararak, buradan aldıkları cesaretle TCF’ninde kendilerine destek 

vereceğini düşünmekteydi. M. Kemal, parti programında yer alan maddeden 

dolayı TCF’ninde isyanı desteklediğini iddia ederek, Nutukta: “Baylar, 

yaptığımız devrimin genişliği ve büyüklüğü karşısında eski boş inançların ve 

kurumların birer birer yıkılışını gören bağnaz ve gerici kimseler, ‘dinsel 

düşünce ve inançlara saygılı’ olduğunu bildiren bir partiye ve özellikle bu 

partinin içindeki tanınmış kişilere dört elle sarılmaz mı? Yeni parti kuran 

kişiler bu gerçeği anlamış değimlidirler?”diye TCF’yisuçlamaktadır 

(Atatürk, 2012, c. II, s. 1187). 

Fethi Okyar’dan sonra başbakan olanİsmet İnönüde, “Doğu isyanı 

bir irtica idi. Hakiki bir irtica idi. O zamanki ortamda memleketin siyasi 

hayatı karışıktı. Cumhuriyetin ilanı, cumhuriyetin devlet düzenine 

getirdiği değişiklikler İstanbulefkârında, matbuatta[basında], pek 

geniş tepkilere sebep olmuştu. Doğu isyanı bunun bir neticesidir. Hiç 

	

 

şüphemiz yoktu bizim. Memleketin yeni bir siyasi rejime girmesi ve 

siyasi rejimin üzerinde memleketin bunu kabul etmemiş olduğu 

şüphesini, ümidini veren geniş bir münakaşa ve propaganda hayatının 

tesiri.. Şark isyanı bunun neticesi olarak çıkmıştı.”(İpekçi, 1981, 

s.25,26) diyerek Şeyh Said isyanında memleketin senelerden beri 

yuvalanmış propagandanın eseri olduğunu, isyanın doğrudan doğruya 

İngiltere’nin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller 

bulanamamıştır ifadeleriyle, İnönü de suçu TCF’ye yüklemektedir (İnönü, 

1987). 

K. Karabekir bu suçlamaları kabul etmemiş, Şeyh Sait isyanının 

başladığı günlerdeki gelişmeleri AnkaraHükümetine raporlarla bildirdiğini, 

ancak hükümetin bu konuda kayıtsızkaldığını söyleyerek; Ankara 

Hükümeti’nin bu olayı başındanberi bildiğini ama fırkalarını kapatmak için 

bunu bir bahane olarakkullanmak maksadıyla olaya müdahale etmediğini 

iddia etmiştir (Karabekir, 1995, s. 14-20; Kılıç, 1994, s. 39). İsyanın 

başlamasından sonra hükümete destek olduğunu belirterek şu açıklamaları 

yapmıştır: “Dini alet ederek ulusal varlığımızı tehlikeye atan her türlü lanete 

layıktır. Hükümetimizin hukuki olan uygulamalarına bizde bütün varlığımızla 

taraftarız. İç ve dış herhangi bir tehlike karşısında bütün dünya bilmelidir ki, 

bu vatanın bütün evlatları her zaman her türlü fedakârlığa hazırdır.” demiştir. 

(Karabekir, 1995, s. 16). 

Ayrıca, Rauf Orbay, parti programlarının 6. Maddesine dönük 

eleştirileri haksız bulduğu anılarındaşu ifadelere yer vermiştir: 

“Terakkiperver Fırkası kurulduktan sonra, daha o zaman bizi dini siyasete 

alet etmekle itham etmişlerdi. Bu itham hala devam ediyordu. Hâlbuki Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ‘Devletin dini İslam dinidir’ 

kaydı vardı. Programımızdaki ‘Dinler ve felsefi itikatlara hürmetkârız.’ 

İfadesiyle biz de dini taassuptan ve bilhassa dini siyasete alet etmekten uzak 
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bulunduğumuzu tespit etmiştik. Ve aynı zamanda bizi itham edenlerin bizzat 

kendileri, kendi sözleri ve kılık kıyafetleri ile öylesine mücessem birer dini 

siyasete alet etme örneği idiler ki, biz bunları asla reddedilemeyecek şekilde 

vesikalarla ispat edebilecek bir vaziyette ve mevkide 

bulunuyorduk.’(Kandemir, 1965, s. 143). 

Başbakan Fethi Beyin, isyanı fazla ciddiye almamış sadece doğu 

bölgesinde olduğunu, sıkıyönetim tedbirleriyle isyanın bastırılabileceği 

kanaatindeydi. Fethi (Okyar) Beyin bu kadar ılımlı söylemlerinden ve 

hareketlerinden rahatsız olan CHP’liler, olağanüstü önlem alınmasını 

istemişlerdir. Fethi Bey,Olağanüstü önlem alınmasının gereksiz olduğunu, 

böyle bir şeye gerek olmadığını söylemiştir. Hatta “Bu isyan o kadar hiçki, 

Harput’ta birkaç taburluk iş. Ama sizin maksadınız başka, bunu bahane 

ederek, milleti asıp kesmek, kan ile bu mevkide durmak istiyorsunuz. Ben 

böyle büyük bir suç işleyemem, buna alet olamam.” (Nur, 2007, s. 85,87) 

demesi üzerine, CHF’li vekiller Fethi Bey hakkında önerge vermiş, güvenoyu 

oylamasını kaybetmiş, M. Kemal’in de ricası ve isteği üzerine başbakanlıktan 

istifa etmiştir (Goloğlu, 1972, s. 10; Nur, 2007, s. 87). 

M. Kemal isyanın sert önlemler alınarak bastırılması taraftarıydı. 

Mecliste yaptığı bir konuşma sırasında: “Sayın Arkadaşlar! Türk ihtilalinin 

kararı Batı medeniyetini kayıtsız şartsız kendisine mal etmek, benimsemektir. 

Bu karar o kadar kesin bir azme dayanmaktadır ki, önüne çıkacaklar, demirle, 

ateşle yok edilmeye mahkûmdurlar…”diyerek, hükümetin bu isyanı ne kadar 

ciddiye aldığını göstermektedir (Balcı, 2013, s. 30). K. Karabekir, Doğu 

bölgesini ve bölge halkını çok iyi tanıyan bir kişi olarak, daima Kürtlere 

şefkatli yaklaşma taraftarıydı. Çünkü halkı cahil idi. Bu cahillik o kadar ileri 

seviyedeydi ki, halk şeyhlerin önünde diz çöküp, havlayacak kadardı 

(Karabekir, 1995, s. 11,53). 

Fethi Bey’in başbakanlıktan istifa etmesi üzerine, yeni başbakan 

İsmet İnönü olmuştur. İsmet Paşa başbakanlığındaki kabinenin ilk görevi 

	

 

isyanı bastırmak olmuştur. Bu nedenle Takrîr-i Sükûn Kanunu çıkartılmış, biri 

isyan bölgesinde, birisi de Ankara’da olmak üzere iki ayrı İstiklal 

mahkemesinin kurulması kabul edilmiştir. “İrtica ve isyana ve memleketin 

sosyal düzeninin, huzur ve sükûnetini, emniyet ve asayişini bozmaya sebep 

olacak bütün kuruluşlar, kışkırtmalar, girişimler,Cumhurbaşkanının onayı ile 

doğrudan doğruya veya idare olarak yasaklamaya yetkilidir. İşbu fiillere 

katılanları, hükümet İstiklal mahkemesine verebilir.” Maddesi doğrudan 

isyanı önlemek için tedbirler almağa yöneliktir (Çaycı, 2002, s. 327, 328). 

K. Karabekir, Takrîr-i Sükûn Kanunu ve İstiklal mahkemelerini 

kurulmasına karşı çıkarak: “Muhterem Arkadaşlar! Evvelce bu kürsüden 

söylediğim veçhile, hadise-i isyan zuhur eden mıntıkada hükümetimizin her 

türlü kanuni icraatına taraftarız. Bu kanunu kabul etmek, Cumhuriyet tarihi 

için bir şeref değildir. İstiklal Mahkemeleri isminin medlulü veçhile, İstiklal 

Harplerimiz esnasında yapılmış ve yapılması lazım gelen bir mahkemeydi. 

Binaenaleyh, bunların tarihe karıştırılması da Meclis-i Alî’miz için tarihi bir 

şereftir. İsmet Paşa hazretleri, eğer İstiklal Mahkemelerini ıslahat aleti 

zannediyorlarsa pek ziyade yanılıyorlar.”konuşmasını yapmış, kanuna karşı 

olduğunu ortaya koymuştur (Karabekir, 1995, 134). Bölgesel bir ayaklanma 

için, ulusal çözümler üretilmesini doğru bulmuyor,sadece doğu bölgesinde 

başlayan bu isyanın, doğuda kurulacak olan bölgesel mahkemeler vasıtasıyla 

çözülmesini savunuyordu. 

M. Kemal Nutukta: “Takriri Sükûn Yasasını ve İstiklal 

Mahkemelerini, zorbalık aracı olarak kullanacağımız düşüncesini ortaya 

atanlar ve bu düşünceyi aşılamaya çalışanlar oldu. Elbette, zaman ve olaylar, 

bu tiksinti verici düşünceyi aşılamaya çalışanları utanmış duruma 

düşürmüştür. Biz, alınan olağanüstü, ama yasaya uygun önlemleri hiçbir 

zaman ve hiçbir biçimde, yasa dışına çıkmak için araç olarak kullanmadık, 

tersine ülkede dirlik ve düzenliği kurmak için uyguladık; devletin yaşaması ve 

bağımsızlığını sağlamak için kullandık. Biz, o önlemleri, ulusun 
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bulunduğumuzu tespit etmiştik. Ve aynı zamanda bizi itham edenlerin bizzat 

kendileri, kendi sözleri ve kılık kıyafetleri ile öylesine mücessem birer dini 

siyasete alet etme örneği idiler ki, biz bunları asla reddedilemeyecek şekilde 

vesikalarla ispat edebilecek bir vaziyette ve mevkide 

bulunuyorduk.’(Kandemir, 1965, s. 143). 

Başbakan Fethi Beyin, isyanı fazla ciddiye almamış sadece doğu 

bölgesinde olduğunu, sıkıyönetim tedbirleriyle isyanın bastırılabileceği 

kanaatindeydi. Fethi (Okyar) Beyin bu kadar ılımlı söylemlerinden ve 

hareketlerinden rahatsız olan CHP’liler, olağanüstü önlem alınmasını 

istemişlerdir. Fethi Bey,Olağanüstü önlem alınmasının gereksiz olduğunu, 

böyle bir şeye gerek olmadığını söylemiştir. Hatta “Bu isyan o kadar hiçki, 

Harput’ta birkaç taburluk iş. Ama sizin maksadınız başka, bunu bahane 

ederek, milleti asıp kesmek, kan ile bu mevkide durmak istiyorsunuz. Ben 

böyle büyük bir suç işleyemem, buna alet olamam.” (Nur, 2007, s. 85,87) 

demesi üzerine, CHF’li vekiller Fethi Bey hakkında önerge vermiş, güvenoyu 

oylamasını kaybetmiş, M. Kemal’in de ricası ve isteği üzerine başbakanlıktan 

istifa etmiştir (Goloğlu, 1972, s. 10; Nur, 2007, s. 87). 

M. Kemal isyanın sert önlemler alınarak bastırılması taraftarıydı. 

Mecliste yaptığı bir konuşma sırasında: “Sayın Arkadaşlar! Türk ihtilalinin 

kararı Batı medeniyetini kayıtsız şartsız kendisine mal etmek, benimsemektir. 

Bu karar o kadar kesin bir azme dayanmaktadır ki, önüne çıkacaklar, demirle, 

ateşle yok edilmeye mahkûmdurlar…”diyerek, hükümetin bu isyanı ne kadar 

ciddiye aldığını göstermektedir (Balcı, 2013, s. 30). K. Karabekir, Doğu 

bölgesini ve bölge halkını çok iyi tanıyan bir kişi olarak, daima Kürtlere 

şefkatli yaklaşma taraftarıydı. Çünkü halkı cahil idi. Bu cahillik o kadar ileri 

seviyedeydi ki, halk şeyhlerin önünde diz çöküp, havlayacak kadardı 

(Karabekir, 1995, s. 11,53). 

Fethi Bey’in başbakanlıktan istifa etmesi üzerine, yeni başbakan 

İsmet İnönü olmuştur. İsmet Paşa başbakanlığındaki kabinenin ilk görevi 

	

 

isyanı bastırmak olmuştur. Bu nedenle Takrîr-i Sükûn Kanunu çıkartılmış, biri 

isyan bölgesinde, birisi de Ankara’da olmak üzere iki ayrı İstiklal 

mahkemesinin kurulması kabul edilmiştir. “İrtica ve isyana ve memleketin 

sosyal düzeninin, huzur ve sükûnetini, emniyet ve asayişini bozmaya sebep 

olacak bütün kuruluşlar, kışkırtmalar, girişimler,Cumhurbaşkanının onayı ile 

doğrudan doğruya veya idare olarak yasaklamaya yetkilidir. İşbu fiillere 

katılanları, hükümet İstiklal mahkemesine verebilir.” Maddesi doğrudan 

isyanı önlemek için tedbirler almağa yöneliktir (Çaycı, 2002, s. 327, 328). 

K. Karabekir, Takrîr-i Sükûn Kanunu ve İstiklal mahkemelerini 

kurulmasına karşı çıkarak: “Muhterem Arkadaşlar! Evvelce bu kürsüden 

söylediğim veçhile, hadise-i isyan zuhur eden mıntıkada hükümetimizin her 

türlü kanuni icraatına taraftarız. Bu kanunu kabul etmek, Cumhuriyet tarihi 

için bir şeref değildir. İstiklal Mahkemeleri isminin medlulü veçhile, İstiklal 

Harplerimiz esnasında yapılmış ve yapılması lazım gelen bir mahkemeydi. 

Binaenaleyh, bunların tarihe karıştırılması da Meclis-i Alî’miz için tarihi bir 

şereftir. İsmet Paşa hazretleri, eğer İstiklal Mahkemelerini ıslahat aleti 

zannediyorlarsa pek ziyade yanılıyorlar.”konuşmasını yapmış, kanuna karşı 

olduğunu ortaya koymuştur (Karabekir, 1995, 134). Bölgesel bir ayaklanma 

için, ulusal çözümler üretilmesini doğru bulmuyor,sadece doğu bölgesinde 

başlayan bu isyanın, doğuda kurulacak olan bölgesel mahkemeler vasıtasıyla 

çözülmesini savunuyordu. 

M. Kemal Nutukta: “Takriri Sükûn Yasasını ve İstiklal 

Mahkemelerini, zorbalık aracı olarak kullanacağımız düşüncesini ortaya 

atanlar ve bu düşünceyi aşılamaya çalışanlar oldu. Elbette, zaman ve olaylar, 

bu tiksinti verici düşünceyi aşılamaya çalışanları utanmış duruma 

düşürmüştür. Biz, alınan olağanüstü, ama yasaya uygun önlemleri hiçbir 

zaman ve hiçbir biçimde, yasa dışına çıkmak için araç olarak kullanmadık, 

tersine ülkede dirlik ve düzenliği kurmak için uyguladık; devletin yaşaması ve 

bağımsızlığını sağlamak için kullandık. Biz, o önlemleri, ulusun 
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Uygarlaşmasına ve toplumsal gelişmesine yararlı kıldık.” (Atatürk, 2012, c. 

II, s. 1191). Ayrıca bu isyanı için Takriri Sükûn Yasasını çıkartarak, İstiklal 

mahkemelerini çalıştırdıklarını, sekiz dokuz tümen ordunun, savaşa 

ayaklananları yola getirmek için uzun süre görevlendirdiklerini ifade 

etmektedir (Atatürk, 2012, c. II, s. 1191). 

Şey Sait isyanına destek vererek, yardım yapmakla suçlanan TCF’nin 

kurucularından olan Rauf Orbay: “Ben dindarım fakat ne dinimi nede kendimi 

siyasete alet eden fikirsiz ve vicdansız değilim. Kürtlükle alakam validem 

cihetiyledir. Fakat bütün hayatımda Kürtlük davası güden cemiyetlerede 

girmiş değilim. Çünkü ben ömrüm boyunca zabitlikle yaşadım. Bu vatanda 

yaşayan bütün ırkların bir bayrak altında müttehit, sarsılmaz birliğin 

hizmetkârıyım. Bu camiadan bir kısmı lehine, bir kısmı aleyhine hissi fikir 

beslemem katiyen doğru olmaz, kanaatim sağlamdır. Ben bu müttehit millete, 

bu müşterek vatana sadık ve daima bütün varlığımla bağlı olacağıma yemin 

ederek orduya girmiştim, başka türlü düşünemem.”sözleriyle kendisinin bu 

isyanla uzaktan yakından herhangi bir ilişkisi olmadığını söylemektedir 

(Orbay, 1995, c. II, s. 189-190). 

Şeyh Sait üzerine gönderilen ordu, isyanı bastırmıştır. Şeyh Sait, 

İran’a sığınmak için Muş ovasına yönelmiş, bu sırada isyancılar arasında 

huzursuzluk, bölünmeler baş göstermiş, Halkın da destek ve yardımlarıyla 

Şeyh Sait ve asiler 15 Nisan 1925’te ele geçirilmiştir. Şeyh Sait, 38 isyancı ile 

birlikte Mayısta Doğu İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanmıştır.  

Mahkeme, 28 Haziran 1925’te, Şeyh Sait’in isyanın baş sorumlusu olduğunu 

ve onunla beraber 47 kişinin idam cezasına çarptırıldığına dair hüküm vermiş, 

idam kararını 29 Haziran sabahında yerine getirmişlerdir (Çaycı, 2002, s. 

328). 

M. Kemal, ayaklananların yok edilerek, Cumhuriyet’in başarı 

kazandığını, ülkede yapılan büyük ayaklanma ve cana kıyma düzenlerini 

	

 

ortadan kaldırarak, sağlanan dirlik ve düzenliğin kamuoyunu sevindirdiğini 

söylemiştir (Atatürk, 2012, c. II, s. 1191-1193). 

 

SONUÇ 

13 Şubat 1925 günü Türkiye’nin doğusunda başlayan Şeyh Sait 

isyanı, kısa sürede bölgeye yayılarak, ülke siyasetini derinden etkilemiş ve 

önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu isyanı ister İngiltere’nin kışkırtmalarıyla 

gerçekleştirilen bir Kürt isyanı olarak, isterse din adına, şeriat adına veya 

halifelik adına gerçekleştirilen irticai bir ayaklanma olarak nitelesek dahi 

nedeni her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti tarihine damgasını vuran bir 

isyan olduğu kesindir. 

 Musul meselesinin çözülmeye çalışıldığı zaman diliminde ortaya 

çıkan isyan, Türk siyaset hayatını olabildiğince olumsuz etkilemiş, Türkler ile 

Kürtleri karşı karşıya getirerek, gereksiz yere Müslüman kanının dökülmesine 

neden olmuştur. İsyanın asıl amacı dini olmakla beraber, kısmende milliyetçi 

sebeplerden dolayı zuhur etmiş, kurulalı üzerinden henüz iki yıl geçen 

Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimine karşı gerçekleştirilmiştir. Lağvedilen 

Halifelik makamını yeniden tesis etmek amacıyla, hükümet otoritesine karşı 

bir tepki olarak başlamıştır.  

Hareketin ne İngilizlerin kışkırtması ne de ulusal Kürt Devleti kurmak 

adına başlamadığını, sadece şeriatı tekrar getirmek ve yüceltmek adına 

başlattığını söyleyen Şeyh Said, İstiklal Mahkemesi karşısında yaptığı 

savunmada : “Kıyamımızın [direnişimizin] sebebi şeriat meselesi… Hükümet 

şeriatın bir kısmını kaldırdı. Bunun iadesine sebep olursak sevaba nail 

olurduk diyordum. İmam [devlet başkanı] şeriat ahkâmını icra etmezse, bu 

isyanın cevazına [izin] delildir. Kıyamı kalbimde tasavvur ediyordum, fakat 

muharebe [savaş] suretiyle değil, risale [broşür] yazıp şeriat-ı ahkâmı tasrih 

ederek [açıkça belirterek] kanunları da şeriata mutabık [uygun] bir şekilde 

talep etmek istedik, Meclis-i Mebusan’a [Türkiye Büyük Millet Meclisi] 
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göndermek istedik. Meclis’in büyük bir kısmı dindardır, isteklerimizi kabul 

ederler, medreseleri açarlar dedik. Ben Lice’de esir Süvari Kaymakamı Cemil 

Bey’e, Mürsel Paşa’ya [7.Kolordu Komutanı] hitaben bir mektup yazdırdım 

ve ‘maksadımın şeriat olduğunu, el birliği ile bu dinin ihyasına çalışmamız 

gerektiğini’ yazdım. Ne hariçten, ne dâhilden bizi teşvik eden yoktur. Hariçten 

maksadım ecnebilerdir. Eğil tarafına, Ergani’ye gittim, Türkleri de davet 

ettim. Gelin dinimize çalışalım, kanunu ilahiyi [Allah’ın kanununu] tatbik 

ettirelim, diyordum. Ergani’den Şevki Efendi, Hamid Ağa, Hacı Hüsnü Efendi 

vardı. Onlar Türk’tüler, iştirak ettiler… Kürt Teali Cemiyeti’nden haberim 

yok. Nerededir, muhaberatını [iletişimini] temin eden kimlerdir, hiç haberim 

yok… Bitlisli Yusuf Ziya’yı tanırım. İki sene evvel [1923] Hınıs’a, benim 

köyüme misafir geldi. Orada: ‘Bir Kürdistan hükümeti teşkil etmek için ittifak 

edelim...’ dedi. Bu muhaldir [hayalidir], olmaz dedim. Fikrim bunu kabul 

edemiyordu. Sonra Erzurum’a gitti. Ben onun da umudunu kestim, kendi de 

kani oldu. Erzurum’dan avdetinde [dönüşünde] bir daha görmedim. Benim 

maksadım bu dine bir hizmet etmekti. Bu çeşit niyetim de yoktu. Allah u 

Teâlâ’nın kaderi beni bu çeşide düşürdü. Muvaffak olamadık. Şimdi 

anladığıma göre, muvaffak olsaydık, bu ahali ile bir şey olamazdı. Çünkü 

ahaliden sıtkım sıyrıldı, şeriata razı olan ahali kalmamıştır.”demiştir 

(Mumcu, 1993, s. 123-144; Örgeevren, 2002, s. 177-207).Şeyh Sait’ in yaptığı 

bu savunma dikkatle okunup, incelendiği zaman, İsyanın Kürdistan devleti 

kurmak için değil, tamamen dini tekrar ihya etmek için başlattığını, ne iş ne 

de dış güçlerin teşviki ve yardımı olmadığını söyleyebiliriz.Her ne kadarbu 

isyanın arkasında İngiltere’nin olduğu fikrini çağrıştırmış olsa da, bu konuda 

yeterli deliller bulunamamıştır. İngilizlerin bu ayaklanmadan sonra Musul’u 

elde etmelerinin çok kolaylaşması da bu fikrin oluşmasına neden olmuştur. 

Şeyh Said isyanını Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın bir 

“kışkırtması” olarak yorumlayan M. Kemal, başka beyanlarında da; 

“mürettep, umumi, irticai”dediği ayaklanmayı bir “karşı devrim” olarak 

	

 

değerlendirmiştir. Mustafa Kemal Pasa, özellikle, TCF’nin parti programında 

yer alan, “fırkaefkâr ve itikadat-ı diniyeye hürmetkârdır”maddesini 

eleştirmiştir. Partinin builkesi, dinin siyasete alet edilmesinden başka bir 

şeydeğildir ve bu madde gericileregüç vermiş, Şeyh Sait İsyanının çıkmasının 

en önemli nedenlerinden birisiolmuştur. Bu konuyla ilgili bir başkaeleştiri 

daha yapmış ve TCF’yi kuranların,gelişen tüm bu olaylardan habersiz olma 

ihtimallerinin çok zor olduğunu, öyle bileolsa, kendilerine Fethi Bey 

aracılığıyla yapılan uyarıya da kulak asmadıklarınısöyleyerek, parti 

kurucularını dürüst ve samimi olmamakla suçlamıştır.Mustafa Kemal Pasa, 

tüm bu anlattıklarının sonunda, cumhuriyetin buolaylardan başarılıçıktığını, 

Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılıp, İstiklâlMahkemeleri’nin kurulmasıyla, 

Şeyh Sait İsyanının bastırılıp, TCF gibi zararlı birsiyasi kurulusun da 

kapatıldığını söyler. 

Yerli basında, halkı dini yönden isyana tahrik ederek kışkırtmak ve 

Gerici hareketlere katıldıkları ve irticakarane faaliyetlerde bulundukları için 

isyanı başlatan Şeyh Sait ve ona yardım edenlerin idam edildiklerini 

yazmışlardır (Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 12-25 Eylül 1925; 19 Şubat 1926; 

24 Kasım 1925). Metin Toker, Şeyh Sait’in bir Kürt lideri gibi 

davranmadığını, isyanda açtığı bayrağın hilafet ve şeriat bayrağı olduğunu 

ifade etmektedir (Toker, 1968, s. 17).Ankara Hükümetinin isyan karşısında 

sert bir tutum takınması, Takriri Sükûn Kanunu çıkartıp, İstiklal 

Mahkemelerinin icra edilmesiyle isyan bastırılmış, elebaşı Şeyh Sait ve asiler 

tutuklanıp mahkeme edilerek yargılanıp, idam edilmişlerdir. Türkiye 

Cumhuriyeti rejimine karşı yapılmış ilk isyandır. Laik olmayan, dini 

düşüncelerle başlayan, şeriatı tekrar hâkim kılmak için başlatılan bu isyan, 31 

Mart Vakası ile de benzerlik gösterir. 
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ÖZ 

Haşir, ahiret günü evrelerinin en önemli evresidir. Başka bir deyişle haşir, ciddi 

ayrıntılarıyla son derece dehşet verici, ağır ve korkunç değişimleri olan bir evredir. Allah Teâlâ 

mealen şöyle buyuruyor: “İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve 

çocuklarından kaçar. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır”1. 

Ahiret gününe ve o gün gerçekleşecek önemli olaylara, dehşetli sahnelerin olacağına 

iman etmek, kitap ve sünnet esasına dayalı iman esaslarından biridir. Müminin haşri 

hatırlaması; onurlu işler yapmasını,  günahlardan kaçınmasını sağlar ve “bu hatırlama” onu 

Allah huzurunda hesaba çekilmeye hazır vaziyete getirir. 

Çalışmamızda konunun iyi anlaşılabilmesi için kavramın kökenini ve manalarını 

açıklamaya çalışacağız. Öncelikle haşir kavramının sözlük ve terminolojik tanımı, ba’s, neşir 

kavramları ve bunların arasındaki farklılıkları üzerinde durulacak. Filozof ve kelamcıların konu 

ile ilgili görüşleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Haşri kabul eden ve etmeyenlerin delilleri 

ve gerekçeleri özenle incelenecektir. Çalışmamızın ilerleyen safhalarında haşrin bedensel mi 

yoksa ruhsal mı olacağı; “haşir olunan bedenin eski beden mi, yoksa eskisine benzemeyen 

yepyeni bir beden mi” olacağı gibi sorulara cevap aranacak ve haşredilecek mahlûklarla ilgili 

felsefî ve kelamî tartışmalar yer alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Haşir, Ba’s, Neşir, Ahiret, Yeniden Diriliş, Hesap, Cennet.  

																																																													
1   Abese, 80 / 34-37.  
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The Term of “Hashir” in Islamic Theology 
 

ABSTRACT  

Hashir is the most important phase of the judgment day. On the other hand Hashir is 

a phase that has appalling, serious-minded and frightening-scary variations with its se-rious 

details. Allah says in his Holly Koran: “on a Day when everyone will [want to] flee from his 

brother, and from his mother and father, and from his spouse and his children. on that Day, to 

every one of them will his own state be of sufficient concern”. To be in faith for the judgement 

day and the phases of the day is one of the faith based on teh Holly book and Sunna . 

Remembering the “Hashir” pushes the believer to live honoredly and to kee away from the sins 

and “this reminding” makes the believer to be ready for judgement in the presence of Allah. 

We will try to explain the term in etymological and meaning way in our work. Ön-celikle First 

of all we will specify the glossary and terminological meaning of “Hashir”, and the differences 

from the term of “ba’s” and “neshir”. we are gonna check the opi-nions of the philosophers and 

theologians. Evidences and justifications of ones who approve or not will be studied. On later 

steps of our work we will search the answers of the questions as “if the “Hashir” will be physical 

or spiritually” or “if the body will be the same body or another one which is completely 

different. and also philosophical and theological discussions with creatures in “Hashir” are 

going to be placed in our work. 

Keywords: Hashir, Ba’s, Neshir, Hereafter, Resurrection, Paradise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

Haşrin Sözlük Ve Terminolojik Anlamı 

Haşrin Sözlük Anlamı 

Sözlükte, bir topluluğu bulunduğu yerden zor kullanarak çıkarıp bir 

meydanda toplamak manasına gelen haşir kelimesi, kıyamet gününde yeniden 

diriltilen bütün varlıkların hesaba çekilmek üzere bir meydana sevk edilip top-

lanmasını ifade eder2. 

İnsanların haşredilmesi onların bir araya toplanmasıdır. Kıyamet 

gününe haşir günü denmiştir. İkreme, Tekvir suresinin beşinci ayetini( َوإَِذا

 yabani hayvanlar öldüğünde” şeklinde yorumlamıştır.3 Yani“ (اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ 

haşir ölüm manasındadır. Mahşer ise insanların toplandığı yere denir.4 

Mucemu’l-Vasit’de, toplanmak, bir araya gelmek manasındaki haşir, 

insanların kıyamet günü bir araya gelmeleri olarak açıklanmıştır. Buna göre 

haşir günü ve kıyamet günü aynı anlamı taşımaktadır.5  Haşir toplamak ve 

sevk etmektir. “Halkı haşir etti” ifadesinden kasıt onların toplanıp mahşere 

sevk edilmesidir.6 

Haşir, bir topluluğu, yerleşik oldukları yerlerinden çıkarıp savaşa 

veya başka bir sıkıntılı şeye götürmektir. Şöyle rivayet edilmiştir: “ النساء ال

																																																													
2   İbn Manzur, Lisânu’l-Arap, Dâru’s-Sadr, Beyrut 1990, "hşr" md. .Ayrıca bkz. DİA, 

c. 16, mad: haşir 
3   Razi, Muhammed b. Ebi Bekir b. Abdülkadir, Muhtâru’s-Sıhâh, "hşr" md, s. 137; 

Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Muhammed b.Yakub b. Muhammed, el-Kamusü’l-Muhit, el-
Mektebetü’t-Tücaiyetü’l-Kübra, Kahire, "hşr" md, s. 375. 

4   El-Halil,  Ebi Abdürrahman, Kitabu’l-Ayn, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut, "hşr" 
md, s. 191.  

5   Muhammed Ali En-Neccar Ve Heyet, Mucemu’l-Vasit,Daru’d-Dave, Kahire"hşr" md, 
c. I, s. 175. 

6   Ahmed b. Muhammed el-Feyyumi, el-Misbahu’l-Munir, Daru’l-Kalem, Beyrut, c. I, 
s. 187. 
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 yani kadınlar savaşa çıkarılmaz. Ayrıca haşir kelimesi yalnızca 7”یحشر

toplulukla ilgili kullanılır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “ َواْبَعْث فِي اْلَمَدائِِن

  .8şehirlere derleyiciler yolla9”َحاِشِرینَ 

İbn Faris’e göre haşir kelimesi haşd (toplama) kelimesine yakın bir 

mana ifade eder. Ancak haşir kelimesinde mana fazlalığı vardır. Zira “haşd” 

kelimesi sadece yardımlaşma amaçlı toplanmak ve bir araya gelmek manasına 

iken haşir kelimesi toplamakla beraber sevk, ba’s (yeniden diriliş) ve yayılım 

manalarını da içermektedir.10 

Sonuç olarak haşir kelimesi; toplamak, bir araya getirmek, ölüm ve 

silip süpürmek ve yok etmek manalarında kullanılır. Araplar şöyle der: 

نَةُ “  .yani kıtlık yılı filanca oğullarının mallarını yok etti11 ”َحَشَرْت َماَل بَنِي فَُالٍن السَّ

Haşrin Terminolojik Tanımı 

Terim olarak "haşir"; insanların öldükten sonra dirilip dünyada iken 

yaptıkları işlerden ve söyledikleri sözlerden dolayı sorguya çekilmek üzere 

"mahşer" denilen yere sürülmeleri ve burada toplanmalarıdır. Nitekim 

kıyamet gününe "yevmü'l-ba's" (yeniden diriliş günü) ve " yevmü'n-neşr" 

denildiği gibi, "yevmü'l-haşir" (toplanma günü) de denir.12 

																																																													
7   Kadınlarla ilgili zikredilen “ال یعشرن وال یحشرن” şeklindeki hadiste savaşa çıkarılmaz 

denmek istenmektedir. Çünkü savaşa çıkmak onlar için vacip değildir. Bkz. En-
Nihaye, Hşr mad.  

8   Şuara, 26 / 36.  
9   Ragıp, Hüseyin b. Muhammed el-Isfahanî, el-Müfredat, tahk: Safvan Adnan ed-

Davudi, Daru’l-Kalem, Beyrut,"hşr" md. 
10  İbn Faris, Ahmed b. Faris b. Zekeriya, Makayisu’l-Lüğa, tahk, Abdüsselam 

Muhammed Harun, Daru’l-Fikir 1979."hşr" md. 
11  a. g. e. 
12  Süleyman Toprak, “Haşir”, TDV İslâm İslam Ansiklopedisi, c. 16, s. 416-417. 

	

 

Kelam âlimleri haşri şu şekilde tanımlamışlardır: Haşir, insanların 

kıyamet günü Allah huzurunda hesaba çekilmeleri için toplanmalarıdır.13 

Veya insanların haklarında hüküm verilmesi için mahşer yerine sevk 

edilmeleridir.14 Başka bir deyişle tüm insanların dünyada yaptıklarından 

dolayı sorguya çekilmeleri, kimin cennete, kimin cehenneme gideceğine karar 

verilmesi için mahşere, Allah’a karşı günah işlenmediği yere sürülmesidir.15 

El-Yavakit ve el-Cevahir’de haşir ile ilgili ifadeler şöyledir: 

İnsanların Allah’a arz edilmeleri ve hesaba çekilmeleri için 

toplanmaları.16Haşir insanların diriltilip kabirlerinden çıkarıldıktan sonra 

cezaya tabi tutulacak diğer mahlûklarla birlikte haklarında verilecek hükmü 

beklemeleridir.17 

Yukarıda zikrettiklerimizden anlaşılacağı üzere; çürümüş, 

parçalanmış, toprakların içine karışmış, balıkların karnında parçalanmış, 

denizin derinliklerinde ya da hava boşluklarında zerrelere dönüşmüş insan 

bedeninin bir araya getirilip Allah Teâlâ tarafından diriltildikten sonra hesaba 

çekilmesi ve amellerin değerlendirilmesi için mahşer yerine, Allah’a karşı 

günah işlenmediği yere sürülmesine haşir denir. 

Allah Teâlâ kıyamet günü insanları, ruh ve bedenlerini birleştirip 

diriltecek ve dünyada olduğu gibi ilk haline dönüştürecektir. Dirilmenin ruh 

																																																													
13  Mustafa,  Said el-Han, El-Akidetü’l-İslamiye, Daru İbn Kesir, Dimaşk 1996, s. 424. 
14  Hanefi, Muhamed,El-menhecu’s-Sedid fi Şerhi Cevhereti’t-Tevhid, Dar İbnHazm, 

Beyrut 2003, s. 163 
15  AbdulkerimTatan ve MuhammeEdib el-Keylani, Avnu’l-Murid, Daru’l-Beşair, 

Dimeşk,1999, c. II, s. 1034; Kahtan ed-Duri, el-Murşidu’l-Mufid ila İlmi’t-Tevhid, s. 
378 ve el-Akidetü’l-İslamiye ve mezahibuha, s. 658. 

16  Abdülvahhab b. Ahmed Eş-Şe’rani, El- Yavakitve’l-Cevahir fi beyaniAkaidi’l-Ekabir, 
c. II, s. 443. 

17  Abdürrahman Hasan Habenneke, el-Akidetü’l-İslamiye, s. 653. 
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toplulukla ilgili kullanılır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “ َواْبَعْث فِي اْلَمَدائِِن

  .8şehirlere derleyiciler yolla9”َحاِشِرینَ 
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Haşrin Terminolojik Tanımı 

Terim olarak "haşir"; insanların öldükten sonra dirilip dünyada iken 

yaptıkları işlerden ve söyledikleri sözlerden dolayı sorguya çekilmek üzere 

"mahşer" denilen yere sürülmeleri ve burada toplanmalarıdır. Nitekim 

kıyamet gününe "yevmü'l-ba's" (yeniden diriliş günü) ve " yevmü'n-neşr" 

denildiği gibi, "yevmü'l-haşir" (toplanma günü) de denir.12 

																																																													
7   Kadınlarla ilgili zikredilen “ال یعشرن وال یحشرن” şeklindeki hadiste savaşa çıkarılmaz 

denmek istenmektedir. Çünkü savaşa çıkmak onlar için vacip değildir. Bkz. En-
Nihaye, Hşr mad.  

8   Şuara, 26 / 36.  
9   Ragıp, Hüseyin b. Muhammed el-Isfahanî, el-Müfredat, tahk: Safvan Adnan ed-

Davudi, Daru’l-Kalem, Beyrut,"hşr" md. 
10  İbn Faris, Ahmed b. Faris b. Zekeriya, Makayisu’l-Lüğa, tahk, Abdüsselam 

Muhammed Harun, Daru’l-Fikir 1979."hşr" md. 
11  a. g. e. 
12  Süleyman Toprak, “Haşir”, TDV İslâm İslam Ansiklopedisi, c. 16, s. 416-417. 

	

 

Kelam âlimleri haşri şu şekilde tanımlamışlardır: Haşir, insanların 

kıyamet günü Allah huzurunda hesaba çekilmeleri için toplanmalarıdır.13 

Veya insanların haklarında hüküm verilmesi için mahşer yerine sevk 

edilmeleridir.14 Başka bir deyişle tüm insanların dünyada yaptıklarından 

dolayı sorguya çekilmeleri, kimin cennete, kimin cehenneme gideceğine karar 

verilmesi için mahşere, Allah’a karşı günah işlenmediği yere sürülmesidir.15 
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toplanmaları.16Haşir insanların diriltilip kabirlerinden çıkarıldıktan sonra 

cezaya tabi tutulacak diğer mahlûklarla birlikte haklarında verilecek hükmü 

beklemeleridir.17 

Yukarıda zikrettiklerimizden anlaşılacağı üzere; çürümüş, 

parçalanmış, toprakların içine karışmış, balıkların karnında parçalanmış, 

denizin derinliklerinde ya da hava boşluklarında zerrelere dönüşmüş insan 

bedeninin bir araya getirilip Allah Teâlâ tarafından diriltildikten sonra hesaba 

çekilmesi ve amellerin değerlendirilmesi için mahşer yerine, Allah’a karşı 

günah işlenmediği yere sürülmesine haşir denir. 

Allah Teâlâ kıyamet günü insanları, ruh ve bedenlerini birleştirip 

diriltecek ve dünyada olduğu gibi ilk haline dönüştürecektir. Dirilmenin ruh 

																																																													
13  Mustafa,  Said el-Han, El-Akidetü’l-İslamiye, Daru İbn Kesir, Dimaşk 1996, s. 424. 
14  Hanefi, Muhamed,El-menhecu’s-Sedid fi Şerhi Cevhereti’t-Tevhid, Dar İbnHazm, 

Beyrut 2003, s. 163 
15  AbdulkerimTatan ve MuhammeEdib el-Keylani, Avnu’l-Murid, Daru’l-Beşair, 

Dimeşk,1999, c. II, s. 1034; Kahtan ed-Duri, el-Murşidu’l-Mufid ila İlmi’t-Tevhid, s. 
378 ve el-Akidetü’l-İslamiye ve mezahibuha, s. 658. 

16  Abdülvahhab b. Ahmed Eş-Şe’rani, El- Yavakitve’l-Cevahir fi beyaniAkaidi’l-Ekabir, 
c. II, s. 443. 

17  Abdürrahman Hasan Habenneke, el-Akidetü’l-İslamiye, s. 653. 
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ile bedenin birleştirilmesi olarak tanımlanması tartışmaya açık bir konudur Bu 

dönüşüm tam bir yokluktan sonra gerçekleşecek yeniden varoluştur. İnsan, 

mahiyet itibariyle ilk varoluştan tamamen farklı olan bu varoluşun detaylarını 

bilemeyecektir.18Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Aranızda ölümü takdir eden 

biziz. Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir âlemde 

tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz. Elbette ki, ilk 

yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi?”19 

İnsan bedensel haşrin mahiyetini tam olarak bilimsel, doğru bir 

şekilde açıklayamaz. Çünkü bilim bugünkü anlamda, vahiy ile ilgisi olmayan, 

tecrübeye dayalı sınırlı bir hareket olarak bilinmektedir. Öldükten sonra tekrar 

diriliş anlamındaki bedensel dönüşüm tecrübe ve deneyimle bilebileceğimiz 

bir olgu değildir. Sadece vahiy aracılığıyla bilinir ve inanılır.20 

Ba’s ve Haşir Kavramları Arasındaki Fark  

Bazı bilim adamları ba’s ve haşir kelimelerinin eş anlamlı kelimeler 

olduğunu ileri sürmüşler ve “De ki: Onu ilk defa inşa eden, ona hayat verecek. 

Ve O, bütün yaratışları En İyi Bilen’dir.” Mealindeki ayet ve aynı anlam 

taşıyan birçok ayet ve hadisler bu tarifin doğruluğuna delil olarak 

gösterilmiştir.21 

Tercih edilen görüş, ba’s ve haşrin birbirine yakın manada olmasıyla 

birlikte farklı olduğu yönündedir. Çünkü ba’s sözlükte; salıvermek ve ipini 

çözmek manalarında da kullanılır. Arapçadaki “بعثت البعیر”  ibaresi, “devenin 

ipini çözdüm ve salıverdim” ve “بعثتھ من نومھ” ibaresi de “onu uyandırdım” 

																																																													
18  Seyyid Sabık, el-Akidetü’l-İslamiye, Bağdad, s. 269.  
19  Vakia, 56 / 60-62. 
20  Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kübra’l-Yekinati’l-Kevniye, Daru’l-Fikri’l-

Muasır, Beyrut, 1997, s. 345. 
21  Teftazani, Sa’di’d-Din Mesud b. Ömer, Şerhu’l-Akaidi’n-Nesefiye, Mektebetu’l-

Medine, Karaçi, s. 130 

	

 

demektir.22 Ama haşir kelimesi yukarıda bahsettiğimiz gibi bir arada toplayıp 

belli bir yere doğru sevk etmek manasınadır. 

Ba’s kelimesi terim olarak, ölülerin çürüyüp toprak ve havaya 

karışmış özgün parçalarının bir araya getirildikten sonra diriltilerek 

kabirlerinden çıkarılması manasında kullanılmaktadır.23 

Ayrıca ba’s, ikinci surun üflenmesiyle ruhun bedene dönmesi yani 

bütün mahlûkun öldükten sonra dirilip hesap için Allah huzurunda 

bulunmaları olarak da anlaşılabilir. 

Özet olarak ba’s, bedenin ikinci kez yaratılması ve ona ruhun iade 

edilmesidir. Haşir ise ruhla birleşerek tekrar diriltilen bu bedenin/insanın 

mahşere sevk edilmesidir.   

Ba’s ve Nuşûr 

Nuşûr, yaymak, dağıtmak manasına gelen “neşr” kökündendir ve 

ölüleri diriltmek ve yeryüzünde yaymak manasında kullanılmıştır.24 Allah 

Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “Sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur ve O'nun 

huzurunda toplanacaksınız.”25Bu bağlamda nuşûr, ba’s kelimesi ile eşanlamlı 

ve yeniden diriliş demektir. Konu ile ilgili bir ayet mealen şöyledir: “Ve 

Allah’ın berinden, hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, 

kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan başka ilâhlar edindiler. Ve 

																																																													
22  Kitabu’l-Ayn, mad: baase, s. 78; Isfehani, Müfredat, s. 119; el-KamUsu’l-Muhit, mad: 

baasehu, s. 165. 
23  AbdulkerimTatan ve MuhammeEdib el-Keylani, Avnu’l-Murid, Daru’l-Beşair, 

Dimeşk, 1999, c. II, s. 1034, Kahtan ed-Duri, el-Murşidu’l-Mufid ila İlmi’t-Tevhid, 
s. 378. 

24  Bkz. Müfredat, s. 492; kitabu’l-Ayn, mad: nşr. 
25  Mülk, 68/24 
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18  Seyyid Sabık, el-Akidetü’l-İslamiye, Bağdad, s. 269.  
19  Vakia, 56 / 60-62. 
20  Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kübra’l-Yekinati’l-Kevniye, Daru’l-Fikri’l-
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22  Kitabu’l-Ayn, mad: baase, s. 78; Isfehani, Müfredat, s. 119; el-KamUsu’l-Muhit, mad: 

baasehu, s. 165. 
23  AbdulkerimTatan ve MuhammeEdib el-Keylani, Avnu’l-Murid, Daru’l-Beşair, 

Dimeşk, 1999, c. II, s. 1034, Kahtan ed-Duri, el-Murşidu’l-Mufid ila İlmi’t-Tevhid, 
s. 378. 

24  Bkz. Müfredat, s. 492; kitabu’l-Ayn, mad: nşr. 
25  Mülk, 68/24 
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onlar, öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura (yeniden diriltmeye) malik 

değillerdir.”26 

Ebu Mansur el-Maturidi el Fıkhu’l-Ekberin şerhinde şöyle der: 

Müslümanlar şuna ittifak etmişlerdir; Allah Teâlâ öldükten sonra çürüyen 

bedene hayat verecek ve onu yeniden var edecektir. Ölüleri mezarlarından, 

vahşi hayvanların, balıkların ve kuşların karınlarından çıkarır. Özgün 

parçalarını bir araya getirip ona ruhunu iade eder. Buna neşir denir. Sonra 

onlar bekleme yerine sevk edilir, buna da haşir denir.27Şu halde neşir ile haşir 

arasındaki fark açıklığa kavuşmuştur. 

Ayrıca Râgıb el-İsfahani Kuran Kerim’de geçen nuşûr kelimesinin üç 

manada geldiğini ileri sürmektedir: 

1. Yaymak ve açmak; Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:“ ُحٌف َوإَِذا الصُّ

 ”.28yani “Amel defterleri açıldığında”نٌِشَرتْ 

2. Yayılma ve dağılma, Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:“ َوھَُو الَِّذي

 ,29yani “O, geceyi sizin için bir elbise”َجَعَل لَُكُم اللَّْیَل لِبَاًسا َوالنَّْوَم ُسبَاتًا َوَجَعَل النَّھَاَر نُُشوًرا

uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma (zamanı) kılandır.” 

3. İnsanoğlunun kendi ihtiyaçlarını gidermek için harekette 

bulunması. Allah Teâlâ bu anlamda şöyle buyuruyor: “ َالةُ فَاْنتَِشُروا فَإَِذا قُِضیَِت الصَّ

 ”.30yani “Namaz kılınınca artık yeryüzünde dağılın ve hareket edin”فِي اْألَْرضِ 

 

																																																													
26  Furkan, 25 / 3. 
27  Ebu Mansur el-Maturidi, Şerhu’l-Fikhi’l-Ekber, el-Mektebetu’l-Asriye, Beyrut – 

Lübnan, s. 87. 
28  Tekvir, 81 / 10. 
29  Furkan, 25 / 47. 
30  Cuma, 62 / 10. 

	

 

HAŞRİN GERÇEKLEŞMESİ VE MAHİYETİ 

Bedensel Haşri Kabul Edenler  

Yeniden diriliş ve haşir gününe imanın önemi ile ilgili bazı mezhep 

imamlarının görüşleri şöyledir: 

1) Yeniden dirilişin bedensel olması doğrudur ve kesin olarak 

sabittir. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların hepsi bunu kabul ederler. 

Ayrıca Kuran-ı Kerim’de buna açıkça delil olacak birçok ayet 

bulunmaktadır.31 

2) Bedensel haşrin gerçekleşeceği konusunda, bütün dinler 

ittifak etmişlerdir.32Haşire iman, dinde zaruri olan meselelerdendir. İnkâr 

etmek kesin küfürdür.33 

3) Allah Teâlâ kıyamet günü insanlar ve ölen diğer mahlûkların 

tamamını dünyaya iade edecektir.34 

4) Ehli kitap ve berahȋmeler, öldükten sonra tekrar var olmanın 

imkânı konusunda detayları ile ilgili bazı farklı görüşler varsa da genel olarak 

Müslümanlarla aynı inancı paylaşırlar.35 

5) Kıyamet günü olunca ruhlar bedenlere iade edilir. Ruhlar 

kabirlerinden çıkarak âlemlerin Rabbi huzurunda dururlar. Yeniden dirilişin 

bedensel olacağı Müslümanlar başta olmak üzere Yahudi ve Hristiyanlarında 

kabul ettiği bir husustur.36 

																																																													
31  Şerhu’l-Celali’d-DevvaniAla’l-Akaidi’l-Adudiye, s. 308. 
32  Cürcani, Şerhu’l-Mevaakıf, Daru’l-Kürubü’l-İlmiye, Beyrut, 2000, c. 1, s. 63.  
33  Aliyulkari, Fethu’r-Ravzi’l-Akbar fi Şerh Fikhi’l-Akbar, s. 56.  
34  El-Fark Beyne’l-Firak, s. 348. 
35  Usulü’d-Din, s. 232. 
36  Teftanzani, Şerhu’n-Nesefi, s. 130; Şehristani, Nihayetu’l-İkdam fi İlmi’l-Kelam, 

s.349. 
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bulunmaktadır.31 

2) Bedensel haşrin gerçekleşeceği konusunda, bütün dinler 

ittifak etmişlerdir.32Haşire iman, dinde zaruri olan meselelerdendir. İnkâr 

etmek kesin küfürdür.33 

3) Allah Teâlâ kıyamet günü insanlar ve ölen diğer mahlûkların 

tamamını dünyaya iade edecektir.34 

4) Ehli kitap ve berahȋmeler, öldükten sonra tekrar var olmanın 

imkânı konusunda detayları ile ilgili bazı farklı görüşler varsa da genel olarak 

Müslümanlarla aynı inancı paylaşırlar.35 

5) Kıyamet günü olunca ruhlar bedenlere iade edilir. Ruhlar 

kabirlerinden çıkarak âlemlerin Rabbi huzurunda dururlar. Yeniden dirilişin 
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31  Şerhu’l-Celali’d-DevvaniAla’l-Akaidi’l-Adudiye, s. 308. 
32  Cürcani, Şerhu’l-Mevaakıf, Daru’l-Kürubü’l-İlmiye, Beyrut, 2000, c. 1, s. 63.  
33  Aliyulkari, Fethu’r-Ravzi’l-Akbar fi Şerh Fikhi’l-Akbar, s. 56.  
34  El-Fark Beyne’l-Firak, s. 348. 
35  Usulü’d-Din, s. 232. 
36  Teftanzani, Şerhu’n-Nesefi, s. 130; Şehristani, Nihayetu’l-İkdam fi İlmi’l-Kelam, 

s.349. 
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Haşrin Çeşitleri 

Haşri kabul edenler, haşrin ayrıntıları ve keyfiyeti ile ilgili farklı 

görüşler öne sürmüşlerdir. Bunları üç esas noktada özetlemek mümkündür: 

1) Yeniden diriliş ve haşir sadece bedensel olacaktır. Yeniden 

dirilişin ruhsal olacağını kabul etmeyen çoğu kelamcılar bu görüşü 

savunmuşlardır. 

2) Ölüm ve fanilik konuşan nefis üzerine icra olunur.37 Nefis, bir 

cisim ya da şu gördüğümüz özel yapıdır veya o yapının içindeki bir cisimdir. 

O, insanın asıl ve özgün parçalarıdır38ki, (bedensel haşir manasındaki) 

yeniden diriliş bu nefis üzerine icra olunur.  Fakat bu bedenin ruhtan ayrı 

olarak haşir olunması manasına gelmez.39 Zira ölen ve yok olan bedendir. Ruh 

ise asla ölmez ve yok olmaz. Şu halde ruhun haşrinden bahsetmek zorunlu 

değildir. 

3) Filozoflara göre tekrar hayata dönüş ve haşir sadece 

ruhanidir. Zira ruh mücerret varlıktır. Tekrar hayata dönmesi de mücerret yani 

bedensiz gerçekleşecektir40. 

4) Tekrar hayata dönüş ve haşir hem ruhani hem de cismanidir. 

İmam Matûrȋdȋ ve İmam Gazali gibi ehlisünnet muhakkiklerinin çoğu, 

İmamiye, tasavvuf ehli, Yahudi ve Hristiyanların bazıları bu görüşü 

savunanlardır. Ancak bunlar cisim yani insanın bedeni ile ilgili iki ayrı görüş 

öne sürmüşlerdir41: 

																																																													
37  Şehristani, Nihayetu’l-İkdam fi İlmi’l-Kelam, s. 349.  
38  Siyalkuti, HaşiyetuŞerhi’l-Mevakıf, c. 8, s. 324; ayrıca bkz. Şehristani, Nihayetu’l-
İkdam fi İlmi’l-Kelam, s. 350. 

39  Şerhu’l-Celali’d-DevvaniAla’l-Akaidi’l-Adudiye, s. 309. 
40  Bkz. Şerhu’l-Mevakıf, c. 8, s.324; Takribu’l-Meram, c. 2, s. 241; Pezdevi, Usulu’d-

Din, s. 156. 
41  Bkz. a. g.e, c. 8, s.324; Şerhu’d-Devvanȋ, s. 309; el-Bağdadȋ, Usulu’d-Din, s. 235. 

	

 

1.Müslüman ve Hristiyanların çoğuna göre ilk beden olduğu gibi 

hayata döndürülecektir. Zira iyilik ve kötülüğü işleyen ve sorgulanacak olan 

o bedendir.  

2.Farabi, İmam Gazali ve Sa’di gibi bazı muhakkiklere göre tekrar 

hayata dönen ilk beden değil ruhun barındığı yeni bir bedendir42. 

Konu ile ilgili diğer bir görüş ise şöyledir: İnsan konuşan nefistir. 

Mükellef olan, itaat ya da isyan eden, ödüllendiren ya da cezalandırılan da o 

nefistir. Nefis kalıcıdır, bedenin bozulmasıyla bozulmaz. Allah Teâlâ 

mahlûkların haşrini istediği zaman her ruh için barınacağı yeni bir beden 

yaratır. Ruh yeni bedeninde dünyada olduğu gibi tasarrufta bulunacaktır.43 

Görüldüğü gibi; ikinci görüştekiler bedenin haşri konusunda birinci 

görüştekilerle aynı görüşü paylaşsalar da haşir olunan bedenin ilk beden olup 

olmadığı konusunda farklı görüşler öne sürmüşlerdir. 

Tekrar hayata dönen yeni bir beden olduğu görüşünü öne sürenler şu 

ayeti delil getirmişlerdir: “ ٍِل بَْل ھُْم فِي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِدید ”أَفََعیِینَا بِاْلَخْلِق اْألَوَّ
44 Onlara 

göre ayette geçen “ ٍلَْبس” kelimesi “اللباس” elbise anlamındadır. Bu bağlamda 

ayet şu anlama gelmektedir: “ahirette insan yani onun ruhu Allah’ın 

yaratacağı yeni bir bedenin içinde olacaktır”. İnsan fani dünyada Allah’ın 

yaratmada acizlik göstermediği ilk bedenin içindedir. Fakat insan ahirette 

yepyeni başka bir bedenin içinde olacaktır. Allah ilkini yarattığında acizlik 

göstermediği gibi bunu yaratırken de acizlik göstermez.45 Ayrıca Kuran-ı 

Kerim’in uhrevi bedenin yeni bir beden olduğuna ilişkin açık ayetleri bu 

																																																													
42  Bkz. Şerhu’l-Mevakıf, c. 8, s.324; Şerhu’d-Devvanȋ, s. 309; Teysiru’l-Kerimi’r-

Rahman, s. 557; Abdullah Mustafa, Malimu’t-Tarik Fi Ameli’r-Ruhi’l-İslami, s. 60. 
43  Şerhu’l-Mevakıf, c. 8, s.325; Şerhu’d-Devvanȋ, s. 309. 
44  Kaf, 50 / 15. 
45  Abdullah Mustafa, Malimu’t-Tarik Fi Ameli’r-Ruhi’l-İslami, s. 60. 
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yorumu desteklemektedir. Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “Resulüm! 

Kâfirlerin seni yalanlamalarına şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların: "Biz 

toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız?" demeleridir. İşte onlar, 

Rablerini inkâr edenlerdir; işte onlar kıyamet gününde boyunlarında 

tasmalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar, orada ebedî 

kalacaklardır!”46“Bir de onlar dediler ki: Sahi biz, bir kemik yığını ve 

kokuşmuş bir toprak olmuş iken, yepyeni bir hilkatte diriltileceğiz, öyle mi?”47 

Yeniden yaratılış yeni bir mahlûkun var edilmesi demektir.  

“Tekrar diriltilen ilk bedenin benzeri değil onun ta kendisidir.” 

görüşünü savunanların delil getirdikleri ayetlerden bazıları şunlardır: “Tıpkı 

ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz.”48“İlkin sizi 

yarattığı gibi döneceksiniz.”49Ayetlerden anlaşılan tekrar hayata döndürülen 

bedenin ilk bedenin benzeri değil onun ta kendisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Allah Teâlâ onu ilk kez dünyada nasıl var ettiyse ahirette de aynen o şekilde 

var edecektir50. 

Ne gariptir ki, Kurtubi tekrar hayata döndürülen bedenin ilk beden 

olduğu konusunda ehlisünnet ve cemaatin ittifak ettiğini söylemiştir.51 

Doğrusu ehlisünnet ve cemaat konu üzerinde farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.  

																																																													
46  Ra’d, 15 / 5. 
47  İsra, 17 / 49. 
48  Enbiya, 21 / 104. 
49  Araf, 7 / 29. 
50  Avnu’l-Murid, c. II, s. 1037. 
51  Şemsettin el-Kutubi, et-tezekkür fi ahvali’l-mevta ve umuri’l-ahirah, el-kutübü’l-

İlmiye, Beyrut, 1987, c. I, s. 207. 

	

 

Haşiri Kabul Edenlerin Öne Sürdükleri Delilleri 

Nakli Deliller 

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: O gün dağları yürütürüz, yeri dümdüz 

görürsün, onların hepsini bir yere toplarız ve hiçbirini bırakmayız.52Yani, İlk 

insan Âdem’den kıyamet gününün son anında doğan çocuğa dek bütün 

insanları mahşerde toplayacağız. Hatta doğduktan sonra bir kez nefes alan bir 

çocuk bile o gün mahşerde toplananlar arasında olacaktır.53 

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Kıyamet günü, biz onları yüzükoyun 

körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz.54 

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki 

kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz Kitap'ta 

hiç bir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Yani 

bütün ümmetler kıyamet günü Allah huzuruna toplanacaklardır. Haşir ve ba’s 

insanlar hakkında olduğu gibi bütün hayvanlar hakkında da olacaktır.55 

Hz. Ayşe şöyle anlatıyor: Hz. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 

“İnsanlar kıyamet gününde yalınayak, vücutları çıplak ve dünyaya geldikleri 

gün gibi sünnetsiz olarak hasrolunurlar” buyurdu. Ben: “Ey Allah'ın Resulü! 

Kadınlar ve erkekler beraber olarak ve onlar birbirlerine baktıkları halde mi 

haşir olunacaklar?” dedim. Resulullah (sav): “Ey Ayşe! Haşir olayı, insanların 

birbirlerine bakmalarından daha şiddetlidir.” buyurdu.56 

																																																													
52  Kehf, 18 / 47. 
53  Mevdudi, Tefhimu’l-Kuran,Kehf, 18 / 47. Ayetinin açıklaması. 
54  İsra, 17 / 97. 
55  Er-Razi, Tefsiru’l-Kebir, c. 12, s. 222.  
56  Sahih Müslim, Hadis No: 56-2859 
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Akli Deliller 

Haşirle ilgili nakli deliller üzerinde durduktan sonra akli deliller 

üzerinde durmayı düşündük ve şöyle bir önerme ile başladık:  

Yeniden diriltilen herkes kabrinden çıkarılır. Kabrinden çıkarılan 

herkes haşir olunur. O halde yeniden diriltilen herkes haşir olunur. 

Kıyasın birinci şekline göre formüle edilen bu delilin açıklaması 

şöyledir:  

İkinci önermenin doğruluğunun delili, “Her hayata döndürülen tekrar 

diriltilendir.” İfadesi yani birinci önermedir. Zira dirilme yoksa hayata dönme 

anlamsızdır ve hiçbir yararı yoktur. Yüce Yaratıcının fiilleri böyle bir 

beyhudelikten münezzehtir. Ayrıca ba's olmazsa ilahi adalet gerçekleşmez. 

Birinci önermenin doğruluğuna delil ise “her diriltilen haşir 

olunandır” ifadesinden ibaret olan ikinci önermedir. Zira haşir olmazsa 

sorguya çekilmek de olmaz, sorguya çekilmeden de yaptıklarının karşılığı 

verilemez. Yaptıklarının karşılığı verilmezse adalet gerçekleşmez. Bu da 

zulüm ve noksanlıktır. Cenabı Hak Teâlâ noksanlıktan münezzehtir.  

Bunlardan yola çıkarak kesin bir şekilde diyebiliriz ki; birinci ve 

ikinci önermenin her ikisi de doğrudur. Sonuç olarak adlandırabileceğimiz 

“Her hayata döndürülen haşir olunandır.” önermesi de doğrudur. 

Mantıkçılar lüzumu, nakil ve zihinsel açıdan zorunlu gereklilik olarak 

tarif etmişlerdir.57Meselâ bir kavramın tasavvuru zihnin bir başka kavramı 

tasavvur etmesini gerektiriyorsa bu iki kavram arasındaki gereklilik ilişkisine 

“zihnî lüzum” adı verilir. Delâlet türlerinden biri olan iltizam veya lüzum 

delâletinde bu gereklilik dikkate alınır. Bu bakımdan gerektirenle gerekenin 

zorunlu şekilde birbirini çağrıştırması halinde buna lüzum denilir. Bu 

durumda lafzın anlamı akla geldiğinde onun gerektirdiği diğer anlam da 

																																																													
57  Muzaffer, el-Mantık, s. 79;  

	

 

herhangi bir çaba harcanmadan akla geliverir.58 Meselâ yeniden diriliş akla 

gelince kabirlerden çıkıp hesap meydanına gitmek de kendiliğinden akla gelir. 

Şu halde yeniden diriliş ile haşir arasındaki gereklilik zihni bir gerekliliktir.  

Eğer kabirlerden çıkıp yaptıklarının karşılığını almak için başka bir 

âleme gitmek yoksa ölmenin ve tekrar dirilmenin bir anlamı olmazdı. Bir 

kişinin anlamsız bir şekilde bina yapıp tekrar yıkması gibi hedefsiz ve amaçsız 

bir uğraş olurdu. Böyle bir şey Hak Teâlâ’nın hikmetine aykırıdır. Allah Teâlâ 

mealen şöyle buyuruyor: “Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve 

sizin gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?”59 

Haşri İnkâr Etmek 

Ahirete ve ahirette meydana gelecek ba’s (kabirlerden yeryüzüne 

çıkma), haşir, hesap, mizan, sırat ve benzeri olaylara inanmak son derece 

önemlidir ve iman esaslarından biridir. Kadın erkek her mükellefin bu esasa 

tüm içerikleriyle inanmaları zorunludur. İnkâr eden mümin olma vasfını 

kaybeder. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Allah’tan gelen gerçekleri örtbas 

edenler tekrar diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki: “Evet ve Rabbime 

andolsun ki, elbette diriltileceksiniz ve dünyada ne yaptıysanız hepsi size 

haber verilecek. Bu Allah’a göre pek kolaydır.”60 

																																																													
58  Ömer Türker, “Telazüm”, TDV İslam Ansikopedisi, c. 40, s. 394. Ayrıca bkz. İbn Sînâ, 

Kitâbü’ş-Şifâ: Mantığa Giriş, s. 35-36; Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Ĥâşiyeh alâl 
evâmi’i’l-esrâr, s. 90-91; et-Ta’rîfât, “el-lüzûmü’z-zihnî, el-lüzûmü’l-hâricî” 

59  Müminun, 23 / 115. Ayetteki “عبثا” kelimesi “oyun ve eğlence için” anlamına da gelir; 
bu durumda ayetin anlamı şöyle olmaktadır: “Sizi yalnızca oyun ve eğlence için 
yarattığımızı ve yaratılışınızın gerisinde hiçbir amaç bulunmadığını mı 
sanıyordunuz? Bu sanıyla, keyfinizce yiyip, içiyor, neşeleniyor ve gülüp 
oynuyordunuz ha?” (Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, Müminun, 23 / 115. Ayetin 
açıklaması). 

60  Tegabun, 64 / 7. 
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Akli Deliller 

Haşirle ilgili nakli deliller üzerinde durduktan sonra akli deliller 
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Haşri inkâr eden Allah’a, Resulüne ve ahiret gününe inkâr etmiş 

sayılır.61Gazali haşir ve neşir ile ilgili şöyle der: “Şer’i deliller sabit 

olduğundan inanılması zorunludur. Ayrıca haşir ve neşir yok olduktan sonra 

tekrar hayata döndürülmek demektir ve aklen mümkündür. İlk yaratılışa 

benzer. Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “Kendi yaratılışını unutarak, 

güya bir örnek vermeye kalkışıyor ve diyor ki: ‘Şu çürümüş, toz gibi ufak 

olmuş kemikleri bu hale geldikten sonra, kim diriltebilecek, olur mu böyle 

şey?’ Ey peygamber! Onlara şöyle söyle: ‘Hani o kemikleri ilk defa yaratıp, 

hayat veren var ya, işte O yeniden diriltecek. Çünkü O, her tür yaratma 

eyleminin bilgisine sahiptir.”62İlk yaratış tekrar yaratmanın imkânına delil 

olarak sunulmuştur. Yani Allah Teâlâ ilk defa nasıl yoktan var ettiyse ölümle 

yok olan bedeni tekrar diriltmeye kadirdir. Allah Teâlâ mealen şöyle 

buyuruyor: “Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi; O’nun için tek 

canlının yaratılması ve diriltilmesi gibi basittir.”63İade ikinci bir başlangıçtır. 

İlk başlangıçtan daha kolaydır.64 

İmam er-Razi şöyle der: İnsaflı olmak gerekirse, bedensel Haşri inkâr 

eden birinin Peygamberin (sav) getirdiklerine inandığı söylenemez.65 Haşre 

imanın keyfiyeti ile ilgili kelamcılar farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Nitekim 

mutezile “haşre inanmanın yolu akıldır” derken, ehlisünnet nakil olduğunu 

																																																													
61  Takribu’l-Meram, c. 2, s. 247; Abdürrahman Hasan Habenneke, el-Akidetü’l-
İslamiye, s. 627; Abdülvah-hab b. Ahmed Eş-Şe’rani, El- Yavakitve’l-Cevahir fi 
beyaniAkaidi’l-Ekâbir, c. II, s. 429. 

62  Yasin, 36 / 78-79. 
63  Lokman, 31 / 28. 
64  Gazâli, İhyâ'u Ulûm'id-din, Daru’l-Kalem, Lübnan, 3. Baskı, c. I, s. 106 
65  Ebü'l-Avn Şemseddin Muhammed B. Ahmed B. Salim Es-Seffarini El-Hanbelî, 

Levamiu’l-Envari’l-Be-Hiyye, Müessestü’l-Hafikin, Dimaşk,1982, C. Ii, S. 158. 

	

 

öne sürmüşler ve “huzuruna haşir olunacağınız Allah’tan korkun”66 

mealindeki ayeti görüşlerine delil olarak zikretmişlerdir.67 

Ruhsal ve Bedensel Haşre Olduğunu Kabul Etmeyenler  

Haşri inkâr edenler üç farklı mezhebe ayrılmışlardır: 

1) Sekülerist ve natüralist filozoflar. Ruhsal ve bedensel haşri 

ispat edecek hiçbir kanıt olmadığını iddia ederler.68 

2) El-Farabi’ye göre nefis iki kısımdır: a) Makul şeyleri net bir 

şekilde idrak eden ve faziletleri yapan nefistir. Bu tür nefis ölüm sonrası 

varlığını sürdürecektir. b) Makul şeyleri net bir şekilde idrak edemeyen ve 

faziletleri de yapmayan nefistir. Bu nefis sonsuza dek yok olacaktır.69 İbn Sina 

haşrin bedensel olduğunu kabul etmemiş, sadece ruhsal olacağını öne 

sürmüştür. Naslarda bahsi geçen bedensel mutluluk ve mutsuzluk gerçek 

anlamda ruha aittir. Bunlar sadece anlatım açısından bedene nispet 

edilmiştir.70 

3) Yunan Filozofu Calinus’tan nakledilen görüşe göre bu 

konuda tevakkuf tercih edilmiştir. O şöyle der: Ruhun mizaç olduğu ve ölümle 

tekrar hayata dönmesi imkânsız bir biçimde yok olacağı ya da cevher olup 

bozulmadan varlığını devam ettireceği daha sonra tekrar hayata 

döndürülmesinin mümkün olacağı konusunda net bir fikre sahip değilim.71 

																																																													
66   Maide, 5 / 96.  
67  Muhammed b. Salih Ebi's-Suud es-Sibai, Haşiyetü's-Sibai ala şerhi'l-harideti'l-

behiyye, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2006, s. 224. 
68  El-Bağdadi, Usulu’d-Din, s. 232-233; Şerhu’d-Devvani, s. 309 
69  Bkz. El-Farabi, Kitabu Arâi Ehli’l-Medineti’l-Fâzıla, s. 135 vd. 
70  Bkz. İbn Sînâ, al-Adhaviyye fi’l-Meâd, s.93 vd. 
71  Şerhü'l-Mevakıf, s. 8 / 325 
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Haşri İnkâr Edenlerin İleri Sürdükleri Şüpheler ve Cevaplar 

İnkârcıların öne sürdükleri iki mantıksal içerikli şüpheleri vardır. 

İnkârcıların ileri sürdükleri birinci şüphe şöyledir: Bir insan bir hayvanı 

öldürüp etini yedi ve bu hayvan o insanın vücuduna karıştı, eğer Allah bu iki 

yaratığı tekrar hayata döndürmek isterse, yenmiş olan hayvan parçaları 

hayvan ve insanda aynı anda iade edilmeli. Fakat böyle bir şey imkânsızdır. 

Zira tek bir parçanın aynı anda iki yerde bulunması imkânsızdır. Ya da 

parçalar ikisinden birine iade edilir. Yani diriltilen ya insan olur ya da hayvan. 

Bu durumda iki mahlûktan biri hayata dönmemiş olur. Fakat mukadder olan 

yiyen ve yenen; her ikisinin de hayata döndürülmesidir. Böylece tüm bedenin 

diriltilerek ilk haline döndürülmesi mümkün olmadığı ispat edilmiş olur. 

Bu şüpheye şöyle cevap verilebilir: İnsan ve hayvanın yeniden 

diriltilmesi asıl parçalarının, yani ilk dünyaya geldiklerinden itibaren, ölene 

kadar mevcut olan parçaları üzerine gerçekleşir. Ama insanın yediği hayvan 

(eti) asıl değil fazlalıktır. Biz biliyoruz ki, insan hayatına sonuna kadar devam 

ederken aldıkları gıda sürekli onun vücudundan atılır ve yerine yenisi gelir. 

Gıda olarak aldığı hayvan (eti) onun asıl parçası olmadığından yeniden 

diriltildiği esnada o hayvan parçasının birlikte diriltilmesi gerekmez. Aynı 

şekilde hayvan da bağımsız olarak et için öldürülmeden önceki hali üzerine 

diriltilecektir.72 Yukarıda belirttiğimiz gibi haşir, insanın ilk yaratıldığından 

ölümüne kadar devam eden asıl organları üzerine gerçekleşecektir.73 

Başka bir cevap: Bir şey mümkün ise onun varoluşu ile yok oluşu 

aynıdır. Yok olduktan sonra tekrar var edilmesinde herhangi bir mani 

																																																													
72  Teftazani, Şerhu’n-Nesefiye, s. 130; el-İci, El-Akaidu’l_adudiye ve Şerhu’l_mevakif, 

s. 8 / 325. 
73  Seyyid Sabık, el-Akidetü’l-İslamiye, Bağdad, s. 271; Haşiyetu’d-Dessuki Ala Ummi’l-

Berahin, s. 349. 

	

 

olmadığı gibi, var olduktan sonra yok edilmesinde de herhangi bir mani 

yoktur.74 

Ruhsal ve bedensel haşri inkâr edenlerin ileri sürdükleri ikinci 

şüphelerini de şöyle özetlemek mümkündür: İnsanın öldükten, çürüyüp toz 

toprağa dönüştükten sonra tekrar hayata dönmesi nasıl düşünülemez.75 

Buna şöyle cevap verilebilir: Allah'ın ilminin ve kudretinin 

mükemmelliğinde bir kusur görülmedikçe, böyle bir problem söz konusu 

olamaz. Ama Allah Teâlâ'nın bütün cüziyyatı bildiğini kabul edersek, o 

canlının uzuvları, âlemin hangi parçasına karışırsa karışsın, Allah'ın ilmi 

karşısında, onlar mutlaka birbirinden ayrıt edilebilirler. Yine Allah Teâlâ'nın 

bütün mümkinâta kadir olduğunu kabul ettiğimizde, O’nun, o parçaları bizzat 

kendisinin bir araya getirmeye, onlara hayat ve akıl vermeye de kadir 

olduğuna şüphe kalmaz. Böylece Allah'ın ilmînin ve kudretinin mükemmel 

olduğunu kabul ettiğimizde, bu şüphelerin tamamıyla zail olacağı kesindir.76 

Akli ve nakli deliller, cevher ve araz, her varlığın iadesinin 

mümkünlüğünü göstermektedir. İmam Cuveyni şöyle der: Cevher ve araz, 

yoktan var olan her şeyin iadesi mümkündür.77  Birinci kez yaratılan bir şeyin 

ikinci kez tekrardan yaratılması şaşılacak bir şey değildir. Göklerde ve yerde 

en yüce misal/örnek ona aittir. O, güçlüdür ve her şeyi sağlam yapar.78 

Kimler Haşir Olunur? 

Kıyamet günü, başta mükellefler olmak üzere bütün mahlûklar; insan, 

cin, vahşi ve evcil hayvanlar, başka bir ifade ile ruh sahibi her mahlûk mahşer 

																																																													
74  Sa’di, Şerhu’n-Nesefiye, s. 135, Hasan Habenneke, el-Akidetü’l-İslamiye, s. 653. 
75  Et-Tefsiru’l-Kebir, 20 / 225. 
76  Et-Tefsiru’l-Kebir, 20 / 225. 
77  Kitabu’l-İrşad, s. 371; Ayrıca bkz. Kübra’l-Yekinati’l-Kevniye, s. 347. 
78  Abdülkerim Muhammed el-Müderris, el-Vesile fi Şerhi’l-Fazile, el-İrşad, Bağdat, 

1982, s. 798. 
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Haşri İnkâr Edenlerin İleri Sürdükleri Şüpheler ve Cevaplar 

İnkârcıların öne sürdükleri iki mantıksal içerikli şüpheleri vardır. 
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yerinde toplanacaklardır... Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “Vahşî 

hayvanlar haşir olunduğunda,”79 kıyamet günü vahşi hayvanlar haşir olunur. 

Bilindiği üzere vahşi hayvanlar insanlara karışmayan aksine insanlardan 

kaçan yabani hayvanların haşir olunması, insanlarla iç içe yaşayan 

hayvanların haşir olunacağını kesin bir şekilde ifade eder.80 Allah Teâlâ 

mealen şöyle buyuruyor: “Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan 

kuşlar da sizin gibi birer toplulukturlar. Kitap’ta Biz hiçbir şeyi eksik 

bırakmadık; onlar sonra Rablerine haşir olunacaklardır.”81 

Yeryüzünde hareket eden ve hareket yolu ile yer değiştiren birçok 

canlı vardır. Bu kategoriye böcek, dört ayaklı sürüngen, omurgalı gibi türlere 

ayrılan bütün canlılar girer. Yine yeryüzünde kanatları ile uçan birçok kuş 

vardır. Bu kategoriye de bütün kuş ve sinek türleri ile diğer uçabilen canlılar 

girer. Bütün bu canlı türleri kendi aralarında ortak özelliklere, ortak yaşam 

biçimine sahip ayrı bir toplum, ayrı bir aile oluştururlar. Tıpkı insan topluluğu 

ve insanlık ailesi gibidir. Yüce Allah hiçbir canlı türünü, hiçbir varlık kesimini 

ön tasarlayıcı ve çekip çevirici iradesi dışında bırakmadığı gibi bu türlerin ve 

kesimlerin tek tek sayılarını hesaplayan bilgisinin kapsamı dışında da 

bırakmamıştır. Son aşamada bütün canlılar Rablerinin huzurunda 

toplanacaklar ve yüce Allah haklarında dilediği kararı verecektir.82 

Bütün mahlûkun haşir olunacağı konusunda hak olarak bilinen bütün 

mezhepler ittifak etmişlerdir. Ancak bazı Fer’i konularda farklı görüşler 

vardır. Örneğin: 

																																																													
79  Tekvir, 81 / 5 
80  Halidu’l-Muslih,ŞerhuLematu’l-İtikad, Mektebetü’ş-Şamile, 4 /9, 
81  Enam, 6 / 38 
82  Seyyit Kutup,  Fizilali’l-Kur’an, Ayrıca bkz. Ali b. Sultan Muhammedu’l-Karî, 

Menhu’r-Ravdi’l-Ezher fi Şerhi’l-Fıkhı’l-Ekber, Daru’l-Beşairi’l-İslamiye, 1998, 
Beyrut, s. 58 

	

 

1) Doğumdan önce düşen veya ölen bebeklerin haşir olunup 

olunmayacağı: Ebu Hanife’ye göre ruh üflenmeden önce düşen cenin diğer 

ruhsuz cisimlerin hükmündedir, haşir olunmaz. Ruh üflendikten sonra 

doğumdan önce düşerse veya ölürse haşir olunur. Bu görüşün doğru olduğu 

kanısındayız. Çünkü haşir ile ilgili genel kabul, ruh ve bedenin birlikte haşir 

olunmasıdır. Cenin ruhun üflenmesiyle normal bir insan hükmündedir. Şu 

halde o, haşirden sonra aile fertlerinden herhangi bir yetişkin insan gibi 

cennete girecektir.83 

Konevi, Şa’bi ve İbn Sirin’e göre, eğer ceninin yaratılışı kısmen 

tamamlanmış yani bazı uzuvları belirginleşmiş ise haşir olunur. Ancak bunlar 

bazı dünyevi meselelerle fıkhî hükümlerdir ve uhrevi meselelere 

kıyaslanamaz.84 

2) Hayvanların haşir olunup olunmayacağı:  

Bu konu ile ilgili kelam âlimlerinden çok tefsir âlimleri konuşmuştur.  

Tekvir suresi 5. Ayeti, el-Hasan, Katade ve başkalarından vahşi hayvanların 

bir araya getirilip toplanması olarak yorumlanırken İkreme’nin anlattığına 

göre İbn Abbas şöyle demiştir: Vahşi hayvanların haşredilmesi onların 

ölmeleridir. Zira her şeyin haşredilmesi, cin ve insanların dışındakilerin 

ölmesi demektir. Çünkü kıyamet günü sorguya çekilecek olan cinler ve 

insanlardır.  

Başka bir rivayette ise Abbas'ın şöyle dediği nakledilmiştir: Sineklere 

varıncaya kadar her şey haşredilecektir. Yani birinin lehine, diğerinden kısas 

uygulanmak üzere bir araya getirileceklerdir. Boynuzsuz olan koçun lehine 

boynuzluya kısas uygulanacaktır. Sonra da onlara: "Toprak olun" denilecek, 

onlar da toprak olacaklardır. Tabari bu rivayetin İkreme’nin rivayetinden daha 

																																																													
83  Bkz. Menhu’r-Ravdi’l-Ezher fi Şerhi’l-Fıkhı’l-Ekber, s. 58; Avnu’l-Muridli Şerhi 

Cevhereti’t-Tevhid, s. 2 /1035; Hidayetu’l-Murid li Şerhi Cevhereti’t-Tevhid, s. 1025. 
84  Bkz. Menhu’r-Ravdi’l-Ezher fi Şerhi’l-Fıkhı’l-Ekber, s. 58 
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sahih olduğunu ileri sürmektedir.85Ebu Hüreyre, Ebu Zer, Amr b. As ve Hasan 

Basrilerden de benzeri rivayetler vardır.86 

Ubey b. Ka'bşöyle demiş: Ayette haşirden kasıt, vahşi hayvanların 

bugün insanlardan ürküp kaçmakla, onlardan uzak sahralarda yaşamakla 

birlikte, yarın, o günün dehşetli hallerinden dolayı insanlar ile birlikte 

olmalarıdır.87 

Fakat kimi âlimler hayvanlar mükellef olmadıklarından haşir 

olunmayacağı görüşünü savunmuşlardır. “Boynuzsuz olan koçun lehine 

boynuzluya kısas uygulanacaktır” rivayetinin ise ilahi adaletin tecellisinden 

kinaye olduğunu söylemişlerdir.88 

Es-Sealibi hayvanların haşir olunmasını ilahi adaletin tecellisinden 

kinaye olarak tevil etmenin doğru olmadığını ve kabul edilemez olduğunu ileri 

sürmüştür. İmam Nevevi ve İbnTeymiye de hayvanların haşir olunacağını 

savunmuşlardır.89 

Şe’râni şöyle der: Hayvanlar ve diğer sürüngenin haşir olunması 

Allah’ın onlara yaptığı bir ikramdır. Sonra ceylan ve Allah yolunda istihdam 

edilen hayvanlar hariç hepsi toprak olurlar. İşte o gün kâfir; “keşke toprak 

olsaydım”90 der. Ceylan ve Allah yolunda istihdam edilen hayvanlar Allah’ın 

dilediği bir mahiyet üzere cennete gireceklerdir. Keza cennet ehlinin dünyada 

																																																													
85  Kurtubi, el-Cami LiAhkami’l-Kuran s. 19 / 172. 
86  Kurtubi, Et-Tezkire fi Ahvali’l-Mevta ve Umuri’l-Ahirah, s. 273; el-Cami Li Ahkami’l-

Kuran s. 6 / 363. 
87  Bkz. Kurtubi, el-Cami LiAhkami’l-Kuran, s. 19 / 172. 
88  Bkz. Haşiyetü's-Sibai ala şerhi'l-harideti'l-behiyye, s. 224. 
89  Bkz. Es-Sealibi, el-Cevahiru’l-Hisan fi Tefsiri’l-Kuran, 1 / 447; Hidayetu’L-Murid,s. 

327; Avnu’l-Murid, s. 21035; Mecmu Fetava Şeyhi’l-İslam, s. 4 /248.   
90  Nebe’, 78 / 40. 

	

 

gıdalandığı hayvan ve kuşlar da cennete gireceklerdir.91Allah Teâlâ kıyamet 

günü hayvanları tekrar hayata döndürdüyse onları tekrar yok etmesi ve 

toprağa dönüştürmesi de mümkündür.92 

Nazzam, Allah Teâlâ’nın bütün hayvanları tekrar dirilteceği ve 

cennete koyacağı görüşünü ileri sürmüştür.93Kaderiye fırkasına mensup Ebi’l-

Kilde ise dünyada yararı olan güzel hayvanların cennette, yararı olmayan, 

zarar verici çirkin hayvanların ise cehennemde olacağını öne sürmüştür.94Bu 

durumda güzel ancak zararlı olan hayvanlarla çirkin ancak yararlı olan 

hayvanların beyne’l-menzileteyn’de olmaları gerekmektedir…95 

Yukarıdaki görüşleri özetlersek; 1) Ceylan ve Allah yolunda istihdam 

edilen hayvanlar cennette olurlar. 2) Diriltildikten sonra tekrar yok olurlar ya 

da toprağa dönüşürler. 3) Bütün hayvanlar cennette olurlar. 4) Güzel 

hayvanlar cennette olurlar, çirkin ve kötü hayvanlar ise cehennemde olurlar. 

Fakat bu görüşleri destekleyecek herhangi bir delile rastlayamamakla 

birlikte kesin olan şu ki; cennette kuşlar ve lezzetli etler vardır. Allah Teâlâ 

mealen şöyle buyuruyor: “ve canlarının çektiği her cinsten kuş eti”…96 

Cansız nesnelerin haşir olunması: Bazı çağdaş âlimler, öldükten sonra 

diriltmenin, insan, hayvan ve cansız nesneler olmak üzere Allah’ın bütün 

mahlûkları üzerinde gerçekleşeceğini ileri sürmüşlerdir.97 Ancak dayandıkları 

ne açık bir delil, ne de seleflerden nakledilen bir görüş vardır. İmam Kurtubi, 
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sahih olduğunu ileri sürmektedir.85Ebu Hüreyre, Ebu Zer, Amr b. As ve Hasan 

Basrilerden de benzeri rivayetler vardır.86 
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gıdalandığı hayvan ve kuşlar da cennete gireceklerdir.91Allah Teâlâ kıyamet 
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isim vermeden kimi âlimlerin “Boynuzsuz olan koçun lehine boynuzluya 

kısas uygulanacaktır.” hadisinin bazı rivayetlerdeki “Taşa niçin taşın üstüne 

çıktığı, sopaya niçin başka bir sopayı çiziktirdiği sorulacaktır.” mealindeki 

ilave kısmına dayanarak hayvanlar ve cansız nesnelerin de haşir olunacağını 

ileri sürdüklerini naklettikten sonra bu görüşün doğru olmadığını dile 

getirmiştir. Çünkü cansızlara hitapta bulunmanın (teklifi hitabı kastediyor), 

onların sevap almalarının ve ceza çekmelerinin aklen kabul edilebilir bir tarafı 

yoktur. Aklı başında herhangi bir kimse de böyle bir kanaate sahip olmadığı 

gibi böyle bir şeyi tasavvur eden kimse, olsa olsa ahmak ve bunaklar arasında 

sayılır. Derler ki: Çünkü kalem (yapılanlardan sorumluluğun kaydedilmesi) 

onlar hakkında cereyan etmez. Dolayısıyla sorumlu tutulmaları da mümkün 

değildir.98 

Sonuç olarak haşir olunacakları şöyle özetleyebiliriz: 

1) Tüm insanlar; akıllı, akılsız, kadın, erkek, çocuk ve 

doğumdan önce düşen veya ölen bebekler. 

2) Melekler; Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor:  “Ruh ve 

melekler saf saf olup durduğu gün…”  “Rabbin geldiği ve meleklerin saf saf 

dizildiği zaman”99 

3) Cinler; Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “Allah, onların 

hepsini bir araya topladığı gün, ‘Ey cinler topluluğu! Siz insanlarla çok 

uğraştınız’ der...” “Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem 

için yaratmışızdır…”100 

4) Hayvanlar; Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: 

“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan 
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kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir 

şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna 

getirilecekler.”101 

Bedensel Haşrin Keyfiyeti: Acbu’z-Zeneb Kavramı  

Muhakkik kelamcılara göre beden, bölünebilen cevherdir. 

Mutezilenin iddia ettiği gibi uzunluk, genişlik ve derinlik çaplarıyla mukayyet 

değildir.102 Kıyamet günü haşrin bedensel olduğunu, beden çürüdükten sonra, 

yok olan bedene ruhun tekrar döneceğini savunanlar kendi aralarında Allah’ın 

bu bedeni nasıl yaratacağı ve ruh ile nasıl birleştireceği konusunda üçe 

ayrılmışlardır. Kelamcılar konu ile ilgili oldukça geniş açıklamalar 

yapmışlardır. Bunları şöyle özetleyebiliriz: 

1. Allah Teâlâ acbü’z-zeneb hariç tamamen yok olan bedeni 

acbü’z-zeneb’le birlikte tekrar diriltecektir. Amidi, Zerkeşive es-Sefarini 

başta olmak üzere çoğu kelamcılar bu görüşün isabetli olduğunu 

söylemişlerdir. El-Lekkani, Ehlisünnet ve cisimlerin yok olacağını ileri süren 

Mutezilenin görüşü olduğunu ifade etmektedir.103Ancak Beycuri bu görüşün 

Ehlisünnet ve Mutezileye ait değil bazı kelamcılara ait olduğunu öne 

sürmektedir.104 

Acbü’z-zeneb’in yok olup olmayacağı konusunda da farklı görüşler 

öne sürülmüştür. İmam Şafii’nin öğrencisi el-Mezeni “Yeryüzündeki her şey 

yok olacaktır”105 mealindeki ayetin zahiresine istinaden acbü’z-zeneb’in de 

																																																													
101 Enam, 6 / 38. 
102 Hidayetu’l-Muridli Şerhi Cevhereti’t-Tevhid, s. 1028. 
103 El-Bağdadi, Usulu’d-Din, s. 233; Şerhu’l-Makasid, c. III, s. 353; Murid, s. 1037; 

Hidayetu’l-Murid,s. 328;Takribu’l-Meram, c. II, s. 240;Avnu’l-Şerhü'l-Mevakıf, c. 
VIII, s. 324. 

104 Tuhfetu’l-Murid, 188.  
105 Rahman, 55 / 26. 
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sayılır. Derler ki: Çünkü kalem (yapılanlardan sorumluluğun kaydedilmesi) 

onlar hakkında cereyan etmez. Dolayısıyla sorumlu tutulmaları da mümkün 

değildir.98 

Sonuç olarak haşir olunacakları şöyle özetleyebiliriz: 

1) Tüm insanlar; akıllı, akılsız, kadın, erkek, çocuk ve 

doğumdan önce düşen veya ölen bebekler. 

2) Melekler; Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor:  “Ruh ve 

melekler saf saf olup durduğu gün…”  “Rabbin geldiği ve meleklerin saf saf 

dizildiği zaman”99 

3) Cinler; Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “Allah, onların 

hepsini bir araya topladığı gün, ‘Ey cinler topluluğu! Siz insanlarla çok 
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1. Allah Teâlâ acbü’z-zeneb hariç tamamen yok olan bedeni 

acbü’z-zeneb’le birlikte tekrar diriltecektir. Amidi, Zerkeşive es-Sefarini 

başta olmak üzere çoğu kelamcılar bu görüşün isabetli olduğunu 

söylemişlerdir. El-Lekkani, Ehlisünnet ve cisimlerin yok olacağını ileri süren 

Mutezilenin görüşü olduğunu ifade etmektedir.103Ancak Beycuri bu görüşün 

Ehlisünnet ve Mutezileye ait değil bazı kelamcılara ait olduğunu öne 

sürmektedir.104 

Acbü’z-zeneb’in yok olup olmayacağı konusunda da farklı görüşler 

öne sürülmüştür. İmam Şafii’nin öğrencisi el-Mezeni “Yeryüzündeki her şey 

yok olacaktır”105 mealindeki ayetin zahiresine istinaden acbü’z-zeneb’in de 
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yok olacağı görüşünde bulunmuştur. Zira bütünün yok olması cüzün yok 

olmasını gerektirir. Ayrıca Allah Teâlâ’nın insanı toprak ile yok etmesi, kalan 

acbü’z-zeneb’i de topraksız bizzat kendisinin yok etmesi mümkündür. 

Nitekim ölüm meleğinin de herhangi bir melek ile değil, bizzat Allah Teâlâ 

tarafından ölümü gerçekleşecektir.106 

Kimileri de Resulüllah’in (sav) şu hadisini delil getirmişlerdir: Bir 

kemik hariç insanda bulunan her şey çürüyecektir. O kemik acbü’z-zenebtir 

ki insan kıyamet günü ondan tekrar yaratılır.107 Mealindeki hadisini delil 

göstererek, acbü’z-zeneb’in yok olmayacağını savunmuşlardır. Buna göre 

mezkûr ayetten ruh ve acbü’z-zeneb istisnadır. Muhakkiklerce kabul görülen 

de bu görüştür.108 

Bu görüşü savunanların delillerini özetle şöyle sıralayabiliriz: 

1) Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “O’nun Zat’ı hariç her 

şey helâk olucudur.” Ayette geçen ‘helâk’ kelimesi ölünün etki alanından 

çıkması değil tamamen yok olması anlamındadır. 

2) Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “ilk yaratışı başlatan ve 

sonra iade eden odur.”109 “Sizi yarattığı gibi O’na dönersiniz.”110 Yani sizler 

yoktan var olduğunuz gibi, kıyamet günü de yoktan var edileceksiniz. 

3) Herhangi bir canlı varlığın öldükten sonra tüm parçalarının 

yok olması konusunda görüş birliği vardır. Ancak daha sonra bazı Bağdat, son 
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dönem Mutezileleri ve Ehlisünnet muhaliflerinin zuhur etmesiyle bu görüş 

birliği bozulmuştur.111 

Doğrusu bu delillerin hiçbiri kati delil olmadığından çoğu kelamcılar 

tarafından eleştirilmiştir.112 

2. Allah Teâlâ toprağın içinde, balığın karnında ve denizin 

derinliklerinde ufalanmış ya da havada zerrelere karışmış bedeni tekrar hayata 

döndürecektir. Bu azınlık görüşüdür. Nitekim Âmidi de zayıf bir görüş olarak 

nakletmiştir.113 

Es-Sefarini bedenin tekrar hayata döndürülmesi ile ilgili şöyle der: 

Meşhur görüş parçaların bir araya getirilmesidir. Ama en doğru olanı ise 

yokluktan, yani beden tamamen yok olduktan sonra kıyamet günü tekrar 

yaratıştır. Bu ehlisünnet ve bazı mutezile ulemalarının öngördüğü ve 

muhakkiklerin öne sürdüğü görüştür.114İki görüş arasındaki fark; birincisinde 

acbu’z-zeneb haricinde her şeyin tamamen yok olması ve varlıktan hiçbir eser 

ve ayniyetin kalmamasıdır. Ama ikincisinde yok olmasına rağmen varlıktan 

bazı eser ayniyetin devam etmesidir.  

Bedenin tamamen yok olmayacağını, aksine birleşmeye müsait iki 

cevherin bir arada bulunamayacak şekilde dağılacağını savunanların delilleri 

özetle şöyledir: 

1. Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “İbrahim: 'Rabbim! 

Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster' demişti.”115İbrahim (as) kuşları 
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birliği bozulmuştur.111 

Doğrusu bu delillerin hiçbiri kati delil olmadığından çoğu kelamcılar 
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Bedenin tamamen yok olmayacağını, aksine birleşmeye müsait iki 

cevherin bir arada bulunamayacak şekilde dağılacağını savunanların delilleri 
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111 Ezharu’r-Razat, s. 373; Şerhu’l-Harideti’l-Behiyye fi’l-Akaidi, s. 231 
112 Bkz. Şerhu’l-Makasit, C.III, s. 353; Kübra’l-Yekinati’l-Kevniye, s, 346. 
113 Bkz. Kübra’l-Yekinati’l-Kevniye, s.  345; Tuhfetu’l-Murid, s. 188; Hidayetu’L-

Murid,s. 328 
114 Levamiu’l-Envari’l-Behiyye, C. Ii, S. 160; Şerhu’l-Makasit, C.Iii, S. 35 

115 Bakara, 2 / 260 
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boğazlayıp, etleri, tüyleri ve kanlarını iyice harmanladıktan sonra onlara, 

“Allah’ın izniyle gelin!” diye seslenir ve her kuşun kendine ait parçaları son 

derece süratli bir şekilde birleşir, dirilir ve önceki şeklini alır.116Ayetin 

tasvirinden anladığımız gibi boğazlandıktan sonra hayata döndürülen kuşlarda 

bir ayniyet kaybı söz konusu değildir. Kıyamette insan bedeninin hayata 

döndürülmesi de böyle olacaktır. Yani bu ayet, kıyamette yeniden dirilmenin 

yokktan var etme değil, aksine ölen bedenin ufalanıp toprak ve havaya karışan 

zerrelerinin bir araya getirilerek yeniden hayata döndürülmesine delildir.117 

2. Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “Önce yaratan, 

ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu, O'nun için daha 

kolaydır.”118İnsanın önce yaratılışı, onun doğmadan önce rahimde alaka 

halinde başlamasıdır. Tekrarı ise onun ölümden sonra hayata döndürülmesi ve 

haklarında son kararın verilmesi için mahşere toplanmasıdır. İlk yaratma 

tekrar yaratmanın imkânına delil olarak öne sürülmüştür. Başka bir ifade ile 

arasındaki benzerlikten dolayı müşahede edilen ilk yaratılış şu an müşahede 

edemediğimiz tekrar yaratılış/dirilişe delilidir.119 

Taftazani şöyle der: ayetteki “أھون = en kolay” kelimesi, insanın 

öldükten sonra ufalanmış parçalarının bir araya getirilmesi olarak anlaşılmalı, 

zira Allah Teâlâ’nın “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı 

hakkıyla bilendir.”120 Mealindeki ayeti buna işaret etmektedir.121 

																																																													
116 Bkz. Et-Tefsiru’l-Kebir, c. IV, s. 47 
117 Bkz. Şerhu’l-Makasit, c. III, s. 357 
118 Rum, 30 / 27 
119 Bkz. Kurtubi, el Câmi liAhkami'l Kur'an, c. 14, s. 18; Ebu'l-Fida İsmail İmadu'd-Din 

b. Ömer b. Kesîr, Tefsir'ul Kur'an Azim, c. 2, s. 242 
120 Yasin, 36 / 79 
121 Şerhu’l-makasit, c. 3, s. 339 

	

 

Bedenin haşri ile ilgili değer bir görüş de sükûttur. Zira kıyamet 

öncesi eşyanın mutlak şekilde yok olacağını gösteren kesin bir delil olmadığı 

gibi aksine işaret eden delil de yoktur.122 

Taftazani, bu görüşün isabetli olduğunu söyler ve İmamu’l-

Harameyn’in “cevherin yok olacağı ancak daha sonra iade edilmesinin 

mümkün olduğu görüşünü ileri sürdüğünü nakleder123 İmam Gazali başta 

olmak üzere Adudiddinel-İci, Seyid Şerif Curcânî, Kemaleddin Hümam ve 

Kemaleddin b. Ebi Şerif gibi muhakkiklerin görüşü de bu yöndedir.124 

Şu halde insan vücudunda oksijen, karbon, bakır, hidrojen, nitrojen, 

kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, sodyum, magnezyum, çinko ve demir gibi 

elementler bulunmaktadır. İnsan vücudunda bulunan bu elementlerin tamamı 

toprakta da bulunur. Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “Ey insanlar, eğer 

dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki, biz sizi topraktan 

yarattık…”125 

Ölen insanın bedeni iki evreden geçer; birinci evrede beden, zararsız 

mikroplar denilen bakterilerin etkisi ile fiziksel ve kimyasal parçalara bölüne 

bölüne çeşitli moleküllere ayrılır, katı, sıvı ve gaz halindeki atomlara dönüşür. 

İkinci evrede bu atomlar eriyerek toprağa karışır ve tam anlamıyla yok olur. 

Ancak Hz. Peygamberin (sav) buyurduğu üzere “acbü’z-zeneb” denilen parça 

varlığını korur.  

Binaenaleyh ölen bedenin zerrelere dönüştükten sonra haşir 

olunacağını söyleyenler birinci evreye nispetle doğrudur. Ölünün bedeni 

																																																													
122 El-menhecu’s-sedid, s. 164; Kübra’l-Yekinati’l-Kevniye, s. 345 
123 Şerhu’l-makasit, c. 3, s. 353 
124 El-İktisadfi’l-İtikad, s. 134; Şerhu’l-Mevakıf, c. 8, s. 324; el-Müsayere fi’l-akaidi’l-

münciye fi’l-âhirah, s. 219; el-müsamere bi şerhi’lmüsamera, s219 
125 Hac, 5 
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tamamen yok olduktan sonra haşir olunacağını söyleyenler de ikinci evreye 

nispetle doğrudur. Konu ile ilgili sükûtu tercih edenler de isabetli 

düşünmüşlerdir. Zira biz gözlemleme sonucunda, ölen bedenin parçalara 

bölünerek çeşitli moleküllere ayrıldığını bilmemize rağmen, kıyamette 

dirilmenin ve haşir olunmanın keyfiyetini bilemeyiz. Bu sadece Allah’ın 

bildiği gaybi meselelerdendir. Bildiğimiz, mükelleflerin tekrar dirilip Allah 

huzurunda sorguya çekileceği ve dünyada yaptıklarına göre kimilerini 

ödüllendirilerek ebedi mutluluk darına konucağı kimilerinin de ebedi 

cehennemle cezalandırılacağıdır. Kur’an Kerim yeniden dirilmeyi doğadaki 

canlanma ve bahar ayındaki hareketlilikleri örnek vererek anlatmaya 

çalışmaktadır.126  

Sonuç 

Araştırmadan elde ettiğimiz sonuçları şu şekilde özetlememiz 

mümkündür:  

Haşir; insanların öldükten sonra dirilip dünyada iken yaptıklarından 

dolayı sorguya çekilmek üzere "mahşer" denilen yere sürülmeleri, burada 

toplanmalarıdır. 

Haşir olunan beden sevap ya da ceza almaları için ruhun ilintili 

bulunduğu yepyeni bir bedendir. Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: 

“Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.”127 

Hayata dönmek kabirden çıkmaktır; kabirden çıkmak ise haşir 

olunmaktır. Sonuç hayata dönmek haşir olunmaktır… Her iki önermenin 

doğruluğu mütekaddimin tarafından ispat edilmiştir.  

																																																													
126	Bkz.	Hac,	22	/	5;	Fussilet,	41	/	39;	Rum,	30	/	50	

127 Kâf, 50 / 15 

	

 

Hayata dönme ile haşir arasında zorunluluk ilişkisi vardır. Nitekim 

hayata dönmenin zihinde tasavvur edilmesi, zorunlu olarak haşrin 

tasavvurunu gerektirir. 

İnsan bedeni maden ocakları gibidir ve bünyesinde birçok element 

bulunmaktadır. Ölen insanın bedeni iki evreden geçer: 

Birinci evrede beden, zararsız mikroplar denilen bakterilerin etkisi ile 

fiziksel ve kimyasal parçalara bölüne bölüne çeşitli moleküllere ayrılır ve katı, 

sıvı ve gaz halindeki atomlara dönüşür.  

İkinci evrede ise bu atomlar eriyerek toprağa karışır ve tam anlamıyla 

yok olur. Ancak Hz. Peygamberin (sav) buyurduğu üzere “acbü’z-zeneb” 

denilen parça varlığını korur.  

Binaenaleyh ölen bedenin zerrelere dönüştükten sonra haşir 

olunacağını söyleyenler birinci evreye nispetle doğrudur. Ölünün bedeni 

tamamen yok olduktan sonra haşir olunacağını söyleyen de ikinci evreye 

nispetle doğrudur.  
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MODERNİTENİN TANRILARI1 

Çeviren: Kadir CANATAN 

Yirminci yüzyıl şafağından kısa bir süre önce Nietzsche, tutkulu bir 

inanç gösterisiyle Tanrı’nın ölümünü ilan ediyordu. Günümüzde, bir 

yüzyıldan biraz fazla bir zaman sonra bile, bu öngörü hala pek inandırıcı 

görünmemektedir. Tanrı’nın kozmik gerçeklik içinde bulunup bulunmadığı, 

empirik bilimler tarafından cevaplandırılması mümkün olmayan bir başka 

sorudur. Nitekim Tanrı, bir deneyin nesnesi değildir. Fakat mevcut yaşamın 

empirik olarak erişilebilir gerçekliğinde, insanların dikkatini çekmek ve 

taraftarlığını kazanmak için birbirleriyle rekabet eden gerçek bir tanrılar 

çokluğuna rastlanmaktadır. Nietzsche, bir ateizm yüzyılının başında 

durduğunu düşünüyordu. Fakat şu an, yirminci birinci yüzyıl bilakis bir 

politeizm yüzyılı olarak görünmektedir. Sanki Antik dönemin tanrıları 

özellikle geri gelmişlerdir. 

Aydınlanma Çağı’nın radikal düşünürleri, özellikle Fransa’da, neşeli 

bir önseziyle dinin çöküşünü bekliyorlardı. Din, sadece pek çok hurafe ve boş 

inanç biçimlerinin değil, fakat aynı zamanda korkunç acımasızlıkların pek 

																																																													
1 Bu metin, ünlü din sosyologları Peter L. Berger ve Anton C. Zijderveld tarafından 
yazılan “Lof der Twijfel: Hoe we overtuigingen kunnen koesteren zonder daarbij 
fanatiek te worden” (Şüpheye Övgü: Fanatikleşmeden İnançlarımızı Nasıl İfade 
Edebiliriz?” (Cossee Essay, Meppel 2010) adlı Hollandaca eserin giriş bölümünün 
çevirisidir. Eser, daha önce İngilizce olarak da yayınlanmıştır (In Praise of Doubt, 
New York, Harper, 2009). 
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çoğunu da üretmiş büyük bir illüzyon olarak telakki ediliyordu. Protestanların 

bölünmesini takip eden din savaşları, bu bakış açısını tümüyle inandırıcı 

kılıyordu. Voltaire’in Bağnazlığı yok edin! sloganı sadece Katolik kilisesi –ki 

ona göre tüm acımasızlıkların anasıdır- için değil, tüm dinler için geçerli bir 

şeydi. Protestanlar kâfirleri öldürmeye devam ediyorlar ve cadıları 

yakıyorlardı. Onlar, bunu Katolik karşıtlarının coşkusuyla yapıyorlardı. 

Bölünmüş Hristiyanlık dışında da daha cazip dini gelenekler bulunmuyordu. 

Şüphesiz ki akıl kendisiyle dinin yok edileceği bir araçtı. Aklın 

soğukkanlı ışığında dini illüzyonlar buharlaşıp gidecekti. Bu beklenti, 

dramatik bir biçimde Fransız devrimcilerinin Akıl Tanrıçası’nı Paris’teki 

Mecdelli Meryem Kilisesine yerleştirmeleriyle simgeleştirildi. Bu 

aydınlanma inancı, Fransız Devrimi’yle bitmemiştir. Tam tersine farklı 

kılıklarda günümüze kadar sürüp geldi. Ondokuzuncu yüzyılda özellikle bilim 

dünyasında yerleşti. Dünyayı anlamak ve nihayetinde ahlaki olarak üstün bir 

toplumsal düzen kurmak için aklın yanılmaz bir metodoloji bulacağına 

inanılıyordu. Başka bir ifadeyle Aydınlanma felsefesi empirik bir bilime 

dönüşüyordu. Bu mütasyonun peygamberi, Auguste Comte (1798-1857) olup 

onun pozitivist ideolojisi Avrupa’nın ilerici aydınları üzerinde yoğun bir etki 

yapmıştı. Bu etki Avrupa dışında da, özellikle Latin Amerika’da, belirgindi. 

Hala Brezilya’nın bayrağının üstünde Comte’un sloganı olan “düzen ve 

ilerleme” sözcükleri yazılıdır. Ve şu bir tesadüf değildir ki Comte sosyolojiyi 

yeni bir bilim olarak keşfetmiştir. 

Bu bilim geliştikçe, Comte’un amaçladığından daima daha az iddialı 

olmuştur. Gittikçe artan bir şekilde kendini bir felsefi sistem olarak değil, 

empirik kanıtlara dayalı ve empirik yanlışlamaya tabi kılınmış kesin (exacte) 

bir bilim olarak görmektedir. Üç düşünür (Karl Marx, Emile Durkheim ve 

Max Weber) genellikle modern sosyolojinin kurucusu olarak görülmektedir. 

Onların düşünce dünyaları oldukça farklıdır, fakat dinle ilgili olarak her biri, 

	

 

modernitenin aşamalı bir şekilde dini çöküşe yol açtığını düşünür. 

Aydınlanmanın çocukları olarak Marx ve Durkheim, bu iddia edilen 

gelişmeyi tezahüratla karşılarken, bunun zıddına Weber bu gelişmeye 

melankolik bir çekince koymuştur. 

Yirminci yüzyılda gelişen haliyle din sosyolojisinde modernite ile 

dini kriz arasında kurulan bu bağıntı “sekülerleşme teorisi” olarak tanınmıştır. 

Bu teori yaklaşık olarak şunu iddia eder: Bilimsel bilginin yaygınlaşmasının 

sonucu olarak ve modern kurumların dini inancın sosyal temellerini 

yıkmasıyla modernitenin sekülerleşmeye yol açması kaçınılmazdır! 

Sekülerleşme, toplumda ve bireylerin zihinlerinde dinin ilerleyen çöküşü 

olarak anlaşılmaktadır. Bu bakış açısı dinin şu veya bu felsefi yanlışlamasına 

dayanmıyordu, fakat daha çok bu görüşü destekler görünen farklı empirik 

verilere dayanıyordu. Bu verilerin çoğunun Avrupa’dan geldiğini farketmek 

önemlidir. Şu da vurgulanmalıdır ki, bu teori Weber’in terimini kullanmak 

gerekirse “değer yargısız” bir teoriydi. Bu demektir ki, bu teori gerek bu 

gelişmeyi olumlu karşılayan gerekse bu gelişmeden üzüntü duyan insanlar 

tarafından savunuluyordu. Sözgelimi geçen yüzyılda bu iddia edilen 

sekülerleşme süreci hakkında oldukça mutsuz olan birçok Hristiyan teolog 

vardı, ama onlar bunu bilimsel bakımdan inkâr edilemez bir olgu olarak kabul 

ediyorlardı. Gerek kiliseler gerekse bireysel olarak inançlı insanlar bundan 

kaçınamıyorlardı. Altmışlı yıllarda kısa zamanda moda bir akım haline gelen 

“Tanrının ölümü teolojisi” taraftarları örneğinde görüldüğü gibi, bazı 

teologlar sekülerleşmeyi kucaklamak için bir yol buluyorlardı. 

Günümüzde Sekülerleşme 

Her şeye rağmen sekülerleşme teorisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra meydana gelen olaylar tarafından kitlesel olarak çürütüldüğünü 

söyleyebiliriz. Bu olaylar, birkaç savunucu dışında çoğu din sosyoloğunun bu 

teori hakkındaki fikirlerini değiştirmesi için bir sebep oluşturmaktadır. Eğer 
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söyleyebiliriz. Bu olaylar, birkaç savunucu dışında çoğu din sosyoloğunun bu 

teori hakkındaki fikirlerini değiştirmesi için bir sebep oluşturmaktadır. Eğer 
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bugünkü dünyayı gözden geçirirsek, sekülerleşmeden ziyade tutkulu dini 

hareketlerin müthiş bir patlamasını görmekteyiz. Anlaşılır nedenlerden dolayı 

dikkatler en fazla İslam’ın yeniden canlanmasına yönelmektedir. Fakat burada 

dikkatimizi celbeden kutsal savaşın militanları, büyük bir olgunun küçük bir 

kısmını oluşturmaktadır. Kuzey Afrika’dan Güney-Doğu Asya’ya ve hatta 

Batı’daki Müslüman diyasporaya kadar geniş Müslüman coğrafyanın her 

yerinde, milyonlar hayatlarına anlam ve yön vermek için İslam’a 

yönelmektedir. Ve bu olgunun büyük bir kısmı çok az politika ile ilişkilidir. 

Evanjelik Protestanlığın (özellikle Pinkster hareketi2) küresel 

genişlemesinin çok dikkat çekici bir olgu olduğu argümanlarla ortaya 

konulabilir. 1906 yılında Los Angeles şehrinde “Azusa Street Revival” 

denilen bir canlanma hareketi meydana geldi. Bu hareket, ateşli vaazlarıyla 

hızla ırklararası bir topluluk oluşturan karizmatik siyah bir öncü tarafından 

yönetildi. Bu topluluğun üyeleri hızla “dilleriyle konuşmaya” başladılar. Ki 

bu Pinkster hareketinin bir özelliğidir. Azusa’dan misyonerler, Amerika ve 

dışında dolaşmaya başladıklarında Pinkster hareketi hızla büyüyen birçok 

akımlar (denominasyonlar) yarattılar. Fakat küresel Pinskter hareketinin en 

fazla dramatik patlaması, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Latin Amerika, 

Afrika ve Asya’nın farklı bölgelerinde vuku buldu. Bugün Pinkster 

hareketinin dünya çapında dört yüz milyon taraftarı olduğu tahmin 

edilmektedir. Şüphe yok ki, tarihsel bakımdan bu en hızlı büyüme gösteren 

dini bir harekettir.  

Pinkster hareketine bağlı bu kiliselerin büyümesi bir yana, 

Pentecostalisation3 olarak anılan bir olgu daha bulunmaktadır ki, bu farklı 

																																																													
2 Protestanlığın Pentecostal varyantı (İngilizce). 
3 Pentecostal terimi “Pentecost”dan türetilmiştir. Musevilikteki “Haftaların 
Festivali”nin Yunanca ismidir. Bu isim Amerika’da Protestanlıkta Tanrı’yla 

	

 

protestan ve hatta Katolik kiliselerin “dilde konuşma”4, tedavi etme ve başka 

‘ruhun yetenekleri”nin artmasıdır. Kaldı ki Pinkster hareketi, dünya çapında 

yaygınlaşan evanjelik protestanlığın tek biçimi değildir. Yaklaşık olarak 

dünya çapında yüz bin “evanjelik” misyonerin aktif olduğu tahmin 

edilmektedir. Bunların çoğu Birleşik Devletlerde olmakla birlikte, Latin 

Amerika, Afrika, Güney Kore ve başka yerlerde çalışmaktadır. Normalde 

Protestan olarak görünmeyen fakat dini ve sosyal özellikleri Protestan bir renk 

gösteren popüler Protestanlığın geniş kategorileri de bulunmaktadır. En fazla 

başarılı olanlar dünyanın her yerinde rastlanan Mormonlardır. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde adetleri artmaktadır. 

En eski küresel kurum olarak adlandırılabilecek Katolik Kilisesi, ana 

merkezi olan Avrupa’da büyük bir baskı altındadır, fakat dünyanın başka 

yerlerinde turp gibidir. Aynı şey bazı reformcu kiliseler için de geçerlidir, 

özelde İngiltere’de ciddi bir şekilde marjinalize edilmiş Anglikan cemaat için 

geçerli olsa da bu kilise Afrika’da çok iyi bir iş çıkarmaktadır. Doğu 

Avrupa’da Ortodoks Hristiyanlık, komünist rejim tarafından yıllarca 

kovuşturulmanın ardından, özellikle Rusya’da gerçek bir yeniden canlanma 

tecrübe etmektedir.  

Aslında aynı şey, her bir önemli dini gelenek için de söylenebilir. 

Sözgelimi Hindistan devletinin sekülerlik tanımına meydan okuyan bir 

Hinduist yeniden canlanma hareketi oldu. Birçoğu Batılı ülkelerde 

misyonerlik çalışması yapan güçlü Budist yenilenme hareketleri 

																																																													

doğrudan kişisel ilişkiye vurgu yapan yeniden canlanmacı bir harekete göndermede 
bulunmaktadır. 
4 “Dilde konuşma” olarak çevirdiğimiz ifade (spreken in tongen) Hristiyanlıkta Ruhu-
l Kudüs’ün konuşma tarzıdır ve onunla ilişkiye geçen kişilerin bu dille konuştuğuna 
inanılmaktadır. Ne zaman bir kimse bu dili konuşmaya başlarsa anlaşılmaz bazı sesler 
çıkarmakta ve o zaman onun Ruhu-l Küdus’le konuştuğu varsayılmaktadır. 		
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bulunmaktadır. Japonya birçok ciddi dini harekete sahne oldu. Bunlardan 

bazıları Budizm, Hristiyanlık ve Şintoizm sentezi sunmaktadırlar. Dini ve etik 

bir sistem olarak Konfüçyanizm hem Çin’de hem de dünya çapında yayılmış 

olan Çinliler arasında yeniden keşfediliyor.  

Dünyanın güçlü dini hareketlerinin çizdiği bu görünümün iki istisnası 

bulunmaktadır. Biri, coğrafik olarak belirlenmiş Batı ve Merkez Avrupa ki, 

burası sekülerleşme teorisinin geçerli olduğu bir dünya kıtasıdır. Diğeri ise, 

sosyolojik olarak çok küçük fakat çok etkili olan entelektüel sınıftır ki, bu 

vakıa olarak küresel sekülarizmi temsil etmektedir. Bu iki istisnanın nedenleri 

burada ayrıca müzakere edilmeyecektir. Fakat kolayca yapılan 

genellemelerden kaçınmak için her iki durumun da oldukça karmaşık 

olduğunu ısrarla söylemeliyiz. Batı Avrupa’da gerek Katolik gerekse 

Protestanlar arasında kiliseye bağlı dindarlıkta güçlü bir gerileme olurken, 

kilise dışında yeniçağ hareketlerinden karizmatik hareketlere kadar çeşitli 

biçimleriyle dini faaliyetler gözlemlenmektedir. Üstelik İslam’ın yeniden 

canlanması, oldukça övündüğümüz ‘Avrupai değerler’in Yahudi-Hristiyan 

kökeni hakkında bir tartışmaya yol açmıştır. Çünkü İslam erken Ortaçağ 

boyunca yüzlerce yıl Avrupa’da temsil edilmiştir. Seküler entellijansiya ile 

ilgili olarak şu söylenebilir: Bu toplumsal sınıfta da, özellikle Batılı olmayan 

dünyada açıkça dini canlanmalar olmuştur. Sözgelimi, sıkça, oldukça 

sekülerleşmiş entellektüellerin çocukları aniden şu veya bu militan dini 

hareketin taraftarları olarak ortaya çıkmaktadırlar. 

Özetle: Modernitenin zorunlu bir şekilde dini krize yol açacağı ikna 

edici bir şekilde ileri sürülemez. Radikal Aydınlanma’nın birkaç torunu bunun 

böyle olduğunu düşünebilir. Onlar için üzgünüm ama gerçeklik başkadır. Eğer 

modernleşme kaçınılmaz olarak sekülerleşmeye yol açmıyorsa, inançlar ve 

değerler alanında neye yol açmaktadır? Bizce cevap açıktır: Modernite 

çoğulluğa yol açmaktadır. 

	

 

Çoğulluk: Birey ve Toplum İçin Anlamı 

“Çoğulluk” (pluraliteit) terimiyle farklı insan gruplarının sivil barış 

ve toplumsal etkileşim içinde birlikte yaşadıkları bir durumu kastediyoruz. 

Farklılıklar etnik, dini veya başka bir şekilde ifade edilmiş olabilir. Bu duruma 

yol açan süreci “çoğulculaşma” (pluralisering) olarak adlandırıyoruz. 

İddiamızı daha özlü bir şekilde şöyle formüle edebiliriz: Modernite 

çoğulculaştırıyor. 

Bu tanım basit olsa da bunun işaret ettiği empirik durum ve meseleler 

oldukça karmaşıktır. Bunu açıklığa kavuşturmayı denemeden önce, 

terminolojik olarak bir noktaya değinmeliyiz. “Çoğulluk” olarak 

adlandırdığımız durum, sıklıkla “plüralizm” olarak anılmaktadır. Biz bu 

kavramı kullanmaktan çekiniyoruz, çünkü “izm” eki burada kastettiğimiz 

empirik bakımdan mevcut bir gerçeklikten ziyade bir ideolojiye göndermede 

bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla geçen yüzyılın yirmili yıllarında 

Amerikan eğitimbilimci Horace Kallen tarafından icat edildiğinde plüralizm 

bir ideoloji olarak tanımlandı. Bununla o, Amerikan toplumundaki çeşitliliği 

anlatmak istiyordu. Çoğulluk ve plüralizm arasındaki ayrım şöyle 

açıklanabilir: Eğer çoğulluk sosyal gerçeklikle ilişkili bir şeyse, plüralizm bu 

gerçeklik karşısındaki bir tutumdur. Plüralizm, bu gerçekliği alkışlayan, olgun 

bir felsefeye doğru genişlemiştir. Bu terminolojik açıklama, modernite 

çoğulculaştırıyor tezimizi, daha önce reddettiğimiz modernite 

sekülerleştiriyor tezinin karşısına koyduğumuz zaman bize yardımcı 

olacaktır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz: Sekülerleşme ve buna yol açan 

sekülerleşme süreci, empirik olarak araştırılmak ve yanlışlanmak istenilen 

toplumsal gerçekliklere ilişkin kavramlara işaret etmektedir. Sekülerleşmeyi, 

tıpkı çoğullukta olduğu gibi bir kişi alkışlayabilir ya da beğenmeyebilir. 

“Sekülarizm” olarak adlandırılan ve sekülerleşmeyi alkışlayan uzun bir 

Aydınlanma geleneği bulunmaktadır. Bu gelenek sekülerleşmeyi öyle taşkın 
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açıklanabilir: Eğer çoğulluk sosyal gerçeklikle ilişkili bir şeyse, plüralizm bu 
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sekülerleşme süreci, empirik olarak araştırılmak ve yanlışlanmak istenilen 

toplumsal gerçekliklere ilişkin kavramlara işaret etmektedir. Sekülerleşmeyi, 

tıpkı çoğullukta olduğu gibi bir kişi alkışlayabilir ya da beğenmeyebilir. 

“Sekülarizm” olarak adlandırılan ve sekülerleşmeyi alkışlayan uzun bir 

Aydınlanma geleneği bulunmaktadır. Bu gelenek sekülerleşmeyi öyle taşkın 
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bir şekilde alkışlamaktadır ki, bunun fiili bir gerçeklik olduğuna da inanmakta 

ve gelecekte de zafere ulaşacağını ifade etmektedir. Sonra, bu “sekülarizm” 

temasına tekrar döneceğiz.  

İlk önce çoğulluk kavramının tanımına geri dönelim. Toplumu 

oluşturan grupların çeşitliliği burada işin özüdür. Fakat tanımımız iki öğe daha 

içermektedir: Sivil barış ve toplumsal etkileşimler. Bunlar asli unsurlardır. 

Sivil barış olmadan çeşitlilik doğal olarak mümkündür. Farklı gruplar şiddetli 

bir çatışma içine girmiş olabilirler ve bu, bir grubun diğer grupları baskı altına 

aldıkları bir duruma yol açabilir, sonuçta onları kendine hizmetçi kılabilir ve 

hatta yok edebilir. Veya tersinden, farklı gruplar birbirleriyle ilişki kurmadan 

yan yana yaşayabilirler. Barış içinde yaşayabilirler, ama birbirleriyle 

konuşmadan ya da aksine ilişkiler kurmadan. Bu durumda da bizim dikkate 

aldığımız farklılaştıran, çoğullaştıran dinamik gerçekleşmez. İlkine bir örnek 

İç Savaş öncesi Birleşik Devleti’n güneyidir. Siyahlar ve beyazlar, köle 

sahipleri ve köleler olarak yan yana yaşıyorlardı. İkincisine örnek, kastlar 

halinde örgütlenmiş olan geleneksel Hindu toplumudur. Toplumsal 

etkileşimler kastlar arasında katı bir şekilde engellenmişti. Birlikte yemek 

yemek ve evlenmek gibi yasaklar geçerliydi. Kendi kastının dışında başka bir 

kişiyle yemek yemek ve evlenmek yasaktı. Doğal olarak bu yasaklar 

etkileşimin engellendiği bir ortamda çok etkindi. Bu noktada Hollanda’da 

doğal olarak 1960 öncesi sütunlaşma (verzuiling) sistemini aklımıza 

getiriyoruz. Bu dönemde insanlar dikey anlamda farklı hayat görüşlerine bağlı 

olarak yaşıyorlardı. Tüm sınıf ve statüler boyunca Katolik, Ortodoks 

Protestan, liberal Protestan, sosyal demokrat, hümanist ve liberal hümanist 

olarak bölünmüşlerdi. Sosyal ilişkiler kadar evlilikler, sendikalar, spor ve 

dernek/cemiyet yaşamı bu “sütunlar” içinde gerçekleşiyordu. Burada da, 

yukarıda bahsettiğimiz anlamda bir çoğulluk söz konusu değildi. Önce 

modernleşme, sonra da yaklaşık olarak 1960’dan itibaren sütun sisteminin 

çözülmesi, ülkemizde artan bir çoğulluk yarattı. 

	

 

Neden modernitenin çoğulculaştırdığını anlamak çok kolaydır. 

Tarihin büyük bir kısmı boyunca insanlar, yüksek derecede bir ruhsal ve 

normatif konsensüse dayalı cemaatler halinde yaşıyorlardı. Bu demektir ki, 

hemen hemen herkes dünyanın yapısı ve burada nasıl davranılacağı 

konusunda aynı kabulleri paylaşıyorlardı. Doğal olarak her zaman marjinal 

tipler olagelmiştir. Sözgelimi Sokrates gibi doğal görünen bu kabuller 

karşısında soru işaretleri koyan insanlar bulunmuştur. Fakat bu tip insanlar 

gerçekte istisna durumdaydılar. Başka bir deyişle birbiriyle yolları kesişen 

gelişi güzel gruplar arasında çok az iletişim vardı. Toplumsal ayrışmanın 

duvarları oldukça yüksekti. 

Modernite, artan bir hızla ve büyüyen bir erişimle bu duvarları 

zayıflatmaktadır. Modernleşmenin sonuçlarından birisi, nüfusun giderek daha 

büyük bir kısmının çoğunlukla devasa şehirlerde oturmaya başlamasıdır. 

Kentler, her zaman farklı grupların süreklilik temelinde bir araya geldiği 

yerleşim yerleri olmuştur. Bu şekilde kültür çoğulluğu ortaya çıkmıştır. Bu 

dünya çapındaki kentleşme, kentlileşmenin yaygınlaşmasıyla el ele 

yürümektedir. Kentlileşme, çoğulluk tarafından beslenen ve akabinde bunu da 

ilerleten bir sivil kültürdür. Dahası büyük bölgeler kitlesel insan 

hareketleriyle, çok farklı grupları sıkı bir ilişki içine sokmuştur. Kitlesel 

eğitim giderek daha fazla insanın başka fikirler, değerler ve yaşam stilleri 

hakkında bilinçlenmesini sağladı. Son olarak modern iletişim araçları –film, 

radyo, televizyon, telefon- ve sosyal ağların yakın zamanlarda patlaması ve 

internet yoluyla sağlanan bilgiye erişim, gerçekliğe ilişkin alternatif 

yaklaşımlara erişmek için insani imkânların korkunç artışına yol açtı. 

Moderniteye özgü olan tüm bu süreçlerin sonucu olarak çoğulluk, tarihte eşi 

benzeri olmayan bir çap ve yoğunluğa ulaştı. 

Doğal olarak geçmişte de çoğul ortamlar olmuştur. Birkaç yüzyıl 

boyunca Orta Asya ipek yolundaki kentler, özellikler farklı dini geleneklerin 

160  Kadir CANATAN 
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getiriyoruz. Bu dönemde insanlar dikey anlamda farklı hayat görüşlerine bağlı 

olarak yaşıyorlardı. Tüm sınıf ve statüler boyunca Katolik, Ortodoks 

Protestan, liberal Protestan, sosyal demokrat, hümanist ve liberal hümanist 

olarak bölünmüşlerdi. Sosyal ilişkiler kadar evlilikler, sendikalar, spor ve 

dernek/cemiyet yaşamı bu “sütunlar” içinde gerçekleşiyordu. Burada da, 
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birbirleriyle temasa girdiği ve birbirini etkilediği yerlerde gerçek bir 

çoğulluktan yararlanmıştır. Uzun veya kısa bir dönem benzer çoğul durumlar 

Moğol Hindistanı, Hohenstaufen Sicilyası ve Müslüman Endülüsünde 

yaşanmış ve buralarda bir nevi plüralist bir ideoloji olan “bir arada yaşama” 

(convivencia) nosyonu geçerli olmuştur. Fakat Batı medeniyeti için en 

önemlisi, geç Helenistik-Roma dönemdir. Bu dönemde, en azından dini 

çeşitlilik alanında, modern çoğullukla dikkat çekici benzerlikler 

görülmektedir. Hristiyanlığın bir dünya dini olarak bu spesifik çevrede 

kendine köken bulması tesadüf değildir. 

Fakat tüm bu modern öncesi çoğulluk örnekleri kapsam alanı bakımından çok 

sınırlıydı. Sözgelimi Helenistik dönemde muhtemelen çoğul bir toplum 

oluşturan İskenderiye’yi ele alalım. Fakat eğer o zaman botla Nil üzerinden 

kısa bir mesafe alsaydınız, Mısır’ın uzun tarihinde diğer köyler gibi kültürel 

bakımdan homojen köylere rastlarsınız. Belki bu köyler, Roma Devleti’ne 

dâhil oldukları ve İskenderiye hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar 

tarafından dolduruluyordu. Bugün ekoturizmin en sofistike organizatörleri 

bile kültürel bakımdan geçmiştekilere benzer homojen mekanlar bulmak için 

büyük zahmet çekmektedirler. Muhtemelen kültürel olarak izole olmuş 

örnekler de keşfedemiyorlar. Kaldı ki böyle yer bulsalar bile onların 

faaliyetleriyle bu yerler en kısa zamanda el değmemiş özgünlüklerini 

yitireceklerdir.  

Gerçek çoğulluğun olduğu durumlarda ne olduğunu, bilgi 

sosyolojisinde kullanılan şu kategori altında sınıflandırabiliriz: Bilişsel 

bulaşıcılık. Bu, temel bir insani düzenlilikten (yasalılıktan) gelmektedir: Eğer 

insanlar uzun bir süre birbirleriyle konuşuyorlarsa, birbirlerinin düşüncelerini 

etkilerler. Ne zaman böyle bir bulaşma olursa, giderek başkalarının inanç ve 

değerlerini sapkınlık, çılgınlık ve kötülük olarak nitelemeyi zor bulacaklardır. 

	

 

Yavaş fakat kesinlikle bu insanların bazen haklı olabilecekleri düşüncesi 

ortaya çıkacaktır. Bu düşünceyle, gerçeklik hakkında daha önce doğal görülen 

bir bakış açısı belirsizleşecek ve şüphe oluşacaktır. 

  Sosyal psikoloji, insanlar arasında bu tür karşılıklı bulaşmalar olduğu 

gerçeğine dair pek çok empirik kanıtlar bulgulamıştır. Sözgelimi bu olay Kurt 

Lewin ve Milton Rokeach gibi öncüler tarafından yapılan deneylerde 

gösterilmiştir. Lewin, “grup normu” kavramını şöyle formüle etmiştir: Grup 

dinamiğinin her sürecinin yöneldiği uzlaşım. Rokeach, “Ypslanti’nin Üç 

İsa’sı” adlı klasik çalışmasında bu sürecin çok özel bir örneğini göstermiştir. 

Ypslanti, Michigan’da bir sinir kliniğinin bulunduğu bir yerin adıdır. Bu 

kuruluşta her biri İsa olduğunu düşünen üç tane hasta bulunmaktadır. 

Bunlardan biri, diğer ikisi tarafından etkilenmek için ileri düzeyde psikotik bir 

izolasyon içindeydi. Fakat Rokeach büyüleyici detaylarıyla daha az psikotik 

olan diğer iki kişinin İsa iddialarıyla işin içinden nasıl çıktılarını tasvir 

etmektedir. Esasında, onlar bu iddialarını uzlaştırmak için okümenik bir 

teoloji kurguluyorlardı. 

Bireyler arasındaki karşılıklı bilişsel bulaşma, kollektiviteler (gruplar) 

arasında da vuku bulmaktadır. Dinler tarihinde bu bilişsel bulaşmanın 

kollektif süreçleri “sinkretizm” olarak adlandırılmaktadır. Bunun klasik bir 

örneği, Yunan tanrılar dünyasının Romalılar tarafından devr alınmasıdır. 

Bununla Zeus, Jupiter; Afrodit Venus vs. olmuştur. Başka bilişsel ve normatif 

düşünceler gibi dini düşünceler de bir dünya görüşünden diğerine “tercüme 

edilmektedir”. Şüphesiz ki bu süreçte içerik ve anlam değişmektedir.     

Bilişsel bulaşmanın ateşini yakmasının yanı sıra modernleşme 

geçtiğimiz birkaç yüzyıl boyunca bilim ve teknoloji yoluyla insanların 

varoluşunu temelden değiştirmiştir. Bu insan toplumlarının her yönünü 

etkileyen korkunç bir dönüşüm olmuştur. Bu süreç çok farklı biçimlerde 

betimlenebilir ve çözümlenebilir. Fakat bizim amacımız açısından dikkatimizi 
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bu dönüşümün bir yönüne yöneltmek yeterlidir. O da kaderden seçime doğru 

gelişen devasa kaymadır.   

Kaderden (Zorunluluktan) Seçime: Bu Kaymanın Etkisi 

Bu kayma, teknolojik öğeye bağlı olarak sürecin özünde açıkça 

gözlemlenebilir. Pratik bir problem yaşayan neolitik bir topluluk düşünelim: 

Sözgelimi mağaraların ısıtılması ve topluluğun en önemli besini olan bizon 

etinin hazırlanması için nasıl ateş yakılacaktır? Sonra bu insanların nasıl 

yüzyıllarca iki taşı birbirine sürterek istenen kıvılcım ve ateşi elde ettiklerini 

hayal edelim. Bu bildikleri tek yöntemdi. Modern bir toplum farklı 

kaynaklardan ateş ve enerji üretmek üzere çok geniş seçeneklere, farklı 

araçlara ve farklı besinlere sahiptir. Bu modern toplumda, bunlara ek olarak 

büyük çeşitlilik gösteren teknolojik sistemlere sahibiz.          

Seçim alanının bu genişlemesi, sadece insan yaşamının maddi yönleri 

üzerinde etkiler bırakmaz, fakat bizim argümanımızın özünü de (yani bilişsel 

ve normatif boyutları da) etkiler. Sözgelimi şu temel soruyu ele alalım: 

Kadınlık ve erkeklik ne demektir? Daha önce anılan neolitik toplum için, 

neredeyse herhangi bir seçim söz konusu değildi. Her iki cinsin doğası ve 

bunun sonucu olarak bu doğal ve uzlaşılan normlar hakkında da açık ve 

bağlayıcı bir uzlaşı vardı. Buna karşın modernleşme, yaşamımızın bu alanında 

bir dizi seçimi korkunç bir şekilde genişletti. Modern bireyin kiminle 

evleneceğini, buradan neşet eden evhalkının nasıl ve nerede ikamet edeceğini, 

ailesini geçindirmek ve desteklemek için hangi meslekte eğitim alacağını ve 

ne kadar çocuk yapacağını ve belki de en önemlisi, çocuklarını nasıl 

yetiştirileceğini seçebilir olması tipik bir durumdur. Nereden seçimler 

yapacağına dair yeterli sistemler (evlenme sistemleri, eğitim sistemleri vs.) 

bulunmaktadır. Üstelik modern birey geleneksel veya ilerici, hetero veya 

homoseksüel, katı veya liberal yetiştirme gibi spesifik kişisel bir kimlik 

seçebilir. Batı toplumunun ezici bir kesiminde modern bir kimlik 

	

 

seçilmektedir. Bu, sayısız bireyler tarafından gerçekleştirilen bir nevi 

(çoğunlukla yaşam boyu süren) projedir.  

Çoğu insan için bu zor bir görevdir. Bir karar almak için arayış içinde 

olanlara yardım etmek için büyük bir hayat tarzları ve kimlikler pazarı 

gelişmiştir, her biri farklı spesifik savunucular ve girişimciler tarafından 

desteklenmektedir. Yetmişli yaşların ortasında bir adam oğluna beşinci 

evliliğini duyurmak için şöyle yazmaktadır: “En sonunda kim olduğumu 

keşfettim”. Onun, bu sonucu teyit edecek bir terapi veya “destek grubu” 

bulduğundan emin olabiliriz. Ya da Ermeni isimden başka Ermenilerle bir 

ilişkisi olmayan bir kadın düşünelim. Amerika doğumludur ve İngilizceden 

başka bir dil bilmemektedir. Eğer ona neden Ermenice bir dil kursuna kayıt 

yaptırdığı sorulursa şu cevabı verecektir: “Çünkü kim olduğumu keşfetmek 

istiyorum.” Şu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın: Bir süre sonra o bir Ermeni 

kilisesi bulacak ve orada yeni kimliğini bulacaktır.  

Geçen yüzyılın ortasında Alman sosyolog ve filozof Arnold Gehlen, 

kullanışlı bir kavram çifti geliştirmiştir. Yukarıda resmedilen gelişme bununla 

tanımlanabilir. Diğer seçimler doğal eylem programları tarafından sabit 

kılınırken, her insan toplumu üyelerine birçok bireysel seçimler sunar. 

Seçimlerin izin verildiği yaşam alanını Gehlen öncephe, seçimlerin mecburi 

olduğu alanı ise arkacephe olarak adlandırmaktadır. Her iki alan da ona göre 

antropolojik bakımdan zorunludur. Sadece öncepheden oluşan ve her şeyin 

bireysel bir seçim meselesi olduğu bir toplum, kendini uzun süre ayakta 

tutamaz, er ya da geç kaosa düşecektir. Böyle bir toplumda her insani 

karşılaşmada bireyler temel ilişki kurallarını yeniden keşfetmek 

zorundadırlar. Sözgelimi cinsler arasındaki ilişkiler alanında, sanki Âdem her 

gün Hava’yı yeniden görüyormuş gibi olacak ve daima şu soruyu soracaktır: 

“Allah aşkına onunla ne yapacağım?” Şüphesiz aynı soru, Hava için de 

geçerlidir. Bunun sürdürülemez bir durum olduğu aşikârdır. Tüm başka şeyler 
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bu dönüşümün bir yönüne yöneltmek yeterlidir. O da kaderden seçime doğru 

gelişen devasa kaymadır.   

Kaderden (Zorunluluktan) Seçime: Bu Kaymanın Etkisi 

Bu kayma, teknolojik öğeye bağlı olarak sürecin özünde açıkça 
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bir dizi seçimi korkunç bir şekilde genişletti. Modern bireyin kiminle 

evleneceğini, buradan neşet eden evhalkının nasıl ve nerede ikamet edeceğini, 

ailesini geçindirmek ve desteklemek için hangi meslekte eğitim alacağını ve 

ne kadar çocuk yapacağını ve belki de en önemlisi, çocuklarını nasıl 

yetiştirileceğini seçebilir olması tipik bir durumdur. Nereden seçimler 

yapacağına dair yeterli sistemler (evlenme sistemleri, eğitim sistemleri vs.) 

bulunmaktadır. Üstelik modern birey geleneksel veya ilerici, hetero veya 

homoseksüel, katı veya liberal yetiştirme gibi spesifik kişisel bir kimlik 

seçebilir. Batı toplumunun ezici bir kesiminde modern bir kimlik 

	

 

seçilmektedir. Bu, sayısız bireyler tarafından gerçekleştirilen bir nevi 

(çoğunlukla yaşam boyu süren) projedir.  
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olanlara yardım etmek için büyük bir hayat tarzları ve kimlikler pazarı 
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desteklenmektedir. Yetmişli yaşların ortasında bir adam oğluna beşinci 

evliliğini duyurmak için şöyle yazmaktadır: “En sonunda kim olduğumu 

keşfettim”. Onun, bu sonucu teyit edecek bir terapi veya “destek grubu” 

bulduğundan emin olabiliriz. Ya da Ermeni isimden başka Ermenilerle bir 

ilişkisi olmayan bir kadın düşünelim. Amerika doğumludur ve İngilizceden 

başka bir dil bilmemektedir. Eğer ona neden Ermenice bir dil kursuna kayıt 

yaptırdığı sorulursa şu cevabı verecektir: “Çünkü kim olduğumu keşfetmek 

istiyorum.” Şu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın: Bir süre sonra o bir Ermeni 

kilisesi bulacak ve orada yeni kimliğini bulacaktır.  

Geçen yüzyılın ortasında Alman sosyolog ve filozof Arnold Gehlen, 

kullanışlı bir kavram çifti geliştirmiştir. Yukarıda resmedilen gelişme bununla 

tanımlanabilir. Diğer seçimler doğal eylem programları tarafından sabit 

kılınırken, her insan toplumu üyelerine birçok bireysel seçimler sunar. 

Seçimlerin izin verildiği yaşam alanını Gehlen öncephe, seçimlerin mecburi 

olduğu alanı ise arkacephe olarak adlandırmaktadır. Her iki alan da ona göre 

antropolojik bakımdan zorunludur. Sadece öncepheden oluşan ve her şeyin 

bireysel bir seçim meselesi olduğu bir toplum, kendini uzun süre ayakta 

tutamaz, er ya da geç kaosa düşecektir. Böyle bir toplumda her insani 

karşılaşmada bireyler temel ilişki kurallarını yeniden keşfetmek 

zorundadırlar. Sözgelimi cinsler arasındaki ilişkiler alanında, sanki Âdem her 

gün Hava’yı yeniden görüyormuş gibi olacak ve daima şu soruyu soracaktır: 

“Allah aşkına onunla ne yapacağım?” Şüphesiz aynı soru, Hava için de 

geçerlidir. Bunun sürdürülemez bir durum olduğu aşikârdır. Tüm başka şeyler 
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bir tarafa hiçbir şey yapılamayacak, tüm vakit ilişki kurallarını yeniden 

bulmak ve icat etmek için kullanılacaktır. Tersinden, sadece arkacepheden 

oluşan bir toplum bütünüyle insani bir toplum olmayacaktır. Fakat 

robotlardan oluşan bir kollektivite imkânsızdır. Çok şükür ki, böyle bir şey 

antropolojik olarak –muhtemelen biyolojik olarak da- mümkün değildir. 

Öncephe ve arkacephe arasındaki fark, öz olarak şöyle ifade edilebilir: 

Arkacephe davranışı otomatik, fazla düşünmeden, yapılır. Birey sadece onun 

için geliştirilmiş programları izler. Buna karşın öncephe davranışı düşünmeyi 

gerektirir. Şu ya da bu yolu mu izlemeliyim diye sorarız. Modernleşme, 

öncephe ve arkacephe arasındaki denge üzerinde büyük bir etki yapmıştır. 

Daha önce işaret ettiğimiz seçimin artması, refleksiyonun (düşünmenin) 

artmasına yol açmıştır. Gehlen’den bir çeyrek yüzyıl önce doğan Alman 

sosyolog Helmut Schelsky, tipik modern “sürekli rekleksiyon”dan 

(Dauerreflexion) bahsetmiştir. Bu sürekli refleksiyon bugün de gerek bireysel 

gerekse toplumsal düzlemde gözlemlenebilir. Bireyler sürekli olarak kim 

oldukları ve nasıl yaşamaları gerektiği konusunda soru sormaktadırlar ve bir 

dizi terapötik kuruluş, bu müthiş görevde onlara hizmet sunmaktadır. 

Toplumsal düzlemde bu eğitim sistemleri, medya ve pek çok düşünce 

kuruluşu (ne kadar işlevsel) aynı soruları toplumun tümü için sormaktadırlar. 

Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Nereye gitmeliyiz? Hiç abartmaksızın şu 

söylenebilir: Modernite bilinçlilik konusunda aşırı bir doyuma ulaşmış 

olmakla muzdariptir. Bu kadar insanın sinirli ve heyecanlı olması şaşılacak 

bir şey olmasa gerek! 

Eylemlerimizin kendiliğinden işleyen programları, Gehlen’in 

sözlüğünde “kurumlar” olarak adlandırılmaktadır. Güçlü kurumlar içgüdüler 

gibi işlev görürler. Bireyler, kurumsal programları otomatik olarak hiç 

düşünmeden ve durdurmadan izlerler. Arkacephesiz bir toplum kaosa 

düşeceği gibi insani toplumların hiç biri kurumsuz yaşayamazlar. Fakat 

	

 

kurumsal programların erişimi ve kapsamı toplumdan topluma değişir. Bu 

durum, öncephe ve arkacephenin göreceli büyüklüğü için de söz konusudur. 

Eğer bir şey öncepheden arkacepheye hareket ederse o zaman 

“kurumsallaşma”dan söz ederiz. Bunun tersi bir süreç “kurumsallaşmanın 

çözülmesi” olarak adlandırılabilir. 

Basitçe çağdaş bir örnek üzerinde duralım. Bir kimse sabah 

yatağından kalktığında, giymesi gereken elbise hakkında birçok kararlar 

(takım mı değil mi, kravatlı mı olacak vs.) almak zorundadır. Bunlar öncephe 

kararlarıdır. Bu davranışlar kurumsallaşmamıştır. Fakat bu kişi çıplak olarak 

evi terk etmeyi aklından geçirmez. Bu demektir ki, o ne giyeceği sorusuyla 

ilgili olarak bir dizi seçime sahiptir, fakat onun bir şey giyeceği gerçeği hala 

doğal kabul edilmektedir. Başka bir deyişle bu kökten kurumsallaşmış bir 

fikirdir.  

Böyle durumların değişmesi apaçık bir şeydir. Toplumsal cinsiyet 

(gender) ilişkileri alanından bir örnek verelim. Batı tarihinde kadınlar 

karşısında erkekler belirli kibarlık işlemlerini yerine getiriyorlardı. Sözgelimi 

erkekler kadınların kapıdan çıkmasına öncelik veriyorlardı. Bunun her zaman 

bir alışkanlık olmadığı bilinmektedir. Kabul etmeliyiz ki, neolitik erkek 

kadına öncelik vermiyordu. Belki bu nezaket ozanların kültüründe Yüksek 

Ortaçağlar sırasında gelişti. Belirli bir anda şu veya bu adam, kadının ilk kez 

önden çıkmasına fırsat sağladı. Belki onun için kapıyı bile açtı ve bu işi hafifçe 

eğilerek yaptı. Bir süre sonra bu jest belirli sosyal çevrelerde kurumsallaştı. 

Yani yüzyıl önce burjuvaziye mensup Avrupalı veya Amerikalı hiç 

düşünmeden “kadınlar önden gider” kuralına uygun olarak davrandı. Derken 

feminist hareket geldi ve cinsler arasındaki kibarlıkların kurumsallaşması 

çözüldü. “Kadınlar önden gider” iddiası, artık düşünmeksizin uygulanamaz. 

Şimdi bir erkek kadın arkadaşını tahmin etmeli ve nasıl hareket edeceğini 

belirlemelidir. Çünkü böyle bir davranışı kadın bir centilmenlik olarak 
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bir tarafa hiçbir şey yapılamayacak, tüm vakit ilişki kurallarını yeniden 
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antropolojik olarak –muhtemelen biyolojik olarak da- mümkün değildir. 

Öncephe ve arkacephe arasındaki fark, öz olarak şöyle ifade edilebilir: 

Arkacephe davranışı otomatik, fazla düşünmeden, yapılır. Birey sadece onun 

için geliştirilmiş programları izler. Buna karşın öncephe davranışı düşünmeyi 

gerektirir. Şu ya da bu yolu mu izlemeliyim diye sorarız. Modernleşme, 

öncephe ve arkacephe arasındaki denge üzerinde büyük bir etki yapmıştır. 

Daha önce işaret ettiğimiz seçimin artması, refleksiyonun (düşünmenin) 

artmasına yol açmıştır. Gehlen’den bir çeyrek yüzyıl önce doğan Alman 

sosyolog Helmut Schelsky, tipik modern “sürekli rekleksiyon”dan 

(Dauerreflexion) bahsetmiştir. Bu sürekli refleksiyon bugün de gerek bireysel 

gerekse toplumsal düzlemde gözlemlenebilir. Bireyler sürekli olarak kim 

oldukları ve nasıl yaşamaları gerektiği konusunda soru sormaktadırlar ve bir 

dizi terapötik kuruluş, bu müthiş görevde onlara hizmet sunmaktadır. 

Toplumsal düzlemde bu eğitim sistemleri, medya ve pek çok düşünce 

kuruluşu (ne kadar işlevsel) aynı soruları toplumun tümü için sormaktadırlar. 

Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Nereye gitmeliyiz? Hiç abartmaksızın şu 

söylenebilir: Modernite bilinçlilik konusunda aşırı bir doyuma ulaşmış 

olmakla muzdariptir. Bu kadar insanın sinirli ve heyecanlı olması şaşılacak 

bir şey olmasa gerek! 

Eylemlerimizin kendiliğinden işleyen programları, Gehlen’in 

sözlüğünde “kurumlar” olarak adlandırılmaktadır. Güçlü kurumlar içgüdüler 

gibi işlev görürler. Bireyler, kurumsal programları otomatik olarak hiç 

düşünmeden ve durdurmadan izlerler. Arkacephesiz bir toplum kaosa 

düşeceği gibi insani toplumların hiç biri kurumsuz yaşayamazlar. Fakat 

	

 

kurumsal programların erişimi ve kapsamı toplumdan topluma değişir. Bu 

durum, öncephe ve arkacephenin göreceli büyüklüğü için de söz konusudur. 

Eğer bir şey öncepheden arkacepheye hareket ederse o zaman 

“kurumsallaşma”dan söz ederiz. Bunun tersi bir süreç “kurumsallaşmanın 

çözülmesi” olarak adlandırılabilir. 

Basitçe çağdaş bir örnek üzerinde duralım. Bir kimse sabah 

yatağından kalktığında, giymesi gereken elbise hakkında birçok kararlar 

(takım mı değil mi, kravatlı mı olacak vs.) almak zorundadır. Bunlar öncephe 

kararlarıdır. Bu davranışlar kurumsallaşmamıştır. Fakat bu kişi çıplak olarak 

evi terk etmeyi aklından geçirmez. Bu demektir ki, o ne giyeceği sorusuyla 

ilgili olarak bir dizi seçime sahiptir, fakat onun bir şey giyeceği gerçeği hala 

doğal kabul edilmektedir. Başka bir deyişle bu kökten kurumsallaşmış bir 

fikirdir.  

Böyle durumların değişmesi apaçık bir şeydir. Toplumsal cinsiyet 

(gender) ilişkileri alanından bir örnek verelim. Batı tarihinde kadınlar 

karşısında erkekler belirli kibarlık işlemlerini yerine getiriyorlardı. Sözgelimi 

erkekler kadınların kapıdan çıkmasına öncelik veriyorlardı. Bunun her zaman 

bir alışkanlık olmadığı bilinmektedir. Kabul etmeliyiz ki, neolitik erkek 

kadına öncelik vermiyordu. Belki bu nezaket ozanların kültüründe Yüksek 

Ortaçağlar sırasında gelişti. Belirli bir anda şu veya bu adam, kadının ilk kez 

önden çıkmasına fırsat sağladı. Belki onun için kapıyı bile açtı ve bu işi hafifçe 

eğilerek yaptı. Bir süre sonra bu jest belirli sosyal çevrelerde kurumsallaştı. 

Yani yüzyıl önce burjuvaziye mensup Avrupalı veya Amerikalı hiç 

düşünmeden “kadınlar önden gider” kuralına uygun olarak davrandı. Derken 

feminist hareket geldi ve cinsler arasındaki kibarlıkların kurumsallaşması 

çözüldü. “Kadınlar önden gider” iddiası, artık düşünmeksizin uygulanamaz. 

Şimdi bir erkek kadın arkadaşını tahmin etmeli ve nasıl hareket edeceğini 

belirlemelidir. Çünkü böyle bir davranışı kadın bir centilmenlik olarak 
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görebileceği gibi “Teşekkürler ama ben özürlü değilim” diyerek de 

karşılayabilir. Ya da güçlü bir eşitlik duygusuyla ilk önce kapıdan kendisi 

çıkabilir. 

Tüm bunlar temel sosyolojik teorinin konusudur. Fakat bu argümanda 

bir nokta son derece önemlidir: Modernite arkacephe aleyhine öncepheyi 

güçlü bir şekilde büyütmektedir. Veya başka bir şekilde formüle edersek: 

Modernite kurumsallaşmayı çözmeye meyillidir. Gehlen, bu süreci çok 

çarpıcı bir şekilde “öznelleşme” olarak adlandırmaktadır. Geçmişte birey çok 

fazla düşünmeden yaşamını sürdürürken ve kurumsal programları hızla 

otomatik olarak uygularken, bugün birey öznel kaynaklarına başvurmak 

zorundadır. Neye inanmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim? Evet: Ben kimim? 

Daha önce gördüğümüz gibi bu dilemmayı çözmek için insanların hayatlarını 

kolaylaştıracak yeni kurumlar ortaya çıkmaktadır. Onlar modern insanlara 

kapsayıcı inanç, norm ve kimlik paketleri sunmaktadır. Gehlen, onları “ikincil 

kurumlar” olarak adlandırmıştır. Bunlar bireye, seçim çokluğundan 

kaynaklanan işkencenin yükünü hafifletmek ve böylece düşünmeksizin 

davranmak için yardım etmektedir. Bu ikincil kurumlar doğal ve 

kendiliğinden olmayıp seçildikleri için, bu seçimi anımsama bireyin zihninde 

kalmaya devam edecektir. Bununla, ne kadar belirsiz olursa olsun, gelecekte 

bu seçimin tersinin olabileceğine ya da başka bir seçimin yerine ikame 

edileceğine dair bir idrak de oluşmaktadır. Bir keresinde Fransız filozof ve 

yazar Jean-Paul Sartre, “insan özgürlüğe mecburdur” demiştir. Genel bir 

antropolojik ilke olarak bu iddia şüphelidir, fakat modern insani durumu 

anlatmak için kesinlikle doğrudur. 

Bireysel ve Kollektif Düzlemde Modernitenin Dine Etkisi 

Din olgusuna yeniden dönelim. Dilimizde bir bireyin dinle ilişkisini 

ifşa eden bir kavram bulunmaktadır: “Dini tercih”. Kavram, tüketici 

seçimlerini dile getiren bir dünyadan gelmektedir. Sözgelimi bir kimse 

	

 

kahvaltıda şu marka mısır gevreğini başka bir markaya üstün tutmaktadır. 

Terim bir seçim ima etmektedir: Kişi Katolik olmak yerine Protestan olmayı 

seçmektedir. Fakat bu istikrarsızlığı da ima etmektedir, çünkü tercihler 

değişebilir. Bugün Katolik olabilirim ama yarın bir Anglikan veya agnostik 

veya başka bir şey de olabilirim. Bu ifadenin Kaliforniya varyantı, daha 

açıklayıcıdır: “Ben Budizm içindeyim” fakat yarın tekrar çıkabilirim ve sonra 

Amerikalı Kızılderililerin ter kulübelerine sığınabilirim. Şüphesiz kültürel ve 

dini bakımdan hızlı değişen Amerikan ortamı bile, insanları bir gün içinde bir 

dini tercihten diğerine sevk etmiyor. Terbiye ve ailenin sınırlayan baskısı 

kadar tutarlı kalmak için oldukça nüfuz edici bir istek ve belirli bir düzeyde 

istikrara kavuşma azmi onları engellemektedir. Buna rağmen kişinin kendi 

dini seçimini değiştirebilme idraki sürekli mevcuttur ve bununla belir bir anda 

bunu fiili olarak da yapabilme imkânı bulunmaktadır. 

Tekrar edelim: Modernleşme çoğulluk üretmektedir ve bu çoğulluk dünya 

görüşleri arasında seçimler yapmak için bireyin imkân ve yeteneğini 

genişletmektedir. Sekülerleşme teorisi bu seçimlerin büyük bir ihtimalle 

seküler olacağını varsayarak yanlışlık yapmıştır. Oysa gerçekte bu seçimler 

pekâlâ dini olabilir. Seçilen din, doğal dinden daha az istikrarlıdır. Üstelik o 

belki yüzeyseldir, başka bir deyişle, süper markette tüketici seçimi bayağı bir 

seçimdir. Fakat bu böyle olmak zorunda değildir. Soren Kierkegaard 

tarafından ileri sürüldüğü gibi inancın tutkulu geçişi sadece dinin artık doğal 

olmadığı bir ortamda vuku bulabilir. Ve bu kesinlikle yüzeysel değildir. 

Çoğul durum, demek ki, bireylerin bilincinde dinin yer aldığı konumu 

değiştirmektedir. Bilinci, çeşitli “kesinlik dereceleri”ne sahip katmanlara 

bölebiliriz. Dünya hakkında doğal görüşlerin yer aldığı “derin” katmandan, az 

ya da çok istikrarlı görüşler üzerinden kolayca görüşlerin değişebileceği 

“üstte” yer alan düzeye kadar. Ben bir Avrupalıyım, başka bir şey olmayı 

düşünemem. Politik açıdan ilericiyim. Şu an X adaya karşı Y adayını tercih 
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görebileceği gibi “Teşekkürler ama ben özürlü değilim” diyerek de 

karşılayabilir. Ya da güçlü bir eşitlik duygusuyla ilk önce kapıdan kendisi 

çıkabilir. 

Tüm bunlar temel sosyolojik teorinin konusudur. Fakat bu argümanda 

bir nokta son derece önemlidir: Modernite arkacephe aleyhine öncepheyi 

güçlü bir şekilde büyütmektedir. Veya başka bir şekilde formüle edersek: 

Modernite kurumsallaşmayı çözmeye meyillidir. Gehlen, bu süreci çok 

çarpıcı bir şekilde “öznelleşme” olarak adlandırmaktadır. Geçmişte birey çok 

fazla düşünmeden yaşamını sürdürürken ve kurumsal programları hızla 

otomatik olarak uygularken, bugün birey öznel kaynaklarına başvurmak 

zorundadır. Neye inanmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim? Evet: Ben kimim? 

Daha önce gördüğümüz gibi bu dilemmayı çözmek için insanların hayatlarını 

kolaylaştıracak yeni kurumlar ortaya çıkmaktadır. Onlar modern insanlara 

kapsayıcı inanç, norm ve kimlik paketleri sunmaktadır. Gehlen, onları “ikincil 

kurumlar” olarak adlandırmıştır. Bunlar bireye, seçim çokluğundan 

kaynaklanan işkencenin yükünü hafifletmek ve böylece düşünmeksizin 

davranmak için yardım etmektedir. Bu ikincil kurumlar doğal ve 

kendiliğinden olmayıp seçildikleri için, bu seçimi anımsama bireyin zihninde 

kalmaya devam edecektir. Bununla, ne kadar belirsiz olursa olsun, gelecekte 

bu seçimin tersinin olabileceğine ya da başka bir seçimin yerine ikame 

edileceğine dair bir idrak de oluşmaktadır. Bir keresinde Fransız filozof ve 

yazar Jean-Paul Sartre, “insan özgürlüğe mecburdur” demiştir. Genel bir 

antropolojik ilke olarak bu iddia şüphelidir, fakat modern insani durumu 

anlatmak için kesinlikle doğrudur. 

Bireysel ve Kollektif Düzlemde Modernitenin Dine Etkisi 

Din olgusuna yeniden dönelim. Dilimizde bir bireyin dinle ilişkisini 

ifşa eden bir kavram bulunmaktadır: “Dini tercih”. Kavram, tüketici 

seçimlerini dile getiren bir dünyadan gelmektedir. Sözgelimi bir kimse 

	

 

kahvaltıda şu marka mısır gevreğini başka bir markaya üstün tutmaktadır. 
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Amerikalı Kızılderililerin ter kulübelerine sığınabilirim. Şüphesiz kültürel ve 
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kadar tutarlı kalmak için oldukça nüfuz edici bir istek ve belirli bir düzeyde 

istikrara kavuşma azmi onları engellemektedir. Buna rağmen kişinin kendi 

dini seçimini değiştirebilme idraki sürekli mevcuttur ve bununla belir bir anda 

bunu fiili olarak da yapabilme imkânı bulunmaktadır. 

Tekrar edelim: Modernleşme çoğulluk üretmektedir ve bu çoğulluk dünya 

görüşleri arasında seçimler yapmak için bireyin imkân ve yeteneğini 

genişletmektedir. Sekülerleşme teorisi bu seçimlerin büyük bir ihtimalle 

seküler olacağını varsayarak yanlışlık yapmıştır. Oysa gerçekte bu seçimler 

pekâlâ dini olabilir. Seçilen din, doğal dinden daha az istikrarlıdır. Üstelik o 

belki yüzeyseldir, başka bir deyişle, süper markette tüketici seçimi bayağı bir 

seçimdir. Fakat bu böyle olmak zorunda değildir. Soren Kierkegaard 

tarafından ileri sürüldüğü gibi inancın tutkulu geçişi sadece dinin artık doğal 

olmadığı bir ortamda vuku bulabilir. Ve bu kesinlikle yüzeysel değildir. 

Çoğul durum, demek ki, bireylerin bilincinde dinin yer aldığı konumu 

değiştirmektedir. Bilinci, çeşitli “kesinlik dereceleri”ne sahip katmanlara 

bölebiliriz. Dünya hakkında doğal görüşlerin yer aldığı “derin” katmandan, az 

ya da çok istikrarlı görüşler üzerinden kolayca görüşlerin değişebileceği 

“üstte” yer alan düzeye kadar. Ben bir Avrupalıyım, başka bir şey olmayı 

düşünemem. Politik açıdan ilericiyim. Şu an X adaya karşı Y adayını tercih 
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ediyorum. Bireysel bilincimde din, kahvenin süzgecinden “yukarı” doğru 

damlaması gibi kesinliğin derin katmanından çok kırılgan düzeye ve bu ikisi 

arasındaki çeşitli düzeylere akmaktadır. Bu değişmenin dinin içeriğini 

etkileyeceği anlamında görülmemelidir. Geleneksel, doğal bir Katolik, tercih 

ve seçimle Katolik olan modern bir birey gibi aynı öğretileri ve pratikleri 

izleyebilir. Fakat bu öğretilerin ve pratiklerin bilinçteki yeri farklı olacaktır. 

Başka bir deyişle, çoğulculaşma dinin ne olduğunu değiştirmek zorunda 

değildir, fakat büyük bir ihtimalle nasıl yapılacağını farklılaştıracaktır. Basit 

genelleştirmelerden kaçınmak için tekrar belirtelim ki, dini ilginin gönüllü 

karakteri kaçınılmaz olarak bireylerin resmi öğretileri ve kilise tarafından 

kararlaştırılan pratikleri değiştirmek için büyük bir fırsat sahibi olacağı 

anlamına geldiğinin farkında olmalıyız. Ve bu demektir ki, doğal olarak gerek 

neliği gerekse nasıllığı değişmektedir. Sıklıkla bu şöyle ifade edilmektedir: 

“Ben katoliğim ama…”. Bu ama eki bireyin artık papanın yanılmazlığına veya 

mucizelere inanmadığını içerebilir. Yine aynı şekilde kilise tarafından 

onaylanmayan doğum kontrolü yöntemlerini endişe duymadan kullanma 

anlamına gelebilir. 

Fakat çoğulculaşma, dini kurumlar ve bu kurumlar arasındaki 

ilişkilerin sosyolojik karakterini de değiştirmektedir. Hoşlarına gitse de 

gitmese de kiliseler dini tekeli ellerinde tutmak isterken, bunun yerine gönüllü 

kuruluşlar olmuşlardır. Bu birçok dini kurum ve onların liderleri için 

özümsemesi zor bir şeydir. Batı dünyasında Katolik kilisesi, istemeyerek fakat 

zorla gönüllü bir örgüt olarak işlev görmeye zorlanan dini bir kurumun en 

fazla göze batan bir örneğidir. Ne zaman kilise artık kültürel doğallığının 

kalmadığını ve devletin zorlayıcı gücüyle kilise sıralarının dolduramayacağını 

görürse, o zaman kendi hizmetlerini kullanarak insanları ikna etmeye 

çabalamaktan başka bir seçeneği yoktur. Bu kaymayla birlikte, kilise 

görevlileri ve onların müşterileriyle ilişkilerinin değişmemesi mümkün 

değildir. Katolik kilisesinin teolojik öztanımından bağımsız olarak kilise 

	

 

görevlileri sıradan insanların isteklerine daha fazla yer vereceklerdir. Sıradan 

insanların gücü buna bağlı olarak artacaktır.  

Bazı Katolik gözlemciler, bu süreci (kınayıcı bir dille) 

“protestanlaşma” olarak tanımlıyorlar. Fakat bu dogmatik ve litürjik tavizler 

verme anlamına gelmemektedir. Burada bahis konusu olan şimdi kilisenin, 

kilise üyelerine bağımlı gönüllü bir kurum olduğunu empirik olarak kabul 

etmektir. Bu sadece Protestan kiliselerinin çoğunun uzun zamandır –özellikle 

Amerika’da dominant bir şekilde- gönüllü bir örgüt olarak işlev gördüğü 

anlamında “protestan”dır. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, Katolik 

kilisesine kıyasla Protestanlık çoğul bir ortama uyum sağlama konusunda bir 

avantaja sahiptir. Fakat avantaj elde etmek için bir dini örgütün Protestan 

olması zorunlu değildir. Katolik kilisesi başlangıçta gönüllü bir örgüt olmayı 

şiddetle reddetmiştir. Daha sonra Katoliklerin azınlık olduğu ülkelerde 

(Birleşik Devletler ve Kuzey Avrupa) veya devletin daha fazla destekleyici 

bir rol oynamayı reddettiği ülkelerde (Fransa) bu statüyü ister istemez kabul 

etmiştir.   

Başka bir ifadeyle sosyoloji eklesiyolojiye (kilise bilimine) galip 

gelmektedir. Sonra dini özgürlükle alakalı olarak İkinci Vatikan Konsili’nin 

güçlü tavsiyesi daha önce vukubulmuş emprik süreci meşrulaştırmıştır. Bu 

meşrulaştırmayı dile getiren iki etkin Katolik düşünürün modern 

demokrasinin başladığı iki ülkeden (John Courtney Murray’ın Birleşik 

Devletlerden, Jacques Maritain’in ise Fransa’dan)  olması dikkat çekicidir. 

Burada Katolik kilisesi örneğini müzakere ettik, çünkü bu en dramatik 

olanıdır. Fakat gönüllülük ilkesinin benzer zaferi başka dini tekellerde de 

gözlemlenebilir. Katolik kilisesinin başına gelenler, Anglikan kilisesi, Rus 

Ortodoks Kilisesi, Ortodoks Yahudilik ve aslında Türk İslam’ı ya da 

Hindistan’ın pek çok bölgesinde Hinduizm için de geçerlidir. 
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ediyorum. Bireysel bilincimde din, kahvenin süzgecinden “yukarı” doğru 

damlaması gibi kesinliğin derin katmanından çok kırılgan düzeye ve bu ikisi 

arasındaki çeşitli düzeylere akmaktadır. Bu değişmenin dinin içeriğini 

etkileyeceği anlamında görülmemelidir. Geleneksel, doğal bir Katolik, tercih 

ve seçimle Katolik olan modern bir birey gibi aynı öğretileri ve pratikleri 

izleyebilir. Fakat bu öğretilerin ve pratiklerin bilinçteki yeri farklı olacaktır. 

Başka bir deyişle, çoğulculaşma dinin ne olduğunu değiştirmek zorunda 

değildir, fakat büyük bir ihtimalle nasıl yapılacağını farklılaştıracaktır. Basit 

genelleştirmelerden kaçınmak için tekrar belirtelim ki, dini ilginin gönüllü 

karakteri kaçınılmaz olarak bireylerin resmi öğretileri ve kilise tarafından 

kararlaştırılan pratikleri değiştirmek için büyük bir fırsat sahibi olacağı 

anlamına geldiğinin farkında olmalıyız. Ve bu demektir ki, doğal olarak gerek 

neliği gerekse nasıllığı değişmektedir. Sıklıkla bu şöyle ifade edilmektedir: 

“Ben katoliğim ama…”. Bu ama eki bireyin artık papanın yanılmazlığına veya 

mucizelere inanmadığını içerebilir. Yine aynı şekilde kilise tarafından 

onaylanmayan doğum kontrolü yöntemlerini endişe duymadan kullanma 

anlamına gelebilir. 

Fakat çoğulculaşma, dini kurumlar ve bu kurumlar arasındaki 

ilişkilerin sosyolojik karakterini de değiştirmektedir. Hoşlarına gitse de 

gitmese de kiliseler dini tekeli ellerinde tutmak isterken, bunun yerine gönüllü 

kuruluşlar olmuşlardır. Bu birçok dini kurum ve onların liderleri için 

özümsemesi zor bir şeydir. Batı dünyasında Katolik kilisesi, istemeyerek fakat 

zorla gönüllü bir örgüt olarak işlev görmeye zorlanan dini bir kurumun en 

fazla göze batan bir örneğidir. Ne zaman kilise artık kültürel doğallığının 

kalmadığını ve devletin zorlayıcı gücüyle kilise sıralarının dolduramayacağını 

görürse, o zaman kendi hizmetlerini kullanarak insanları ikna etmeye 

çabalamaktan başka bir seçeneği yoktur. Bu kaymayla birlikte, kilise 

görevlileri ve onların müşterileriyle ilişkilerinin değişmemesi mümkün 

değildir. Katolik kilisesinin teolojik öztanımından bağımsız olarak kilise 

	

 

görevlileri sıradan insanların isteklerine daha fazla yer vereceklerdir. Sıradan 

insanların gücü buna bağlı olarak artacaktır.  

Bazı Katolik gözlemciler, bu süreci (kınayıcı bir dille) 

“protestanlaşma” olarak tanımlıyorlar. Fakat bu dogmatik ve litürjik tavizler 

verme anlamına gelmemektedir. Burada bahis konusu olan şimdi kilisenin, 

kilise üyelerine bağımlı gönüllü bir kurum olduğunu empirik olarak kabul 

etmektir. Bu sadece Protestan kiliselerinin çoğunun uzun zamandır –özellikle 

Amerika’da dominant bir şekilde- gönüllü bir örgüt olarak işlev gördüğü 

anlamında “protestan”dır. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, Katolik 

kilisesine kıyasla Protestanlık çoğul bir ortama uyum sağlama konusunda bir 

avantaja sahiptir. Fakat avantaj elde etmek için bir dini örgütün Protestan 

olması zorunlu değildir. Katolik kilisesi başlangıçta gönüllü bir örgüt olmayı 

şiddetle reddetmiştir. Daha sonra Katoliklerin azınlık olduğu ülkelerde 

(Birleşik Devletler ve Kuzey Avrupa) veya devletin daha fazla destekleyici 

bir rol oynamayı reddettiği ülkelerde (Fransa) bu statüyü ister istemez kabul 

etmiştir.   

Başka bir ifadeyle sosyoloji eklesiyolojiye (kilise bilimine) galip 

gelmektedir. Sonra dini özgürlükle alakalı olarak İkinci Vatikan Konsili’nin 

güçlü tavsiyesi daha önce vukubulmuş emprik süreci meşrulaştırmıştır. Bu 

meşrulaştırmayı dile getiren iki etkin Katolik düşünürün modern 

demokrasinin başladığı iki ülkeden (John Courtney Murray’ın Birleşik 

Devletlerden, Jacques Maritain’in ise Fransa’dan)  olması dikkat çekicidir. 

Burada Katolik kilisesi örneğini müzakere ettik, çünkü bu en dramatik 

olanıdır. Fakat gönüllülük ilkesinin benzer zaferi başka dini tekellerde de 

gözlemlenebilir. Katolik kilisesinin başına gelenler, Anglikan kilisesi, Rus 

Ortodoks Kilisesi, Ortodoks Yahudilik ve aslında Türk İslam’ı ya da 

Hindistan’ın pek çok bölgesinde Hinduizm için de geçerlidir. 
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Çoğulculaşma, dini kurumların kendi aralarındaki ilişkileri de 

değiştirmektedir. Onlar şimdi rakip olarak serbest, görece serbest pazarda 

birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bir kez dini monopollerini yeniden kazanma veya 

yeniden yaratma projelerinden vazgeçmişlerse, o zaman birbirlerinin 

rakiplerini öyle veya böyle kabul etmek zorundadırlar. Richard Niebuhr 

(Amerikalı kilise tarihçisi, kendisinden daha tanınmış olan kardeşi teolog 

Reinhold Niebuhr’la karıştırılmalıdır) bu fenomeni adlandırmak için bir 

kavram formüle etmiştir: Denominasyon.5 Klasik dinler tarihçileri ve din 

sosyologları daima iki tip dini kurum ayırt etmişlerdir. Tarikat (sekte) 

karşısında Kilise, çoğu üyelerin içinde doğduğu içleyici bir organdır; tarikat 

ise üyelerin dışardan gelerek katılım sağladığı küçük ve dışlayıcı bir organdır. 

Niebuhr, bu kategorilere tipik bir Amerikan kategorisi olarak denominasyonu 

da eklemiştir. Onun sosyal karakteri tarikattan ziyade kiliseye yakın düşer, 

fakat bireyler içinde doğmaktan ziyade ona katılırlar. Bu da açıkça veya 

dolaylı olarak rakiplerinin varlık hakkını kabul eder. Bu demektir ki, 

denominasyon çoğul bir ortamdaki rekabetin çocuğudur. Bir pazarda 

operasyon yapan tüm birimler için geçerli olduğu gibi denominasyonlar da 

rekabet etmeli ve işbirliği yapmalıdırlar. Bu işbirliği, rekabeti uygar bir 

seviyede tutmak ve belirli bir düzeyde de düzenlemek için sayısız “ökümenik” 

ve “dinlerarası” etkinliklerde dışavurmaktadır. Şunu söylemeye gerek yok ki, 

denominasyon gönüllülük ilkesiyle hareket etmektedir. Bu ilke, çoğul ortamın 

ve plüralizm ideolojisinin temel değerinin (“seçme hakkı”) merkezi empirik 

özelliğidir.  

Yukarıda anılan tüm özellikleriyle çoğulculaşan dinamik, din 

özgürlüğünün yasal olarak güvence altına alındığı zaman en etkili şekilde 

																																																													
5 Kilise ve tarikat (sekte) birbirine karşıt kurumlar iken denominasyon “sakinleşmiş” 
bir mezhep olarak tanımlanabilir. Ne zaman tarikatlar aktif bir protest grup olmaktan 
çıkarsa işte o zaman mezhep haline gelirler. 

	

 

işlev görmektedir. Fakat bir devlet din özgürlüğünü sınırlamaya çalışsa bile, 

çoğulculaşan dinamik her hâlükârda içeri nüfuz etmek için bir yol 

bulmaktadır. Hala bugünün dünyasında epeyce sayıda devlet (Müslüman 

ülkeler, İsrail, Rusya, Hindistan ve Çin gibi), vatandaşları misyonerlere karşı 

korumak adına din özgürlüğünü kısıtlamak için çaba sarf etmektedir. Bu 

önlemlerin bazısı bayağı etkin olmuştur. Fakat gerçek bir totaliter sistem bahis 

konusu olmadıkça, modern teknolojinin fırsat verdiği muazzam iletişim 

kanalları, sınırlayıcı devletin vatandaşlarının uluslararası seyahatler kadar 

yabancı ziyaretçiler yardımıyla çoğulculaştırıcı güçler içeri nüfuz edecektir. 

Devlet kontrollerini atlatan ve küçümseyen misyonerler de bu süreçte bir rol 

oynamaktadırlar. Çoğulculaştırıcı ruhu yeniden şişenin içine sokmak oldukça 

zordur. 

Bundan önceki tartışma, özellikle, politeizmin modern bir biçimi olan 

dine yönelikti. Bu çoğulculaşma, tüm dini gelenekler için büyük bir meydan 

okuma anlamına gelmektedir. Fakat modern toplumlar bununla beraber 

yaşayabileceklerini ve bu duruma uyum sağlayacaklarını göstermişlerdir. 

Şüphe yok ki dini hoşgörünün değeri, Avrupa’daki din savaşlarının 

iğrençliklerinin sonucu olarak yükselmiştir. Açıktır ki, teolojik farklılıklar bu 

savaşların ortaya çıkardığı kan gölünü haklı kılamaz. Çoğulculaşma, gerçekte 

sadece dini değil, ahlakı da etkilemektedir. Ve ahlakın temelini oluşturan 

değerler çoğulculaşmasını savunmak dini çoğulculaşmayı savunmaktan daha 

zordur. 

Eğer ben komünyanda6 ekmek ve şarabın İsa’nın bedeninde ve 

kanında değiştiğine inanan bir Katolik isem ve benim Protestan komşum bu 

ritüeli daha az mucizevi buluyorsa, bu farklılık belirli bir düzeyde hoşgörüye 

ulaşmış kişiler açısından sosyal ilişki kurmak için zorluk çıkarmayacaktır. 

																																																													
6 "Son akşam yemeği" anlamına gelen Hristiyan ritüeli. 
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Çoğulculaşma, dini kurumların kendi aralarındaki ilişkileri de 

değiştirmektedir. Onlar şimdi rakip olarak serbest, görece serbest pazarda 

birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bir kez dini monopollerini yeniden kazanma veya 

yeniden yaratma projelerinden vazgeçmişlerse, o zaman birbirlerinin 

rakiplerini öyle veya böyle kabul etmek zorundadırlar. Richard Niebuhr 

(Amerikalı kilise tarihçisi, kendisinden daha tanınmış olan kardeşi teolog 

Reinhold Niebuhr’la karıştırılmalıdır) bu fenomeni adlandırmak için bir 

kavram formüle etmiştir: Denominasyon.5 Klasik dinler tarihçileri ve din 

sosyologları daima iki tip dini kurum ayırt etmişlerdir. Tarikat (sekte) 

karşısında Kilise, çoğu üyelerin içinde doğduğu içleyici bir organdır; tarikat 

ise üyelerin dışardan gelerek katılım sağladığı küçük ve dışlayıcı bir organdır. 

Niebuhr, bu kategorilere tipik bir Amerikan kategorisi olarak denominasyonu 

da eklemiştir. Onun sosyal karakteri tarikattan ziyade kiliseye yakın düşer, 

fakat bireyler içinde doğmaktan ziyade ona katılırlar. Bu da açıkça veya 

dolaylı olarak rakiplerinin varlık hakkını kabul eder. Bu demektir ki, 

denominasyon çoğul bir ortamdaki rekabetin çocuğudur. Bir pazarda 

operasyon yapan tüm birimler için geçerli olduğu gibi denominasyonlar da 

rekabet etmeli ve işbirliği yapmalıdırlar. Bu işbirliği, rekabeti uygar bir 

seviyede tutmak ve belirli bir düzeyde de düzenlemek için sayısız “ökümenik” 

ve “dinlerarası” etkinliklerde dışavurmaktadır. Şunu söylemeye gerek yok ki, 

denominasyon gönüllülük ilkesiyle hareket etmektedir. Bu ilke, çoğul ortamın 

ve plüralizm ideolojisinin temel değerinin (“seçme hakkı”) merkezi empirik 

özelliğidir.  

Yukarıda anılan tüm özellikleriyle çoğulculaşan dinamik, din 

özgürlüğünün yasal olarak güvence altına alındığı zaman en etkili şekilde 

																																																													
5 Kilise ve tarikat (sekte) birbirine karşıt kurumlar iken denominasyon “sakinleşmiş” 
bir mezhep olarak tanımlanabilir. Ne zaman tarikatlar aktif bir protest grup olmaktan 
çıkarsa işte o zaman mezhep haline gelirler. 

	

 

işlev görmektedir. Fakat bir devlet din özgürlüğünü sınırlamaya çalışsa bile, 

çoğulculaşan dinamik her hâlükârda içeri nüfuz etmek için bir yol 

bulmaktadır. Hala bugünün dünyasında epeyce sayıda devlet (Müslüman 

ülkeler, İsrail, Rusya, Hindistan ve Çin gibi), vatandaşları misyonerlere karşı 

korumak adına din özgürlüğünü kısıtlamak için çaba sarf etmektedir. Bu 

önlemlerin bazısı bayağı etkin olmuştur. Fakat gerçek bir totaliter sistem bahis 

konusu olmadıkça, modern teknolojinin fırsat verdiği muazzam iletişim 

kanalları, sınırlayıcı devletin vatandaşlarının uluslararası seyahatler kadar 

yabancı ziyaretçiler yardımıyla çoğulculaştırıcı güçler içeri nüfuz edecektir. 

Devlet kontrollerini atlatan ve küçümseyen misyonerler de bu süreçte bir rol 

oynamaktadırlar. Çoğulculaştırıcı ruhu yeniden şişenin içine sokmak oldukça 

zordur. 

Bundan önceki tartışma, özellikle, politeizmin modern bir biçimi olan 

dine yönelikti. Bu çoğulculaşma, tüm dini gelenekler için büyük bir meydan 

okuma anlamına gelmektedir. Fakat modern toplumlar bununla beraber 

yaşayabileceklerini ve bu duruma uyum sağlayacaklarını göstermişlerdir. 

Şüphe yok ki dini hoşgörünün değeri, Avrupa’daki din savaşlarının 

iğrençliklerinin sonucu olarak yükselmiştir. Açıktır ki, teolojik farklılıklar bu 

savaşların ortaya çıkardığı kan gölünü haklı kılamaz. Çoğulculaşma, gerçekte 

sadece dini değil, ahlakı da etkilemektedir. Ve ahlakın temelini oluşturan 

değerler çoğulculaşmasını savunmak dini çoğulculaşmayı savunmaktan daha 

zordur. 

Eğer ben komünyanda6 ekmek ve şarabın İsa’nın bedeninde ve 

kanında değiştiğine inanan bir Katolik isem ve benim Protestan komşum bu 

ritüeli daha az mucizevi buluyorsa, bu farklılık belirli bir düzeyde hoşgörüye 

ulaşmış kişiler açısından sosyal ilişki kurmak için zorluk çıkarmayacaktır. 

																																																													
6 "Son akşam yemeği" anlamına gelen Hristiyan ritüeli. 
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Nitekim bizim bu meselede teolojik farklılığımız, hangi pratik mesele söz 

konusu olursa olsun etkili olmaz. Bu tür öğretisel meselelerde şöyle barışçıl 

bir sonuç çıkarabiliriz: Hemfikir olmadığımız konusunda hemfikiriz. Fakat 

ahlaki normların çoğulluğuyla karşılaştığımızda durum ne olacaktır? 

Sözgelimi eğer benim komşum insan etinin yenebileceğine (kannibalizm) 

inanıyor ve bu inancını imkân olduğunda uygulamaya kalkarsa ilişkimiz nasıl 

olacaktır? 

İtiraf etmeliyiz ki, kannibalizm örneği oldukça tuhaftır. Fakat modern 

toplumda benzer çatışmalara yol açacak keskin ahlaki farklılıklar 

bulunmaktadır. Sözgelimi şu anda İslami diyaspora Avrupai demokratik 

toplumlarda keskin ahlaki meydan okumalarla sınanmaktadır. Örnek olarak 

liberal-demokratik bir devlet nasıl namus cinayetiyle baş edecektir? Ya da 

kadınların sünnet edilmesiyle? Çocuk gelinlerin ithal edilmesine müsaade 

edilecek mi? Poligamiyi kabul edecek miyiz? Eğer kocalar eşlerini disipline 

etmek için zaman zaman dövmek hakkını talep ederlerse bu kocalara ne 

yapılacaktır? Daha az dramatik durumlar da anılabilir: Avrupalı okullar, 

Ortodoks Müslümanların talep ettiği kızların ve oğlanların ayrı ayrı jimnastik 

yapmalarını kabul etmeli midirler? Uyum kurslarını ayrı mı vermeliyiz? 

Burka giyen kadınların devlet dairelerine girmesine müsaade edilmeli mi? 

İslam’ın hakir görülmesini engellemek için eski (Tanrı’ya) küfür yasaları 

güncellenmeli ve hatta yeniden uygulanmalı mıdır? 7  

Amerika’daki benzer ahlaki çoğulluğun meydan okumalarını bulmak 

için Atlantik Okyanusu’nun ötesine geçmemiz gerekmez. Kürtaj ve eşcinsel 

evlilik hakkındaki tartışmalar bunun açık örnekleridir. Toplumun önemli bir 

																																																													
7 Burada anılan ahlaki ilkelerin otantik olarak İslami olmadığı, dini olmayan bir 
arkaplana sahip kültürel gelişmelerin bir sonucu olduğu söylenmelidir. Ancak bu 
normlar din özgürlüğü temelinde meşrulaştırılmaktadır. Misafir toplumlar bu 
meşrulaştırmayı kabul veya reddetme konusunda karar vermelidirler.  

	

 

kesimi kürtajın bir kadın hakkı olduğuna inanırken, geri kalan büyük bir 

kesimi bunu bir çocuk katliamı olarak görüyorsa böyle durumlarda bir toplum 

nasıl işlevini yerine getirebilir? Ve eğer toplumda önemli bir grup insan, 

eşcinsel evliliği temel bir vatandaşlık hakkı görürken, başka bir grubun bunu 

inanılmaz bir sapıklık olarak değerlendirmesi nasıl olacaktır? Eğer ben 

Katolik isem, hemen komünyon hakkında bir tartışmaya girmeden kolaylıkla 

Protestan komşumla dostça ilişki kurabilirim. Fakat onu bir katil veya sapık 

bir birey olarak (ya da bunlara taraftar biri olarak) görürsem komşumla dostça 

kahve içebilir miyim?     

Kısaca formüle etmek gerekirse, dini çoğulculaşmadan ziyade ahlaki 

çoğulculaşma keskin meydan okumalara yol açmaktadır. Üstelik bazı ahlaki 

yargılar, sıkça dini meselelerde mevcut olmayan belirli bir derecede kesinliğe 

sahiptir. 
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Nitekim bizim bu meselede teolojik farklılığımız, hangi pratik mesele söz 

konusu olursa olsun etkili olmaz. Bu tür öğretisel meselelerde şöyle barışçıl 

bir sonuç çıkarabiliriz: Hemfikir olmadığımız konusunda hemfikiriz. Fakat 

ahlaki normların çoğulluğuyla karşılaştığımızda durum ne olacaktır? 

Sözgelimi eğer benim komşum insan etinin yenebileceğine (kannibalizm) 

inanıyor ve bu inancını imkân olduğunda uygulamaya kalkarsa ilişkimiz nasıl 

olacaktır? 

İtiraf etmeliyiz ki, kannibalizm örneği oldukça tuhaftır. Fakat modern 

toplumda benzer çatışmalara yol açacak keskin ahlaki farklılıklar 

bulunmaktadır. Sözgelimi şu anda İslami diyaspora Avrupai demokratik 

toplumlarda keskin ahlaki meydan okumalarla sınanmaktadır. Örnek olarak 

liberal-demokratik bir devlet nasıl namus cinayetiyle baş edecektir? Ya da 

kadınların sünnet edilmesiyle? Çocuk gelinlerin ithal edilmesine müsaade 

edilecek mi? Poligamiyi kabul edecek miyiz? Eğer kocalar eşlerini disipline 

etmek için zaman zaman dövmek hakkını talep ederlerse bu kocalara ne 

yapılacaktır? Daha az dramatik durumlar da anılabilir: Avrupalı okullar, 

Ortodoks Müslümanların talep ettiği kızların ve oğlanların ayrı ayrı jimnastik 

yapmalarını kabul etmeli midirler? Uyum kurslarını ayrı mı vermeliyiz? 

Burka giyen kadınların devlet dairelerine girmesine müsaade edilmeli mi? 

İslam’ın hakir görülmesini engellemek için eski (Tanrı’ya) küfür yasaları 

güncellenmeli ve hatta yeniden uygulanmalı mıdır? 7  

Amerika’daki benzer ahlaki çoğulluğun meydan okumalarını bulmak 

için Atlantik Okyanusu’nun ötesine geçmemiz gerekmez. Kürtaj ve eşcinsel 

evlilik hakkındaki tartışmalar bunun açık örnekleridir. Toplumun önemli bir 

																																																													
7 Burada anılan ahlaki ilkelerin otantik olarak İslami olmadığı, dini olmayan bir 
arkaplana sahip kültürel gelişmelerin bir sonucu olduğu söylenmelidir. Ancak bu 
normlar din özgürlüğü temelinde meşrulaştırılmaktadır. Misafir toplumlar bu 
meşrulaştırmayı kabul veya reddetme konusunda karar vermelidirler.  

	

 

kesimi kürtajın bir kadın hakkı olduğuna inanırken, geri kalan büyük bir 

kesimi bunu bir çocuk katliamı olarak görüyorsa böyle durumlarda bir toplum 

nasıl işlevini yerine getirebilir? Ve eğer toplumda önemli bir grup insan, 

eşcinsel evliliği temel bir vatandaşlık hakkı görürken, başka bir grubun bunu 

inanılmaz bir sapıklık olarak değerlendirmesi nasıl olacaktır? Eğer ben 

Katolik isem, hemen komünyon hakkında bir tartışmaya girmeden kolaylıkla 

Protestan komşumla dostça ilişki kurabilirim. Fakat onu bir katil veya sapık 

bir birey olarak (ya da bunlara taraftar biri olarak) görürsem komşumla dostça 

kahve içebilir miyim?     

Kısaca formüle etmek gerekirse, dini çoğulculaşmadan ziyade ahlaki 

çoğulculaşma keskin meydan okumalara yol açmaktadır. Üstelik bazı ahlaki 

yargılar, sıkça dini meselelerde mevcut olmayan belirli bir derecede kesinliğe 

sahiptir. 
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Kur’an temel evrim görüşünü kabul eder. Dahası, bilim adamları ile 

Kur’an, öncekilerin insanı evrim sürecinin doruğu olarak görmelerini dışarıda 

tutacak olursak, insanın, yaratıkların zirvesi olduğu hususunda anlaşırlar. 

Biyoloji bilginleri, “şüpheye yer bırakmayacak şekilde, insanın evrim 

sürecinin genelde en yetkin ve önde gelen eseri olduğunu”1 iddia 

etmektedirler. Kur’an’a göre, insan bütün canlı yaratıklardan üstün ve 

Allah’ın, başka herhangi bir canlı varlıkta bulunmayan niteliklerle donatılmış 

biricik bir eseridir. 

Kitab-ı Mukaddes’in, yeryüzü ve gökteki olaylarla ilgili açık-

lamalarında gözle görülür yanlışlıklar vardır. Bu yanlışlıklar, Kitab-ı 

Mukaddes’e sonradan sokulmuştur; çünkü o “insanlık tarihinde birbirinden 

alabildiğine farklı dönemlerde yaşamış birçok yazarın eseridir.”2 Hatta 

‘Pentateuch’ (Kitab-ı Mukaddes’in ilk beş kitabı) “o güne kadar gelmiş eski 

ve yeni kaynakların harmanlanmasından oluşturulmuş ve eklemeler yanılmış 

karma bir eserdir.”3 

																																																													

*  Hamdard Islamicus, cilt: xv, sayı: 2, ss. 59-74’den çevrilmiştir.	

1	Dobzhansky in Theodosius Lobzhansky Francisco, J. Ayala, G. Ledyard Stebbins  
ve James W.Valentine, Evolution, 1974 Freeman  & Co., s. 441. 
2	Moody, Paul Amos, Introduction to Evolution, 1970,Harper and Row, s.492. 
3	Maffat, Paul Amos, Introduction to Evolution, 1970 Harper & Row. S. 492.		
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            Netice olarak, bilim adamları bilimle ilgili konularda Kitab-ı 

Mukaddes’teki kıssalara pek güvenmezler. Bu yüzden, Kitab-ı Mukaddes’in 

“bilim kitabı değil, bir din kitabı olduğu”4 hususuna ağırlık verirler. 

Gök ve yeryüzündeki olgu ve olaylara ilişkin bilimsel bulgularla 

Kur’an’ın bildirdikleri arasında dikkate değer bir uygunluk bulunduğu 

gerçeğine rağmen, bilim adamları Kitab-ı Mukaddes konusundaki 

önyargılarını Kur’an’a da teşmil etmektedirler.5 Belki de bu durum, Kur’an’ın 

Kitab-ı Mukaddes’ten farklı olarak, herhangi bir ekleme, çıkarma ve 

değiştirme olmaksızın, ilahî vahiy olarak saflığını koruyup sürdürdüğü 

hakikatini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Biz bugün 1400 yıl önce Hz. 

Muhammed’e vahyedilmiş olan aynı metne sahibiz. Kur’an’ın aslî 

nazmının/metninin korunması Allah tarafından güvence altına alınmıştır. 

“Doğrusu, Kur’an’ı biz indirdik ve elbette bozulmaktan koruyacak olan da 

biziz.”6 Bizzat Kur’an, sadece hakikati ihtiva ettiği ve hakikatten başka bir 

şeyi içermediğini açıkça iddia ettiği gibi, Müslümanlar da bunun böyle 

olduğuna inanırlar. “Kur’an’ı hakikat olarak indirdik ve o da hakikat olarak 

indi.”7 Kur’an’ın dinî bir kitap olduğu doğrudur. Bununla birlikte, o yeri 

geldikçe gökte ve yerde olup bitenlere de atıfta bulunur; öyle ki bu atıflar bilim 

adamlarınca istisnasız doğru görülmüştür. Bu gerçeklerin ışığında, Kur’an’ın 

bilim adamlarını ilgilendiren konulara ilişkin açıklamalarının doğruluğundan 

şüphe etmeye yer yoktur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, 

																																																													
4	Moody, age, s. 492.	
5 Maurice Bucaille, The Bible, The Quran and Science, 1981, Seghers, Paris; M. 
Abdus Salam, Islam and Science, 1986, Institute of Theoretical Physics, Italy, S. 
Manzoor Alam, Al-Quran – The Stimulator of Scientific Thinking and Quest for 
Knowledge, (monografi). 
6 15 Hicr: 9. 
7 17 Isrâ: 105. 

	

 

Kur’an’ın insanın yaratılışı konusundaki beyanları açısından, insanın evrimi 

ile ilgili teorinin incelenmesi ilgi çekici olacaktır. Ancak, önce bilim 

adamlarının bu konudaki görüşlerini genel hatlarıyla gözden geçirmek 

istiyoruz. 

İnorganikten Organik Evrime 

Bilim adamlarına göre, “canlının,” artık faaliyetine son vermiş olan 

biyogenesis yoluyla “canlı olmayandan türediği”8 varsayılmaktadır. 

Laboratuvar deneyleri “karmaşık bileşimlere ilişkin biyoloji öncesi bir 

terkibin mümkün olduğunu”9 açıkça ortaya koymuştur. İlkel durumdaki bu 

karmaşık (complex) bileşimlerin oluşumu yıldızlarla ilgili şu olguya işaret 

eden delille de güçlü bir biçimde desteklenmektedir: Yıldızlar soğudukça ve 

ısının parçalayıcı etkileri azaldıkça, aslî birtakım unsurların, yani krukların 

farazi “protilleri” . . .veya modern bilimin elektronunun son derece karmaşık 

terkiplerine bağlı olarak, farklı kimyasal unsurlar (elements) meydana 

çıkmıştır.”10 Belki de bu durum, bu tür karmaşık inorganik bileşiklerin fosfat, 

enzim ve nükleik asit olarak terkibine yol açan morötesi ışık enerjisi altında 

vuku bulmuştur. Bu karmaşık bileşikler hayatın evrimi için temel teşkil 

ettiğinden, “hayatın, biyolojik öncesi organik bileşiklerin ‘çorba’sından 

kaynaklandığı, derken bu bileşiklerin çevresinde bulunan parçacıklar 

aracılığıyla ve bunları hücre haline getiren zarlarla (Darwinci) organik 

evrimin başlangıç noktası olan canlı organizmanın ortaya çıktığı kabul 

edilmektedir.11 Bu süreç, daha da karmaşık hayat şeklinin evrimi lehinde bir 

																																																													
8 Moody, age, s. 116. 
9 Encyclopedia Britannica, 1974, cilt 7, s. 17. 
10 Bastion H. Charlton, Evolution of Life, 1907, Methuen & Co., London, s. 15. 
11 Encyclopedia Britannica, 1974, cilt 7, s. 17. 
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            Netice olarak, bilim adamları bilimle ilgili konularda Kitab-ı 

Mukaddes’teki kıssalara pek güvenmezler. Bu yüzden, Kitab-ı Mukaddes’in 

“bilim kitabı değil, bir din kitabı olduğu”4 hususuna ağırlık verirler. 

Gök ve yeryüzündeki olgu ve olaylara ilişkin bilimsel bulgularla 

Kur’an’ın bildirdikleri arasında dikkate değer bir uygunluk bulunduğu 

gerçeğine rağmen, bilim adamları Kitab-ı Mukaddes konusundaki 

önyargılarını Kur’an’a da teşmil etmektedirler.5 Belki de bu durum, Kur’an’ın 

Kitab-ı Mukaddes’ten farklı olarak, herhangi bir ekleme, çıkarma ve 

değiştirme olmaksızın, ilahî vahiy olarak saflığını koruyup sürdürdüğü 

hakikatini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Biz bugün 1400 yıl önce Hz. 

Muhammed’e vahyedilmiş olan aynı metne sahibiz. Kur’an’ın aslî 

nazmının/metninin korunması Allah tarafından güvence altına alınmıştır. 

“Doğrusu, Kur’an’ı biz indirdik ve elbette bozulmaktan koruyacak olan da 

biziz.”6 Bizzat Kur’an, sadece hakikati ihtiva ettiği ve hakikatten başka bir 

şeyi içermediğini açıkça iddia ettiği gibi, Müslümanlar da bunun böyle 

olduğuna inanırlar. “Kur’an’ı hakikat olarak indirdik ve o da hakikat olarak 

indi.”7 Kur’an’ın dinî bir kitap olduğu doğrudur. Bununla birlikte, o yeri 

geldikçe gökte ve yerde olup bitenlere de atıfta bulunur; öyle ki bu atıflar bilim 

adamlarınca istisnasız doğru görülmüştür. Bu gerçeklerin ışığında, Kur’an’ın 

bilim adamlarını ilgilendiren konulara ilişkin açıklamalarının doğruluğundan 

şüphe etmeye yer yoktur. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, 

																																																													
4	Moody, age, s. 492.	
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Abdus Salam, Islam and Science, 1986, Institute of Theoretical Physics, Italy, S. 
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Kur’an’ın insanın yaratılışı konusundaki beyanları açısından, insanın evrimi 
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9 Encyclopedia Britannica, 1974, cilt 7, s. 17. 
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reaksiyon zinciri başlatmıştır; bu durum en iyi ifadesini Hawking’in şu 

sözlerinde bulmaktadır:  

           Dünya (yeryüzü) çok sıcak ve atmosfersizdi. Zamanla soğudu ve 

kayalıklardan çıkan gazlarla atmosfer oluştu. Bu ilk atmosfer bizim hayatta 

kalmamıza yetecek bir atmosfer değildi. Hiç oksijen ihtiva etmemesi bir yana, 

hidrojen sülfid gibi, bizim için zehirli o]an gazlar da barındırıyordu. . . 

Bununla birlikte, bu şartlar altında gelişebilecek başka ilkel hayat şekilleri de 

bulunmaktadır. Bu hayat şekillerinin, muhtemelen atomların, “makro 

molekül” denen büyük yapılar içinde birleşmelerinin bir sonucu olarak, 

okyanuslarda geliştiği sanılmaktadır; öyle ki bu makromoleküllerin okyanusta 

bulunan öteki atomları benzer yapılar içinde birleştirmeleri de mümkündür. 

Böylece bunlar kendi kendilerine meydana geldi ve çoğaldılar. Bazı 

durumlarda repredüksiyonda yanlışlıklar olmuştur. Çoğunlukla bu yanlışlıklar 

öyle olmuştur ki yeni makromolekül kendisini yeniden üretememiş, sonunda 

da yok olup gitmiştir. Ancak, yanlışlıklardan bazıları yeni makromoleküller 

meydana getirmeyi becermiştir; hatta bunlar kendilerini daha iyi 

yenilemişlerdir. Bu yüzden bunların bir avantajı olmuş ve özgün 

makromoleküllerin yerini alma yoluna gitmişlerdir. Bu şekilde, son derece 

karmaşık yollardan kendi kendini üreten organizmanın gelişmesine yol açan 

evrim süreci başlamıştır. Hayatın en başlardaki ilkel şekilleri, hidrojen sülfid 

ve serbest oksijen de içinde olmak üzere, çeşitli maddeler tüketmiştir. Bu 

durum atmosferi giderek bugün sahip olduğu terkibe çevirmiş ve balıklar, 

sürüngenler, memeliler ve insan soyu gibi, daha yüksek hayat şekillerinin 

gelişmesine yol açmıştır.”12 

            Bilim adamları, inorganik maddelerin karmaşık etkileşiminden 

meydana gelmiş olan protein ve nükleik asitin yer gezegeninde canlı 

																																																													
12 Hawking, Stefen W., A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, 
1988, Bantam Books, New York, ss. 126-27. 

 

	

 

organizmaları ortaya çıkardığı ve sonunda hayatın doğmasına sebep olduğu 

hususunda görüş birliği içindedirler. Yine onlar canlı organizmaların suda 

evrim geçirdiği ve aslında sudan çıktıkları konusunda da görüş birliği 

içindedirler; insan bu karmaşık evrim sürecinin en yüksek ve en kompleks 

ürünüdür. Bilim adamları hayatın evrimini, ilahî bir düzene bağlı olarak değil; 

yanlışlıkların, kazaların ve tesadüflerin eseri olarak hem basit, hem de 

karmaşık bir şey olarak göstermektedir.  

Darwin ve insanın Evrimi 

İnsanın kökeninin primatlar sınıfına ait olduğu anlayışı Charles 

Darwin’e dayandırılır. O, canlı varlıkların kökenlerinin benzerliğine 

inanıyordu. Türlerin Kökeni adlı eserinde şöyle yazmaktadır: "Tüm hayvanlar 

ve bitkilerin bütün zamanlar boyunca gruplar ve alt-gruplar halinde 

birbirleriyle irtibatlandırılmaları gerektiği hususu gerçekten harika bir 

olgudur"13 Darwin insan ve köpek ceninleri arasındaki benzerlikten hareketle, 

insanla öteki hayvanların fizikî yapıları arasında böyle çarpıcı bir benzerlik 

bulunca Huxley’le kolayca anlaşmıştır: “İnsanın kökeni ve gelişmesinin ilk 

aşamalarındaki şekli (mode) derece bakımından kendisinden hemen sonra 

gelen hayvanlarınkiyle kesinlikle aynıdır.”14 Keza “doğal ayıklanma” 

kavramını da Darwin ortaya atmıştır. O bu kavramı Malthus’un, nüfusun artışı 

ilkesinden söz eden denemesinden almıştır. Malthus şu görüşü savunuyordu: 

Nüfus geometrik olarak artarken gıda arzı sadece aritmetik oranda arttığına 

göre, bu durum doğal olarak yoksulların açlık, hastalık vs. yoluyla ölümüne 

neden olacaktır. Bu Malthusçu teori şüpheyle karşılandığı halde, yine de 

Darwin’i “doğal ayıklanma ve en uygun olanın hayatta kalacağı” görüşünü 

geliştirmeye götürmüştür. “Notebook on the Transmutation of Species” inde 

																																																													
13 Moore, Ruth, Man, Time and Fossils: The Story of Evolution, 1954, Jonathan 
Cape, London, s. 56. 
14 Age., 65. 
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Darwin şunları yazmaktadır: “Ortalama olarak her türün bir kısmının yıldan 

yıla atmacalar, şahinler tarafından öldürülmesi ve soğuktan kırılması gerekir. 

. . Bütün bu sıkıştırmaların nihaî gayesi ister istemez uygun bir yapının ortaya 

çıkarılması olacaktır.  Denebilir ki uyum göstermiş her türlü yapıyı tabiatın 

ekonomisindeki boşluğa itmeye çalışan veya daha güçsüz olanları söküp 

atmak suretiyle boşluklar oluşturan yüz binlerce kıskaç gibi bir güç 

bulunmaktadır.”15 Darwin’in kuramı, bir yandan ‘Tekvin’deki (Kitab-ı 

Mukaddes’in bir bölümü) yaratılış izahında bulunan belirgin yanlışlıklara 

dikkat çekerken, aynı zamanda da canlı varlıkların evrimi görüşüne götüren 

mekanistik ve otomatik bir doğal ayıklanma sistemini savunmuştur. Buna 

göre, “insan da içinde olmak üzere, yeryüzünde yaşayan bitki ve hayvanların 

meydana getirilmesinde ilahî tasarrufla düzenlenmeye hiç yer yoktur.”16 

İnsanın Evrimiyle İlgili Modern Teori 

İnsanın evrimi ve doğal ayıklanma sürecine ilişkin kuram öyle köklü 

bir biçimde etkili olmuştur ki, biyoloji bilginleri ve antropologların daha 

sonraki kuşağı önyargıya dayalı olarak hareket etmişler ve başka hiçbir görüş 

açısını kabul etmemişlerdir. Bu kuram insanı “bir dizi ortak anatomik özellik-

lere sahip olduğu”17 lemur*, cadı maki (tarsiers), maymun ve kuyruksuz 

maymunla aynı yere koymaktadır. İnsanın evrimine ilişkin kuram, bilim 

adamlarınca anlaşıldığı şekliyle, şöyle özetlenebilir: Öyle görünüyor ki insan, 

hepsi de birbiriyle çağdaş olan ve (10 - 13 milyon yıl önce) geç Miyosen veya 

erken Pliyosen dönemlerde yaşamış olan Oreopithecus (Toskana), 

Ramapithecus (Pencap-Hindistan) ve Kenyapithecus (Doğu Afrika) soyundan 

																																																													
15 Aynı yer. 
16 Encyclopedia Britannica, 1974, cilt 5, s. 194. 
17 Moody, age., s. 228. 

* Madagaskar’da yaşayan maymuna benzer bir hayvan (Çev). 

	

 

gelmiştir. Oreopithecus’un leğen kemiklerine ait fosiller insanın ve dik 

durumda yürüyebilen hayvanınkini andıran bir leğen kemiği kemerini 

hatırlatmaktadır. Ramapithecus ve Kenyapithecus’un diş ve çene kemiğine ait 

parçalardan alınan fosillerin insanınkine fazlasıyla yaklaştığı görülmekledir. 

Bununla birlikte, kesin bir şey söylemek mümkün değildir; zira “Pliyosen 

dönemin son yıllarından kalma insanın atası olabilecek varlıklara ait fosillere 

sahip değiliz..18  Fosil kayıtlarındaki bu çok önemli boşluğa rağmen, 

şimdilerde, bilim adamlarımız tarafından, genel olarak insanın (homo 

sapiens) doğrudan doğruya, 1924’te Güney Afrika’da bulunmuş olan ve en 

azından beş milyon yıl önce ve muhtemelen bir milyon yıldan dana az bir 

zaman öncesine kadar orada yaşamış olan, Güney insanı-kuyruksuz maymun, 

yani Australopithecus’un soyundan geldiği kabul edilmektedir.19 

Australopithecus-robustur (paranhropus) ve Africanus (transvaalensis) 

türlerinin birleşmesi sonucu, ince yapılı Australopithecus-Africanus’tan insan 

türemiştir. “Bu durum, Leaky tarafından Rudolf Gölü’nde (2.6 – 2.9 milyon 

yıl önce) keşfedilmiş olan Homo habilis’in ortaya çıkmasına sebep olmuştur; 

ve bunu 500.000 - 800.000 yılları arasında yaşamış ve Java, Pekin, Güney ve 

Orta Afrika’da bulunmuş dik yürüyebilen insan takip etmiş ve bu da nihayet 

buzul çağı (Riss) boyunca, hatta daha da önce (yaklaşık olarak 300.000 yıl 

önce) ve muhtemelen tropikal ya da alt-tropikal iklimlerde Homo sapiens’in 

doğmasına yol açmıştır.20 Öyle görünüyor ki Paranthropus (A, robustus ), 

Homo transvaalesis (A. africanus) ve Homo erectus (dik yürüyen insan) 

“çağdaştı ve yaklaşık 900.000 yıl kadar önce aynı evrim sürecini 

																																																													
18 Age., s. 239. 
19 Dobzhansky ve diğerleri, s. 446. 
20 Age., s. 450. 
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geçiriyorlardı. Şimdi her üç şeklin de nesli tükenmiş olup insan cinsinin 

sadece bir türü hâlâ hayatta kalmış ve hâkim memeli haline gelmiştir.”21 

Homo sapiens ortaya çıktıktan sonra insan ırkî herhangi bir evrim 

geçirmemiştir. “İnsanın ırkî evrimine ilişkin bilinen en son delil Homo 

erectus-Homo sapiens geçişidir; bu geçiş süresi dikkate değer bir zaman 

dilimini kapsamaktadır; ve kaydedilen fosil eksikliğinden dolayı bilim 

adamları bu durumla ilgili ayrıntıların bir çoğunu ancak tahmin 

edebilmektedirler.”22 Bilim adamları şu hususa da işaret ediyorlar: “Bunlar, 

hayvanlar gibi, kuyruksuz maymundan (ape) farklılık kazandıktan sonra, 

insan soyunun ataları, temelde bir tek evrim çizgisi boyunca gelişmiş 

olmalıdır. En azından, geçen 600.000 yıl boyunca, muhtemelen ortak bir 

genepole sahip olarak ve bir dizi farklı alt ırklara bölünerek bir tek türden 

ibaret ola gelmiştir.”23 Dahası onlar, “homo sapiens’in kesinlikle homo 

erectus’tan tam teşekküllü olarak doğmadığı, fakat karma evrim süreci 

yoluyla farklı fonksiyonel terkiplerin gelişmesi boyunca ve farklı zamanlarda 

akıl-basamağı ile karşılaştığını”24 gözlemlemişlerdir. Bilim adamları aynı 

şekilde şu hususu da vurgulamaktadırlar: Homo sapiens’in ortaya 

çıkmasından itibaren “en büyük ayıklayıcı baskı akıl merkezinin daha da 

gelişmesi lehinde olmuştur; en azından, geçen 40.000 yıl boyunca, değişmiş 

anatomik özellikler lehindeki ayıklayıcı baskı az olmuştur.”25 

																																																													
21 Stebbins, G. Ledyard, Process of Organic Evolution, 1997, Prentice Hall, U.S.A. 
s. 146. 
22 Encyclopedia Britannica, cilt II. S. 430. 
23 Savage, Jay M., Evolution, 1969, Holt, Rinehart &Winston Inc., s. 238. 
24 Encyclopedia Britannica, cilt II. s. 430. 
25 Savage, age., 250. 

	

 

             Bilim adamları, insanın evrimi açısından tutarlı bir hikâye 

geliştirmeye çalışmışlardır. Ancak, teorik formüllerinin temelini teşkil eden 

delilin bölük pörçük mahiyette olmasından dolayı bu işi başaramamışlardır. 

Kanıtlarındaki tutarsızlık kaslardan beyne, kollarda bacaklara kadar evrimin 

her aşamasında kendini göstermektedir. Bu durumu bilim adamlarının 

kendileri de önemle ifade etmektedirler. 

Söz gelişi, homo sapiens’in atalarının Australopithecus olduğu 

konusunda anlaşmazlık içindedirler. Bu düşünce okulu “homo cinsinin 

temsilcilerinin, nispeten erken bir tarihte, Australopithecus’un üyeleriyle aynı 

bölgeyi işgal ettiğini kabul ederken, bilinen Australopithecusların insanın 

atalarından herhangi biri olabileceğini inkâr etmektedirler. Bu varsayımın 

lehindeki delil Kenya bölgesinden Rudolf golünün doğusuna kadar olan yer-

lerden elde edilmektedir; öyle ki buralarda 1970, 1971 yıllarında, 1.000.000 

ila 2.600.000 yıl öncesine ait tortu tabakalarından çene ve (gövde, diş 

kemikleri, kol ve bacaklar da dahil olmak üzere) kafatasına ait kalıntılar 

bulunmuştur. Aynı bölgede Oldovan kültürüne ait taş aletler de bulunmuş ve 

bunlar daha eski tabakalara atfedilmiştir. Son görüşün açıkça içerdiği husus, 

hominidlerle Australopithecuslar arasındaki farklılığın pliyosen dönemde 

vuku bulmuş olması gerektiği şeklindedir.26 

Öyle görünüyor ki bilim adamları Homo sapiensin gelişmesinin 

coğrafi bakımdan 

alabildiğine geniş bir alanda eşzamanlı olarak meydana geldiğini kabul 

etmektedirler. Bu durum, homo erectus ve homo sapiense ait Pekin, Java, 

Güney ve Orta Afrika’da bulunmuş olan kafataslarından açıkça 

anlaşılmaktadır. Bazıları, Homo sapiensin Avrupa’ya geçtiğini ve 

																																																													
26 Encyclopedia Britannica, cilt II. s. 239; Dobzhansky, ss. 449-50. 
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Neandestalların ortaya çıkmasına sebep olduğunu öne sürmektedir.27 Ancak, 

bu görüş Huxley ve çok sayıda antropolog tarafından şiddetle reddedilmiştir. 

Onlar, “Neanderthal insanı, doğru giden insanlık çizgisi dışında tutuyorlar ve 

ısrarla bunun hiçbir yere bağlı olmadığını söylüyorlar. Bugün bildiğimiz 

insanın (modern man) “kabarık alınlı, dolgun yanaklı ve devasa dişli bir 

yaratığın”28 soyundan gelmiş olamayacağı savunuluyor. Huxley son derece 

ihtiyatlıdır: “Neanderthal kemiği hiçbir anlamda, insanlarla kuyruksuz 

maymunlar arasında bir yerde olan insanın kalıntısı olarak görülemez.”29 

Dahası, klasik Neanderthallerin “herhangi bir Homo sapiens atasından çok 

Homo erectusu” andırdığı ve Avrupa’nın soğuk ikliminde yaşadığına göre, ilk 

insanın böyle olması ve pleistosen buz çağının geç dönemlerinde buzulların 

çekilmesiyle birdenbire yokolmaya başlamasında ciddi bir sapma 

gözlemlenmektedir. Bu sapma, insanın evrimi açısından, baştan sona 

meseleyi oldukça tartışmalı hale getirmiştir. Biyoloji bilginleri ,”Homo 

sapiensin Homo erectus atalarından tam ne zaman ve nasıl farklılaşmaya 

başladığı konusunun tartışmalı bir mesele olarak kaldığını kabul 

etmektedirler.”30 

            Bilim adamları, aynı zamanda doğal ayıklanma sürecinin, insanın 

evrim sürecinde büyük bir rol oynadığını kabul ediyorlar. Ancak, doğal 

ayıklanma süreci maymun-insan anatomisindeki değişmeyi ve onun kol 

ayaklılıktan iki ayaklılığa geçişini ikna edici bir biçimde açıklamaktan uzaktır. 

Bu “yaratıkların ormanı nasıl terkedip savana otlaklarına geçtiği ve iki ayak 

																																																													
27 Dobzhansky, s. 450. 
28 Moore, age., s. 346. 
29 Age., s. 218.  
30 GeoffereyBurraclough, Times, Atlas of World History (ed.), 1984, London, ss. 32-
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üzerinde yürümeye başladığı” konusunda akla uygun hiçbir izah yoktur.31 

Evrim kuramının önde gelen savunucuları “soyları bugünkü (modern) insanın 

ortaya çıkmasına yol açmış olan bu ilk hominidlerin yiyecek aramayı bırakıp 

toprağı kullanmaya başladığını hiç kimsenin bilmediğini”32 kabul 

etmektedirler. Bu, çevrenin öyle bir şey istemediği halde, dört ayaklıların 

niçin iki ayaklıya dönüşmek ve iki ayak üzerinde yürümek durumunda 

kaldıkları konusunda akla uygun bir kanıt olarak görünmemektedir. Dahası, 

biyoloji bilginleri, insanın Homo erectustan Homo sapiense evrimi konusunda 

inanılır bağlantılar ortaya koymak bakımından iddialarını tutarlı bir şekilde 

savunamadıkları her durumda, hızlı genetik değişim ve doğal ayıklanmaya 

başvuruyorlar. Washburn’un ifadesiyle; “Nispeten çok az genetik değişiklik 

ve doğal ayıklanma serbest yürüyüşlü, ama küçük beyinli maymun-adamları, 

bugünün, hâlâ serbest yürüyüşlü, fakat daha büyük beyinli insanlarına 

dönüştürebilmiştir. Bu şekildeki evrim yeni ayarlamanın izin verdiği daha kısa 

bir sürede başarılı bir biçimde tamamlanabilmiştir.”33 Bu genetik değişiklik 

iki ayaklı insan-maymunun en zekisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

           Washburn, hızlandırılmış genetik değişikliğin, 500.000 yıl gibi kısa bir 

zaman içinde insanın Homo erectustan Homo sapiense evrimini izah etmede 

aşılmaz güçlükler arz eden zaman sınırlamasının üstesinden geldiğini kabul 

etmiştir. Darwin’in, evrim sürecinin yürümesi (işlemesi) için kabul ettiği bir 

milyon yıllık mesafe bile yetersizdir.34 Bu güçlük Washburn tarafından da 

kabul edilmektedir: “Maymun-insanla kendimiz arasında bulunan farklılık-

ların her biri bireyin genetik yapısının bağımsız (ayrı) bir unsuruna 

																																																													
31 Aynı yer. 
32 Aynı yer. 
33 Ruth Moore, age., s. 347. 
34 Age., s. 346. 
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dayanıyorsa, sözkonusu belgede kasdedilen süre içinde maymun-insanın 

modern insana dönüşmesinin matematiksel olarak imkânsız olduğu ortaya 

çıkar.”35 O, bu güçlülüğün üstesinden gelmek için, ilk insanla modern insan 

arasında muhtemelen çok daha az genetik farklılıklar bulunduğunu kabul 

etmektedir; yani o süre içinde çok az büyük genetik farklılıklar vuku bulmuş 

olabilir; dolayısıyla “öteki küçük farklılıklar neredeyse otomatik bir biçimde 

süregelmiştir.”36 Bununla birlikte, o, varsayımın temellerini ne açıklamış, ne 

de büyük genetik değişiklikler açısından yürüyüşteki hızı izah etmiştir. Bu, 

bütünüyle tahmine dayalı bir çalışmadır. 

İnsanın evrimine ilişkin kuram baştan sona kafatası örnekleri ve 

şuradan buradan toplanmış kemiklerden oluşan bölük pörçük delillere 

dayanmaktadır. Toplanan fosiller devasa boyutlardadır; “ancak, kalıntıların 

rekonstrüksiyonu, her şeyden önce birtakım tahmini çalışmaları gerektiren 

parça bölük oluşlarından dolayı, çekişme ve karışıklıklar dolayısıyla 

muammaya dönüştürülmüştür.”37 Bilim adamları, hiçbir yerde bedene ilişkin 

eksiksiz bir iskelet fosili bulamadıkları gibi, tutarlı ve inanılır bir hikâye 

geliştirmek için bedenin büyük bir parçasını bile elde edememişlerdir. Hatta 

bu bölük pörçük delil çok büyük bir zaman içindeki fosil boşluğu sayesinde 

çürütülmektedir. “Bu tür boşluklardan biri Miyosen çağın sonundan Pliyosen 

çağın sonuna kadar geçen süreyi içine almaktadır; bu ise beş milyon yıldan 

fazla bir boşluk demektir ki bu dönemden hominid çizgiye ait olan çok az fosil 

bilinmektedir.”38 Ancak, bu dönemin sonunda, fosil boşluğu en üst düzeye 

ulaştığı bir sırada, birden Homo sapiensin son ataları olan güney maymun-
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insanlarını (Australopithecusları) keşfediyoruz. Hatta modern döneme 

takaddüm eden Pliyosen çag için bile, delilin ender ve bölük pörçük oluşundan 

dolayı Homo erectustan Homo Sapiense geçişi tam bir kesinlikle takip 

edemiyoruz. Bir bilim adamının ifadesiyle, “bu geçiş dönemi (H. erectustan 

H. sapiense geçiş) büyük bir zaman dilimini kaplamıştır ve, fosil kayıtlarının 

eksikliğinden ötürü, bilim adamları bu durumun ayrıntılarına ilişkin birçok 

konuda sadece tahminlerde bulunabilmektedirler.”39 

Anatomik değişikliğe ilişkin ırk evrim süreci son 250,000 yıldır 

durmuştur40; ve anatomik değişikliğin durması olgusu Dobzhansky (1974) 

tarafından da kanıtlanmıştır: “Milyonlarca yıldır bizim insan öncesi ve ilk 

dönemlere ait insan atalarımızın evrimi beyin hacminde tedricî, fakat oldukça 

istikrarlı bir gelişme eğilimi göstermiştir. Bu yöneliş (eğilim) muhtemelen 

200.000 yıl önce Homo sapiens ve onun Neandertal ırkında sona ermiştir; 

bunun üzerinde başka hiçbir kafatası kapasitesi gelişmesi olmamıştır. . .  Belki 

de bu çocuk doğumunun güçlükleri tarafından empoze edilmiş bir sınıra bağlı 

olarak böyle olmuştur.” “Genepolünün esnekliği” ve “insanla çevresi 

arasındaki müdahale”den dolayı insanda gelişme vuku bulmamış olması 

dışında akla uygun hiçbir temel elde edilmemiştir.41 Dahası, insanın doğrudan 

atası olanların tümü, yani Homo Africanus, Homo habilis ve hatta 

Neanderthallerin hepsi de ortadan çekilmiştir. Başka türlü söyleyecek olursak, 

evrim kuramının geçerliliğini kanıtlayacak dolaysız delillerin tümü tabiat 

tarafından tahrip edilmiştir. Bu tartışmaya son vermeden önce, tanınmış bir 

bilim adamı olan Savage’ın (1969) eserinden uzunca bir alıntı yapmayı 

yerinde görüyoruz; bu, insanın evrimi kuramı konusunda bilim adamlarının 
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dayanıyorsa, sözkonusu belgede kasdedilen süre içinde maymun-insanın 

modern insana dönüşmesinin matematiksel olarak imkânsız olduğu ortaya 

çıkar.”35 O, bu güçlülüğün üstesinden gelmek için, ilk insanla modern insan 
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çürütülmektedir. “Bu tür boşluklardan biri Miyosen çağın sonundan Pliyosen 

çağın sonuna kadar geçen süreyi içine almaktadır; bu ise beş milyon yıldan 
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düşünme biçimlerine gerçek bir vukuf sağlayacaktır: “Beşerin biyolojik 

evrimine ilişkin bu mülahazaya, ona kılavuzluk etmiş olan ayıklayıcı güçlerin 

türleri konusundaki birtakım spekülasyonlarla son vermek mümkündür. Bu 

değişikliklerin ortaya çıkardığı en önemli değişiklikler şunlardır: 

 

1. Kuyruksuz maymunların dört ayak üzerinde yürümelerinden insa-

nın iki ayak üzerinde yürümesine giden değişiklik. Bu durum 

insan iskeletinin yapısında çok önemli bir değişikliği gerektirir ki 

doğru parçaları ihtiva eden fosiller bulunursa bu durumun izini 

sürmek mümkün olabilir. 

2. Elin alet yapma konusundaki mükemmelliği. İnsana doğru giden 

çizginin farklılık kazandığı genel maymunlar topluluğu 

muhtemelen ağaç dallarını kavrama işiyle bağlantılı olarak öteki 

parmaklarının mukabili başparmaklı elleri çoktan geliştirmişlerdi.  

3. Beyin boyutlarında ve akılda gelişme. Bu, sadece beynin 

boyutundaki gelişmeyi değil, aynı zamanda aklî cevapların 

bulunduğu belli bazı merkezlerin gelişmesini de içermiştir. Eksiği 

olmayan kafatasları ele geçirildiğinde, bu değişiklikleri bir 

dereceye kadar izlemek mümkündür.  

4. Beslenmede; meyveler, sert kabuklu yemişler ve katı köklerden 

daha yumuşak olan ve gittikçe ete bağımlılığı içeren yiyeceklere 

yönelen değişme. Bu durum, kesici ve kemirici ön ve köpek dişle-

rinin küçülmesine, öğütücü azı dişlerin düzleşip gelişmesine, daha 

sonra da, insanlar yiyeceklerini pişirmek için ateş kullanmaya 

başladıklarında, tüm dişlerin boyutlarının küçülmesine yol 

açmıştır. Bu değişiklikleri fosil belgelerinden takip etmek başka 

yollardan daha kolaydır; zira dişler fosil olarak iskeletin herhangi 

öteki parçasından genellikle daha iyi korunmakladır. 

5. Başkalarıyla iletişim kurma ve örgütlü toplu davranış geliştirme 

	

 

yeteneğindeki gelişme. Değişim türündeki dolaysız delili fosil 

belgelerinden elde etmek mümkün değildir; fakat çeşitli yollardan 

dolaylı olarak buna ulaşılabilir.42 

 

İktibas ettiğimiz bu metnin 1, 2 ve 5. maddeleri dikkatle incelenecek 

olursa, bilim adamlarının sonuca götürücü olmayan delillerden kesin sonuçlar 

çıkardıkları görülür. Dört ayaklı maymun ve kuyruksuz maymunlardan evrim 

sonucu iki ayaklı insanın nasıl oluştuğunu sonuca götürücü bir biçimde ortaya 

koyacak fosiller mevcut değildir. Eksiksiz bir iskelet kalıntısı olmadığından, 

onlar akıl ve beynin boyutları konusunda sadece tahminde 

bulunabilmektedirler. Öyle görünüyor ki akıl fiilen ve hayret verici bir 

biçimde gelişmesine rağmen beynin büyümesi durmuştur. Bu durum, biyoloji 

bilginleri ile antropologların, beynin boyutu ile akıl arasında olumlu bir ilişki 

(doğru orantı) bulunduğu şeklindeki temel varsayımlarını yanlışlar 

görünmektedir. 

Bilim adamları insanın entelektüel ve konuşma ile ilgili evrimini 

doğal ayıklanmaya atfedegelmişlerdir. “İnsanın evriminin bir aşamasında 

doğal ayıkla(n)ma yoluyla evrim geçirmiş olan beynin daha yüksek olan 

zihinsel gücü, ona alabildiğine geniş bir yetenekler dizisi ve sosyal ilişki ve 

davranışlarla ilgili her şeyi verdiğine” işaret edilmektedir. “Konuşma onun 

hemcinsleriyle iletişim kurmasını sağlamış; akıl yürütme ise belirli hedeflere 

yönelme (planlama) gücü vermiştir.”43 Bu, son derece mekanistik bir 

yaklaşımdır ve insanın kültürel evriminde kendi kendine yürüyen bir 

değişiklik olduğunu ve bu arada da insanın oluşmasında ilahî herhangi bir rol 

ya da tasarrufun inkâr edildiğini dile getirmektedir. 
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İnsanın evrimi konusundaki anlayışlarında biyoloji bilginleri açıkça 

ihtimaliyet yasasından etkilenmiş görünüyorlar. Bilindiği gibi, bu yasaya 

göre, temel benzerliklerin bir ve tek nesneye inecek şekilde geriye götürülmesi 

mümkün olmaktadır. Daha ileride, onlar şöyle bir gözlemde bulunmuşlar: 

“Üst ve ön kol, dirsek, el ve parmak kemikleri fare, köpek, yarasa, köstebek, 

yunus balığı veya insanda birbirine tıpatıp uyabilecek harikulade bir benzerlik 

arz etmektedir. Örnek aslında çok daha fazla şey söylemektedir; çünkü 

kemikler farklı hayat tarzlarına uyum sağlamak bakımından değişime 

uğramış; fakat ortak bir yapıdan tevarüs edegelen aslî planın yapısını 

korumuştur.”44 İşte bu çarpıcı benzerlikten dolayı bilim adamları insanın 

kökenini/aslını maymunlara götürmektedirler. Bununla birlikte, onlar, bunun 

aynı zamanda benzerliği sürdürürken ayırt edici temel özellikleri belirlemek 

için ince farklar yerleştirmiş olan ortak bir yaratıcıya sahip olmalarına da ham-

ledilebileceğini göz ardı ediyorlar. Biyoloji bilginlerinin yaptığı gibi, insan ve 

hayvan anatomisindeki benzer şartlardan dolayı, ortak bir köken üzerinde ısrar 

etmek ve savunmaktan bu daha rasyonel ve akla uygun görünmektedir. Bilim 

adamları benzerlik fikrinin öyle etkisinde kalmışlardır ki maymun, goril ve 

insanların fiziksel görünüşlerindeki farklılıkları görmezlikten gelmişler ve 

onlardaki doğumdan gelişme dönemine kadar olan davranış özellikleri ile 

ilgili farklılıklara işaret etmişlerdir. Bebeklerin ilk gelişme döneminde 

bütünüyle ana-babaya bağımlı olmaları ve yetişkinliğe çok ağır geçişleri, daha 

doğdukları andan itibaren ana-babaya bu ölçüde bağımlı kalmayan hayvan-

ların gelişmeleri ile tam bir tezat teşkil etmektedir. Bununla birlikte, 

yetişkinlik dönemine gelince insan çevreye bütünüyle hâkim duruma 

gelmekte ve hayvanın bütünüyle çevreye bağımlılığına ters bir durum 

sergilemektedir. Üstün zekâsına, aklî güç ve yetisine rağmen, insan doğal 
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ayıkla(n)ma yasasına tâbi mekanik bir robot olarak ele alınmaktadır. İnsanın, 

muhtemelen sadece doğal çevrelerinin etkisi altında yaşayan, yani insanın 

zihni özelliklerine sahip olmayan bitkisel ve hayvanî hayat için geçerli olan 

doğal ayıklanma sürecini düzenleyebileceği, değiştirebileceği ve hatta 

durdurabileceği olgusunun çok iyi farkındayız. 

Bu kısa tartışmanın ışığında insanın evrimi ile ilgili kuramın bölük 

pörçük, tartışmalı ve yanıltıcı delillere dayandığı apaçık ortaya çıkmaktadır. 

Zincirdeki kopukluklar (süreçteki boşluklar) çok fazladır; dolayısıyla deliller, 

öylesine birbiriyle çatışan istikametlere götürmektedir ki insanın evrimini 

sonuç alıcı bir biçimde isbat etmek mümkün olmamaktadır. Leaky’nin 

bulguları insanın çok eski zamanlardan beri var olduğunu söylerken, flüorin 

tarih tahmini onun menşeini çok daha yakın zamanlara, sadece 50.000 yıl 

öncesine götürmektedir. Hatta bu tarih tahmin tekniğinin doğruluğu bile 

bugün şüphelidir. Son zamanlarda bilim adamları karbon 14 ve uranyum-

toryum tekniklerinden elde edilmiş önemli ölçüde farklı tarihlendirme 

sonuçlun elde etmişlerdir.45 İnsanın entelektüel evrimini ve onun biricik 

özelliği olan ve herhangi bir canlı yaratıkla karşılaştırılamayan 

konuşma/akletme gücünün gelişimini izah konusunda evrim kuramı 

bütünüyle başarısız kalmıştır. Dahası, evrim süreci devam eden bir süreçtir; 

dolayısıyla bilim adamları bütün canlı varlıkların istikrar arzeden denge 

aşamasına eriştikleri, bu yüzden de evrim sürecinin çalışmasına son verdiğini 

ilan etmedikleri sürece, maymundan tam bir insan şekline olan bu evrimsel 

dönüşümün izlerinin, bir yerlerde hâlâ delillerinin bulunması gerekir. Birçok 

evrimsel süreç hâlâ iş başındadır ve bunları bir dizi doğal olgu ve olayda 

gözlemlemek mümkündür. Söz gelişi, hidrolojik rejim veya erozyon devresi 

(cycle of erosion) böyle bir olaydır. Onun gençlikten olgunluğa evrimini ve 
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ayıkla(n)ma yasasına tâbi mekanik bir robot olarak ele alınmaktadır. İnsanın, 
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zaman zaman yeniden gençleştirmeye (ihya) uğrayan yaşlılık dönemini açık 

bir şekilde göstermek mümkündür. Erozyon devresi gözlemi, teşhisi ve 

ölçümü yapılabilir devam eden bir süreçtir. Homo sapiensin ataları yok olmuş 

ve insanın fiziksel evrim devresi son bulmuştur; dolayısıyla insanın evrimini 

sonuca götürücü bir delil olarak olsa olsa sadece bölük pörçük fosiller 

sayesinde araştırmak mümkündür. 

Ancak, evrimciler insanın evrimi kuramına olan inançlarına öylesine 

bağlıdırlar ki, kanıtlarındaki açık kusurlara rağmen, “İnsanın, her ne kadar çok 

karmaşık olsa da, genelleşmiş insanî formlar yoluyla ilkel primatlardan kendi 

türümüze doğru gelen düzenli bir evrimsel sürecin ürünü” olduğunu 

söylemeye teşnedirler.46 Times Atlas of World History’deki insanın evrimine 

ilişkin tartışmada belirtildiği gibi, fosil boşlukları ve sapmalar açık bir şekilde 

görülebilmektedir.47 Bu çatışan deliller bütün teoriyi şüpheli kılmakta ve bizi 

şu soruyu sormaya yöneltmektedir: İnsan, biyoloji bilginleri ve antropo-

logların anladığı şekildeki bütün evrim sürecinden kesinlikle farklı, Allah’ın 

biricik bir yaratması değil midir? Cevabı, insanın yaratılışı ile ilgili Kur’anî 

kavramlardan çıkarmaya çalışalım. 

İnsanın Yaratılışı: Kur’ânî Kavramlar 

Hayatın cansız cevherlerden (subtance) evrimleştiği anlayışının 1400 

yıldan daha fazla bir zaman önce Kur’an’da açıklanmış olması olgusu 

gerçekten şaşırtıcıdır. Kur’an’a göre, canlı varlıkların üç ayrı sınıfı, yani 

hayvan, insan ve cinlerden her bir sınıf birbirinden açık bir biçimde farklı olan 

üç cansız (inorganic) maddeden meydana gelmiştir. Allah’ın üç canlı 

yaratığından cinler açıkça farklı bir yerde durmaktadır; çünkü onlar 

atmosferik gazların oluşmasından ve hayatın yeryüzünde ortaya çıkmasından 
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çok daha önce ateş yalımından oluşmuşlardır. Kur’an, cinlerle insanın 

yaratılışının arasını ayırarak; “insanın tınlayan balçıktan, biçime sokulmuş 

çamurdan; cinlerin ise, daha önce, kavurucu rüzgarın ateşinden 

yaratıldığına”48 işaret etmektedir.  

            Başka bir ayette cinlerle insanın yaratılışında (onlara biçim vermede) 

kullanılan ateş ve balçığın mahiyet ve temel özellikleri açık bir şekilde 

tanımlanmak suretiyle tekrar vurgulanır. Kur’an açıkça şöyle demektedir: “O, 

insanı seramiğe benzer tınlayan balçıktan, cinleri ise dumansız ateşten yarattı. 

Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?”49  

Kur’an açık ve kesin bir şekilde yeryüzündeki tüm canlıların sudan 

evrimleştiğini kabul eder. “Biz her bir canlıyı sudan meydana getirdik.”50 

Bununla birlikte, Kur’an hayvanî hayatın evrimi ile insanın yaratılışını 

birbirinden ayırır. Kur’an bu hususla ilgili olarak, hayvanların suda teşekkül 

etmiş inorganik bileşiklerden evrimleşmeye devam ettiğine, buna karşılık 

insanın bu duruma son verdiğine işaret eder. Kur’an’a göre, sudan evrimleşen 

hayvanların alabildiğine çeşitli türleri ve özellikleri vardır. “Allah her bir 

canlıyı sudan yaratmıştır: Bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür; bir 

kısmı iki ayak üzerinde yürür, bir kısmı dört ayak üzerinde.  Allah dilediğini 

yaratır; şüphesiz, O’nun her şeye gücü yeter.”51 

İnsan, sudan neş’et etmesi bakımından, hayvanlarla ortak kökeni 

paylaşır. Ama ortaklık orada son bulur; zira insan sudan evrimleşmemiştir. 

Cinler ve hayvanların aksine, insan balçığımsı bir toprak ya da kilsi cansız bir 
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bileşikten yaratılır. Bu balçığımsı madde çömlekçilerin çömleklerini kalıba 

sokma şekline benzetilmiştir.52 

Görüldüğü gibi, ister yeryüzünde ister gökte olsun, tüm canlı varlıklar 

farklı üç tür cansız bileşikten yaratılmıştır. Netice olarak, bu üç varlıktan her 

biri kesinlikle farklı gelişme özellikleri, evrim süreçleri ve hayat evrelerine 

sahiptir. Kur’an ayetleri, canlı varlıkların cansız maddelerden evrimleştiği ve 

suya ait ortak bir kaynaktan geldikleri şeklindeki bilimsel bulgulara tanıklık 

eder. Zaman içinde, ilahî tasarruf ve düzenlemenin bir eseri olarak inorganik 

bileşikler hayvanlar âleminin ortaya çıkmasını sağlarken insan türü ayrı bir 

yol izlemiştir. Su balıklar, kuşlar, hayvanlar vs. için hayat kaynağı olmaya 

devam ettiği halde, insan balçığımsı inorganik bileşikten oluşturulmuştur. Bu 

bakımdan, insanla hayvanların anatomik yapılarındaki benzerliklere rağmen 

fiziksel şekil ve davranışlarındaki farklılıklar dikkate değer ölçüde öne 

çıkmıştır. Dahası, insanın zihnî yaratıcılığı, akıl yürütme yeteneği ve tutarlı 

bir biçimde yazılı ifade etme becerisi onu hayvan ve cinlerden ayırmakta, 

netice olarak bu durum onun yeryüzünde biricik bir yaratma olduğuna tanıklık 

etmektedir. 

Homo Sapiensin Yaratılması veya Kur’an’da Anlatıldığı Şekliyle 

İnsan 

Kur’an, insanın farklı coğrafi bölgelerde eşzamanlı olarak evrim 

geçirdiği varsayımını desteklemez. Kur’an’a göre, bir tek kişi olan Âdem tüm 

insanlığın ilk atasıdır. 

“Sizi bir tek kişiden yaratan O’dur.”53 Allah Âdem’in eşini, onun 

toprağından oluşturmuş ve ikisi şimdi yeryüzünün her köşesine yayılmış olan 

homo sapiens veya beşeriyetin aslî ataları olmuşlardır: “Tek bir nefisten, onun 
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gibi eşini yarattı ve onlardan da (tohumlar gibi,) sayısız erkek ve kadın 

meydana getirdi.”54 Kur’an, aynı zamanda, insanın cansız bir balçık 

bileşiğinden çıkan mütevazı başlangıcına ve “bayağı bir sudan” gelen sonraki 

nesillerine işaret eder. “O, insanı yaratmaya çamurla başladı ve bayağı bir 

suyun özünden onun neslini meydana getirdi.”55 Bu bayağı başlangıca 

rağmen, Kur’an insanı, bütün evrimsel sürecin bir parçası olarak öteki 

hayvanların arasına katmaz. İnsan her ne kadar (çamurdan) yaratılmış olsa da, 

Allah’ın yaratıklarının doruğu olarak “toprakların en iyisinden (süzme 

çamurdan)”56 meydana getirilmiştir. “Gerçekten, biz insanı en güzel bir 

biçimde yarattık.”57    

         Dahası, insanı öteki canlı varlıklardan ayırt etmek için, Allah “Onu 

(uygun nisbetler içinde) belli bir yatkınlığa getirmiş ve ona kendi ruhundan 

bir şey üflemiştir.”58 Böylece insan, Allah’ın ruhundan bir şey alması 

dolayısıyla ve bu durumun onu Allah’ın yaratıklarının zirvesine oturtması ve 

aynı şekilde kendisine özel nitelikler bağışlanmasından ötürü yeryüzündeki 

öteki bütün varlıklardan ayırt edilmiştir. 

Bilim her ne kadar insanın akıl, konuşma ve yazma yetisinin doğal 

ayıkla(n)ma sürecinin bir ürünü olduğunu kabul etmemizi istese de; Kur’an 

insanın, melekler de içinde olmak üzere, tüm canlı varlıklara üstünlüğünü 

ortaya koymak için, Allah vergisi bu özellikler konusunda son derece açıktır. 

Daha yaratılış gününde kendisine bilgi, irfan ve akıl bağışlandığında insanın 

üstünlüğü açıkça ortaya konmuştur. Netice olarak, meleklerin onun önünde 
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secdeye kapanmaları istenmiştir. “Ve Âdem’e bütün eşyanın mahiyetini 

öğretti; sonra onları meleklerin önüne getirdi: “ ‘Eğer haklı iseniz bunların 

mahiyetini bana söyleyin.’ Dediler ki, ‘Seni tesbih ederiz! Senin bize 

öğrettiğin dışında hiçbir bilgimiz yoktur.”59  

Eşyanın mahiyeti daha baştan Âdem’e bildirilmişti. O, talep/emir 

üzerine bunları özetledi. İnsan, akıl ve bilgi dışında konuşma ve yazma 

becerisi gibi ilahî armağanlarla da donatılmıştır. Hz. Muhammed’e (sav) 

henüz ilk birkaç âyet vahyedildiğinde bile, açık seçik bir biçimde insanoğluna 

kalemle yazma gücü ve daha önce hiçbir bilgiye sahip olmadığı olayların 

anlam ve önemini kavrayacak bir güç ve yeti bağışlandığı bildirilmektedir. 

“Duyur (ilan et ) ki Rabbin en büyük kerem sahibidir; insana kalemi 

(kullanmayı), insana bilmediğini öğreten O’dur.”60 

Düşüncelerini ifade etme ve tutarlı bir şekilde konuşma insanoğluna 

bahşedilmiş başka bir biricik armağandır. “O, insanı yarattı; ona konuşmayı 

(ve kavramayı) öğretti.”61 Buradan açıkça anlaşılmaktadır ki insan, biricik 

olan aklî nitelikleri ve hem konuşma, hem de yazmadaki ifade gücünden 

dolayı, doğal ayıklanma ve “en uygun olanın hayatta kalması” sürecine bağlı 

olmamıştır. Dahası, insan, entelektüel yaratıcılığı ve teknolojik icatları 

sayesinde doğal ayıklanmanın yönünü değiştirme gücüne bile sahiptir. 

Allah’ın Yaratıcı Gücünün Kuş ve Balıklardaki Tezahürü 

İnsan, gerçekten Allah’ın yüce bir yaratığıdır ve âlemde başka hiçbir 

şeyde bulunmayan meziyet ve niteliklerle donatılmıştır; bununla birlikte, 

hayvanlar âlemine bahşedilen nitelikler de aynı şekilde Allah’ın yüce yaratıcı 

kudretini izhar eder. 

																																																													
59 2 Bakara: 31-32. 
60 96 Ikra’: 3-5. 
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Hayvanların, özellikle de kuş ve balıkların göçebe bir hayat 

yaşamaları (Allah’ın kudretini izhar etme bakımından) daha da ilham 

vericidir. Kuşlar, hava şartlarına bağlı olarak, yiyecek aramak gayesiyle, 

elverişsiz yerlerden daha elverişli olan yerlere, bazen 6.400 – 8.050 km’den 

daha uzak bölgelere yolculuğa çıkarlar. Metabolik ihtiyaçlarını gidermek için 

bunlar belirli aralıklarla yeterli gıdaya ihtiyaç duyarlar. Bu durum pelikan, 

kılıç kırlangıcı, sinekyutan ve sarıasma gibi kuşları kutup dairesine yakın 

soğuk bölgelerden sıcak tropikal bölgelere göç etmeye zorlar. Bu kuşların 

esrarengiz bir yön tayin etme duyuları olduğu, “herhangi bir bölgenin 

yaşadıkları yerle ilişkisini kurabildikleri ve hangi yöne gideceklerini belirleme 

gücüne sahip oldukları ve uçarken o istikameti koruyabildikleri.”62 

gözlemlenmiştir. Bu kuşlar bu uzun mesafeleri bazen hiç durmaksızın, büyük 

bir enerji tasarrufuyla kat ettikleri gibi, “yeryüzünün manyetik alanlarının 

yoğunluğu ve yönüne de” oldukça duvarlıdırlar.63 Kuşların sergilediği bu 

biricik pusula (menzil) hissi gök cisimlerinden elde edilir. Gündüz uçanlar için 

“Güneş, gün boyunca yönlendirme (nirengi) noktası olur. Kuşlardaki, tabir 

yerinde ise, bir “iç saat mekanizması,” Güneşin ufka olan açısını kestirme 

gücüne sahiptir.”64 Gece vakti uçanlar ise (guguk kuşu, sinekyutan ve 

sarıasma) gidecekleri yönü yıldızların yardımıyla bulurlar. Bu, kerterizlerin 

(bearings), enlem-boylam ve iniş yerlerinin belirlenmesinde kullanılan 

harikulade bir hava yolculuğu örneğidir. Kuşların bu göç hareketleri sadece 

belirli beslenme düzeylerinde (hazır yiyecek bölgeleri ) bulunan türleri 

ilgilendiren göç işi açısından büyük bir ekolojik önemi haizdir. Kutup ve 

Kutup dairesine yakın bölgelerde kış mevsimi ile birlikte yiyecekler azalmaya 
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başlayınca bu kuşlar yiyecek aramak için tropikal bölgelere göçe koyulurlar; 

fakat yaz mevsiminin başlamasıyla tekrar yiyecek bolluğuna kavuşan eski 

mekânlarına geri dönerler. Kuşların bu yönle ilgili niteliklerini evrim süreci 

ve doğal ayıklanma ile izah etmek mümkün değildir. Bunların Allah vergisi 

özellikler olduğunu ve bu açık gerçekten kaçış olmadığını kabul etmek 

zorundayız. 

Başta somon balığı ve yılan balığı olmak üzere, balıklar da benzer bir 

yön bulma ye belirleme duyusu göstermektedir. Kanada, U.S.A. ve Avrupa’da 

yapılan deneyler “somon balıklarının büyük bir bölümünün doğdukları nehre 

geri döndüklerini”65 göstermiştir. Aynı şekilde, gözlemler arasında şu da 

vardır: “Sun’î yollarla başka bir yere aktarılmış olan yumurtalardan 

yetiştirilen balıklar, bırakıldıkları akarsuya değil, yumurtaların kuluçkaya 

bırakıldığı veya büyüdükleri akarsuya dönmüşlerdir.”66 Fakat en dikkate 

değer geri göç etme özelliğini, Atlantik’in çok yosunlu bir bölgesinde 

(Sargasso Sea) yumurtaları 400 - 700 m. derinliğindeki sıcak, tuzlu suya 

bırakılan yılan balıkları göstermiştir. Yılan balığının yumurtaları, nisbeten 

küçük başlarıyla yaprağa benzer; leptosefalik şekillere bürününce Gulf Stream 

tarafından kıta şelflerinin sığ sularına taşınır ve dibe yerleşirler. İki buçuk yıl 

kadar diplerde yaşayan bu yılan balıkları 8 cm. kadar büyür, renklenir, 

silindirik şekiller kazanırlar ve cam yılan balıkları olarak sahil sularına doğru 

hareket ederler. Ondan sonra 10 - 15 yıl kalacakları taze sularda akıntıya karşı 

yüzerek yol alırlar; bunun sonunda iri gözlü gümüş yılan balıklarına 

dönüşürler ve en sonu ölmek için Sargasso Sea’deki yumurta olarak 

bırakıldıkları yere dönerler. Somon ve yılan balıklarının bu harikulade yön 

bulma beceri ya da yetenekleri büyük bir ihtimalle göksel ve coğrafi 

																																																													
65 Aynı eser, 179. 
66 Aynı yer. 

	

 

özellikleri açık seçik tanımalarına bağlıdır.67 Bu da yine İlahî bir takdirle olsa 

gerek; aksi takdirde insanın bile yakalayamadığı bu nitelikleri bunların 

öğrenip elde etmeleri başka türlü nasıl açıklanır? 

Netice 

Evrim teorisi ile ilgili bu eleştirel değerlendirmede canlının cansızdan 

evrim yoluyla türediği şeklindeki temel telakkinin hem bilim adamları, hem 

de Kur’an tarafından güçlü bir şekildee desteklendiğini gördük. Keza Kur’an 

canlı varlıkların sudan neş’et ettiğini de onaylamaktadır. Evrim kuramı 

konusunda Kur’an’ın vardığı en son nokta budur. Bilim adamları bu kuramı 

isbat etmek için gerçekten bilimsel yöntemler kullanmışlardır; ancak, insanın 

maymun-insandan evrimleştiğine ilişkin tutarlı, mantıklı ve sistemli bir 

hikâye ortaya koyamamışlardır. İnsanın evrimi ile ilgili bilimsel temel 

oldukça zayıftır; çünkü bu görüş eksik ve bölük pörçük delillere 

dayanmaktadır. Bilim adamları bu teorinin geçerliliğini (doğruluğunu) 

kanıtlamak için şevkle çalışırken, benzerliklere fazlasıyla ağırlık verdikleri 

halde esaslı farklılıkları bütünüyle görmezlikten gelmişlerdir. Öte yandan, 

Kur’an sadece insana bahşedilmiş olan farklılıklar ve biricik olma özelliği 

taşıyan nitelikler üzerinde durmuştur. 

İnsanın hem fizikî, hem de zihni gelişmesini ihtiva eden temel 

meselelere cevap vermediği sürece hiçbir teori geçerli kabul edilemez. İnsanın 

eşsiz ve biricik olan özelliklerini, yani akıl, konuşma kabiliyeti ve kalem 

kullanma becerisini doğal ayıkla(n)ma sürecine atfetmek insan aklını 

aşağılamak ve hor görmektir. Öyle görünüyor ki insanın yaratılışında İlahî 

takdirin kasıtlı bir biçimde saf dışı edilmesi söz konusudur. Biyoloji bilginleri, 

insanı, doğal ayıkla(n)ma sürecinin kendi kendine ortaya çıkmış bir kölesi 

olarak görmektedirler; oysa insanı hem yeryüzündeki, hem de uzaydaki 
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bilinmeyenler hakkında bilgi edinebilen, ihtiyaçlarına göre çevresini 

değiştirebilen en yüce eseri olarak Allah yaratmıştır. İnsanın alabildiğine 

geniş entelektüel ve teknolojik başarıları, onun hayvan ve meleklerden farklı 

olan statüsü, Kur’an’ın görüşünün doğruluğunun açık bir kanıtıdır.  

Bilim adamlarının bakış açılarının aksine, Kur’an’ın görüşü açık ve kesindir 

(categorical). İnsan “kokuşmuş (nemli ve sıcak) çamurdan yaratıldığı” 

halde,68 öteki canlı varlıklar sudan evrimleşmişlerdir. Üstelik, insana Allah’ın 

ruhu bahşedilmiştir ki bu gerçekten onun için biricik bir ayrıcalıktır. Hakikat 

peşinde koşan bilim adamları yanlış ve bilimsel açıdan desteklenip 

sürdürülemez olan bir teoriden vazgeçmekte tereddüt etmemelidirler. Tabiî 

olaylarla ilgili İlahî vahiy karşısındaki önyargılarını terk edip, insanın ev-

riminin anlam ve önemini kavrama ve izah etme konusunda araştırmalarını 

Kur’an’ın gösterdiği istikamete yöneltmelidirler. Kur’an hakikatten başka bir 

şey ortaya koymamaktadır. “O ancak ve ancak hakikat olarak inmiştir.” “O 

ancak ve ancak hakikat olarak inmiştir.”69 ve bilim adamlarını nihaî hakikati 

keşfetmeye yöneltecektir. 
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basılmıştır.  

Önsöz 

Türke doğrunun birinci kitabını arkadaşımdan borç alarak bastırdım 

ve bin bir güçlük içinde! Kitap memlekette hiç umulmayan bir ilgi uyandırdı. 

İkinci basımını yaptık o da bitti. Sağ kalırsak bir üçüncü basımını da 

yapacağız. İkinci kitap birinci kitabın parçasıdır, onun devamıdır. Tez yine 

odur: Türke doğru, gelencilik. İkinci kitapta birincisi gibi açık ve yaygın bir 

milliyetçiliğin her şeyden önce gelencilikten başka bir olmadığını 

geleneklerinden kopan milletlerin kökünden ayrılmış bitkiler gibi solup 

kuruyacağını, her türlü kültürel ve medeni kalkınmaların başı ulusal 

geleneklere sarılmak olduğunu söyler. 

Kuvvetlisin 

Cahil köylü deyip geçme! Tarlayı sürmesini bilen odur; ekmesini, 

biçmesini bilen odur! Çocuk yetiştirmesini, büyütmesini, askere göndermesini 

bilen odur. Düşmanla dövüşmesini bilen odur. Yurdunu korumasını bilen 
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bilinmeyenler hakkında bilgi edinebilen, ihtiyaçlarına göre çevresini 

değiştirebilen en yüce eseri olarak Allah yaratmıştır. İnsanın alabildiğine 

geniş entelektüel ve teknolojik başarıları, onun hayvan ve meleklerden farklı 

olan statüsü, Kur’an’ın görüşünün doğruluğunun açık bir kanıtıdır.  

Bilim adamlarının bakış açılarının aksine, Kur’an’ın görüşü açık ve kesindir 

(categorical). İnsan “kokuşmuş (nemli ve sıcak) çamurdan yaratıldığı” 

halde,68 öteki canlı varlıklar sudan evrimleşmişlerdir. Üstelik, insana Allah’ın 

ruhu bahşedilmiştir ki bu gerçekten onun için biricik bir ayrıcalıktır. Hakikat 

peşinde koşan bilim adamları yanlış ve bilimsel açıdan desteklenip 

sürdürülemez olan bir teoriden vazgeçmekte tereddüt etmemelidirler. Tabiî 

olaylarla ilgili İlahî vahiy karşısındaki önyargılarını terk edip, insanın ev-

riminin anlam ve önemini kavrama ve izah etme konusunda araştırmalarını 

Kur’an’ın gösterdiği istikamete yöneltmelidirler. Kur’an hakikatten başka bir 

şey ortaya koymamaktadır. “O ancak ve ancak hakikat olarak inmiştir.” “O 

ancak ve ancak hakikat olarak inmiştir.”69 ve bilim adamlarını nihaî hakikati 

keşfetmeye yöneltecektir. 

	

																																																													
68 37 Sâffât: 2. 
69 17 Isrâ: 105. 
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Türke Doğru 176 sayfalık bir kitaptır. Yazarı, İsmayıl Hakkı 

Baltacıoğlu’dur. Kültür Basımevi tarafından 1943 yılında İstanbul’da 

basılmıştır. Kapaktaki “üçüncü bin” yazısı baskı sayısını ve adedini 

belirtmektedir. Basan ve yayan yeni adam bilgisi de kitap kapağında yer 

almaktadır. Kitabın ederi 150 kuruştur. Eser, yeşil renkli karton kapağa 

basılmıştır.  

Önsöz 

Türke doğrunun birinci kitabını arkadaşımdan borç alarak bastırdım 

ve bin bir güçlük içinde! Kitap memlekette hiç umulmayan bir ilgi uyandırdı. 

İkinci basımını yaptık o da bitti. Sağ kalırsak bir üçüncü basımını da 

yapacağız. İkinci kitap birinci kitabın parçasıdır, onun devamıdır. Tez yine 

odur: Türke doğru, gelencilik. İkinci kitapta birincisi gibi açık ve yaygın bir 

milliyetçiliğin her şeyden önce gelencilikten başka bir olmadığını 

geleneklerinden kopan milletlerin kökünden ayrılmış bitkiler gibi solup 

kuruyacağını, her türlü kültürel ve medeni kalkınmaların başı ulusal 

geleneklere sarılmak olduğunu söyler. 

Kuvvetlisin 

Cahil köylü deyip geçme! Tarlayı sürmesini bilen odur; ekmesini, 

biçmesini bilen odur! Çocuk yetiştirmesini, büyütmesini, askere göndermesini 

bilen odur. Düşmanla dövüşmesini bilen odur. Yurdunu korumasını bilen 
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odur. Sıkıntıları çekmesini bilen odur. Güçlükleri yenmesini bilen odur. Türk 

olduğunu bilen odur. Çok eski, çok büyük bir millet olduğunu bilen odur. 

Kendi milletini başka milletlerden aşağı görmeyen odur. Öz milliyetçi odur. 

Medeniyetin gösterişine aldanıp kendini unutmayan yine odur.  

Kuvvetlisin; neden? Bu yeryüzünde yaşayan büyük milletler arasında 

büyük bir yerin ve o yerin üzerin de yaşama hakkın olduğuna inandığın için. 

Kuvvetlisin; neden? Tarihin düşkünler karşısında şahlanan, güçlüler 

karşısında boyun eğen alçak bir sürünün alçaklık dolu tarihi değil, düşkünlere 

el uzatan, cana kıyanlara karşı ayaklanan, yardımı kendine töre yapan asil bir 

milletin ulu tarihi olduğu için. 

Kuvvetlisin; neden? Bütün milli tarihinde ve törel menkibelerinde 

insanlık halini ve insanlık töresini en yüksek derecede temsil ettiğin için. 

Kuvvetlisin; neden? Çünkü kahve köşesinde pineklediğin, sokakta 

dolaştığın, evde esnediğin zaman, dedikoduya, yeise, bedbinliğe yer 

vermediğin için. 

Kuvvetlisin; neden? Çünkü sovanı somuna katık etmesini biliyorsun, 

aç kalmasını biliyorsun, acı çekmesini biliyorsun, sevmek nedir biliyorsun, 

ölmek nedir biliyorsun, korkmuyorsun. 

Kuvvetlisin; neden? Zira engin bir hayat felsefen var. 

Kuvvetlisin; neden? Şunun için ki tarih, idealini kaybeden 

cemiyetlerin böyle bir ülkünün kızgınlığını taşıyanlar tarafından yutulduğunu 

öğretiyor. 

Kuvvetlisin; niçin mi? İçeride parça parça olmadığın için, tek gövde, 

tek gönül ve tek istek gücü olarak yaşadığın için. 

Cevap Ver!  

Genç adam! Senin için en büyük tehlike, hiçbir işe yaramamaktır. 

Sağlam gövdeli, akıllı, bilgili, duygulu, hatta enerjik olabilirsin; fakat, işe de 

yaramalısın. Tek başına kuvvetli olman yetmez, topluluğun içinde de 

yaşamalısın. Bu topluluk yalnız insan değil, toplulukta yaşar adam ister. 

	

 

Ömrün de bir kere eline beli alıp tarlaya girdin mi? bu beli katı toprağın 

çatlaklarına saplayıp tezekleri devirdin mi? Eline balyoz alıp ocakta kızaran 

demirin üzerine var kuvvetinle vurdun mu? Eğenin altından dökülen demir 

tozlarını teneffüs ettin mi? Şu seyrek dişli ağaç testeresiyle bir ağaç kütüğü 

kestin mi? Hayatın da bir defa olsun, taşı taş üzerine koydun mu?  

Soruyorum sana: Aşk nedir tanıttın mı? Bach’ı dinledin mi? Mısır 

heykeli önünde saatlerce düşündün mü? Hattat Mustafa Rakım’ın yazılarını 

seyrettin mi? Okuduklarını düşündün mü? İşittiklerini kontrol ettin mi? 

Şöhretleri ölçüye vurdun mu?  

Düşmanları düşünmeye alıştın mı? Memlekete karşı borcunu ödemek 

onurunu taşıyor musun? Vazifeni vazife olarak, menfaatsiz ve garazsizce 

yapmak elinde mi? Kaç insanı açlıktan kurtardın ve kaç genci iğri yoldan 

alıkoydun? İyilik, doğruluk, güzellik uğrunda ölümü bile hiçe sayabiliyor 

musun? Bu sorulara vereceğin cevaplar müsbet mi? Hayır, hayır! Öyleyse sen, 

törel ve saygıya değe bir şahsiyet değilsin. 

Vazifeni Yap! 

Ey, insan denilen ağaç! Üzerinde yaşadığın toprağa kök sal! Ye, iç, 

büyü, yemiş ver! Yalnız derin değil, ölün bile işe yarasın! Öldüğün vakit 

yurdunun toprağına toprak kat; yurdunun toprağı seninle çoğalsın! 

Vazifenin ne olduğunu bana sorma; çünkü onu benden iyi bilirsin.  

Vazifeni yap! Menfaat için, kazanç için, iyi görünmek için değil, 

vazife olarak yap! 

Vazifeni yap! Vazifeyi yapmak kolay değildir; onu insanlığımıza 

aykırı bir şey olarak aldıkça ve anladıkça. Vazife aşkını edin!  

Vazifeni yap! Vazifeni yapmak için örneğe ihtiyacın yoktur. İnsan 

değil misin, kendini yokla; vazife buyruğunu içinde, kendinde bulacaksın. 

Genç adam! Bütün bunları yapmayı kahramanlık sanma! Vazifeyi her 

günkü vazife olarak yap! İnsanlık vazifeni efsaneleştirme! Roman kahramanı 

değil, insan ol! Vazifeni alçak gönülle, sessizce yap! 
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odur. Sıkıntıları çekmesini bilen odur. Güçlükleri yenmesini bilen odur. Türk 

olduğunu bilen odur. Çok eski, çok büyük bir millet olduğunu bilen odur. 

Kendi milletini başka milletlerden aşağı görmeyen odur. Öz milliyetçi odur. 

Medeniyetin gösterişine aldanıp kendini unutmayan yine odur.  

Kuvvetlisin; neden? Bu yeryüzünde yaşayan büyük milletler arasında 

büyük bir yerin ve o yerin üzerin de yaşama hakkın olduğuna inandığın için. 

Kuvvetlisin; neden? Tarihin düşkünler karşısında şahlanan, güçlüler 

karşısında boyun eğen alçak bir sürünün alçaklık dolu tarihi değil, düşkünlere 

el uzatan, cana kıyanlara karşı ayaklanan, yardımı kendine töre yapan asil bir 

milletin ulu tarihi olduğu için. 

Kuvvetlisin; neden? Bütün milli tarihinde ve törel menkibelerinde 

insanlık halini ve insanlık töresini en yüksek derecede temsil ettiğin için. 

Kuvvetlisin; neden? Çünkü kahve köşesinde pineklediğin, sokakta 

dolaştığın, evde esnediğin zaman, dedikoduya, yeise, bedbinliğe yer 

vermediğin için. 

Kuvvetlisin; neden? Çünkü sovanı somuna katık etmesini biliyorsun, 

aç kalmasını biliyorsun, acı çekmesini biliyorsun, sevmek nedir biliyorsun, 

ölmek nedir biliyorsun, korkmuyorsun. 

Kuvvetlisin; neden? Zira engin bir hayat felsefen var. 

Kuvvetlisin; neden? Şunun için ki tarih, idealini kaybeden 

cemiyetlerin böyle bir ülkünün kızgınlığını taşıyanlar tarafından yutulduğunu 

öğretiyor. 

Kuvvetlisin; niçin mi? İçeride parça parça olmadığın için, tek gövde, 

tek gönül ve tek istek gücü olarak yaşadığın için. 

Cevap Ver!  

Genç adam! Senin için en büyük tehlike, hiçbir işe yaramamaktır. 

Sağlam gövdeli, akıllı, bilgili, duygulu, hatta enerjik olabilirsin; fakat, işe de 

yaramalısın. Tek başına kuvvetli olman yetmez, topluluğun içinde de 

yaşamalısın. Bu topluluk yalnız insan değil, toplulukta yaşar adam ister. 

	

 

Ömrün de bir kere eline beli alıp tarlaya girdin mi? bu beli katı toprağın 

çatlaklarına saplayıp tezekleri devirdin mi? Eline balyoz alıp ocakta kızaran 

demirin üzerine var kuvvetinle vurdun mu? Eğenin altından dökülen demir 

tozlarını teneffüs ettin mi? Şu seyrek dişli ağaç testeresiyle bir ağaç kütüğü 

kestin mi? Hayatın da bir defa olsun, taşı taş üzerine koydun mu?  

Soruyorum sana: Aşk nedir tanıttın mı? Bach’ı dinledin mi? Mısır 

heykeli önünde saatlerce düşündün mü? Hattat Mustafa Rakım’ın yazılarını 

seyrettin mi? Okuduklarını düşündün mü? İşittiklerini kontrol ettin mi? 

Şöhretleri ölçüye vurdun mu?  

Düşmanları düşünmeye alıştın mı? Memlekete karşı borcunu ödemek 

onurunu taşıyor musun? Vazifeni vazife olarak, menfaatsiz ve garazsizce 

yapmak elinde mi? Kaç insanı açlıktan kurtardın ve kaç genci iğri yoldan 

alıkoydun? İyilik, doğruluk, güzellik uğrunda ölümü bile hiçe sayabiliyor 

musun? Bu sorulara vereceğin cevaplar müsbet mi? Hayır, hayır! Öyleyse sen, 

törel ve saygıya değe bir şahsiyet değilsin. 

Vazifeni Yap! 

Ey, insan denilen ağaç! Üzerinde yaşadığın toprağa kök sal! Ye, iç, 

büyü, yemiş ver! Yalnız derin değil, ölün bile işe yarasın! Öldüğün vakit 

yurdunun toprağına toprak kat; yurdunun toprağı seninle çoğalsın! 

Vazifenin ne olduğunu bana sorma; çünkü onu benden iyi bilirsin.  

Vazifeni yap! Menfaat için, kazanç için, iyi görünmek için değil, 

vazife olarak yap! 

Vazifeni yap! Vazifeyi yapmak kolay değildir; onu insanlığımıza 

aykırı bir şey olarak aldıkça ve anladıkça. Vazife aşkını edin!  

Vazifeni yap! Vazifeni yapmak için örneğe ihtiyacın yoktur. İnsan 

değil misin, kendini yokla; vazife buyruğunu içinde, kendinde bulacaksın. 

Genç adam! Bütün bunları yapmayı kahramanlık sanma! Vazifeyi her 

günkü vazife olarak yap! İnsanlık vazifeni efsaneleştirme! Roman kahramanı 

değil, insan ol! Vazifeni alçak gönülle, sessizce yap! 
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İnanmak 

Evet inanmak, her yapıcılığın, her yaratıcılığın başında olduğu gibi, 

inanmak. Onlara, kendine inanmak. Bilgisine, duygusuna, işine inanmak. 

Sonuna kadar inan ile çalışmak… Bütün, hayatımda inandım ve onun için 

başkalarını da inandırdım. Onun için kurtardım ve yaşattım. Siz ise 

inanmadınız. Onun için öldürdünüz. Şimdi ölüyorum, çünkü artık 

yaşayacağıma inanmıyorum.  

Bir gün gelecek, bu yeryüzünden kötülük kalkacak, bütün insanlar 

birbirini sevecekler, kimse kimsenin zararını istemeyecek derlerse, yalan 

söylüyorlar, inanma! İyilik de, kötülük de bu alemin kuruluşunda vardır. 

Hayat iyiliğin kötülükle hiç durmayıp savaşması, bazen onu yenmesi, bazen 

de ona yenilmesidir. 

Vazife sanatı en güç sanattır. Yemek, içmek, uyumak, iştihayı 

doyurmak güç işler değildir. Bunları isteyip istememek elimizde değildir.  

Sana tükenmek bilmeyen bir hazine, kurumak bilmeyen bir kaynak, 

bir enerji alanı bildireyim: inanmak! Türklük idealine inan ve vazifeni yap!  

İnanacaksın, Başaracaksın! 

Keskin gören gözlerini dünya savaşına çevir, bak! Değerlerin boy 

ölçüştüğü kanlı meydanlarda sınırları koruyan, kahramanları ateşe saldırtan, 

dehaları seferber eden, ölüleri dirilten, dirileri tekrar ölümün kucağına atan 

milli ruhtan başka hangi büyük kuvvet vardır? Milliyetin bu yeryüzünde 

yaşayabilen en büyük ve en yaratıcı gerçek olduğunu unutma! 

İnanacaksın; neye? Her şeyden önce bu yeryüzünde yaşayan 

insanlardan aşağı, geri yetkisiz olmadığını; kültürün de, medeniyetin de hiçbir 

zümrenin, hiçbir milletin inhisarı olmadığına; başkalarının kafatası 

seninkinden düzgün, istidatları seninkinden daha çok, iç hazineleri 

seninkinden daha zengin olmadığına inanacaksın. 

İnanacaksın; niçin? Tabiatın elinden çıktığı gibi bütün insanların bir, 

aynı zaruretlere tabi ve aynı hürriyetlere layık olduğuna inanacaksın.  

	

 

İnanacaksın; neye? Ferdin, gelip geçici, ferdi hayatın bir göz kırpma 

kadar kısa olduğuna; fakat millet hayatının uzun, sürekli, hemen hemen ölmez 

ve tükenmez olduğuna inanacaksın. 

Başaracaksın; nasıl?  Toprak,  gök, deniz, kalp, ciğer, zeka, millet, 

insanlık, devleti daha iyi tanıyarak.  

Başaracaksın; nasıl?  Sana aşağılık,  gerilik, bitkinlik duygusu veren 

her şeyi yok ederek sen daima vazifeni yaparak sen daima çoğalarak. 

Milleti Anla! 

Bizi ölülerimize sımsıkı efsaneler masallar, atasözleri,  prejüjeler 

vardır.  Bunları söküp atmak ne elimizdedir, ne de bu iş faydalıdır. 

Milli varlığımızın ilk cevherleri akıl ve medeniyet alanını dahi aşan 

bu derin ve karanlık zihniyette gömülüdür. Coğrafya, tarih, politika, medeni 

ihtiyaç ayrımlarına karşı Türk bırakan, aynı insan soyu ve vicdan birliği olarak 

tanıtan işte kültürdür. 

Kültür ile medeniyeti ayır artık! 1908’den beri sürüp gelen bu kültür 

ve medeniyet kavgasını bitir artık! Kültür bir milletten doğan ve yalnız o 

millete mahsus olan, milletten millete değişen, milletten millete geçmeyen 

şeyin, manevi değerlerin adıdır. 

Medeniyetin kültüründen apayrı bir şey olduğunu unutma! Medeniyet 

demek akıldan doğan, teknikte yaşayan, yalnız bir millete mahsus olmayan, 

milletten millete geçebilen, milleti millete benzeten, sosyal tipten sosyal tipe 

değişen: teknik, metot, kaide, bilgi, bilim, fen demektir. 

Kültür ile gelenek bir millete mahsustur, millidir. Medeniyet 

milletlerarasıdır. Medeniyet aklımızdan, kültür benliğimizden doğar. Kültür 

öğrenilmez; medeniyet öğrenilir. Millet olmak için medeni olmak yetmez, 

özel vicdanı, öz kültürü bulunmak ta gerektir. 

Kültür milletin canıdır. O çıkarsa medeniyet denilen iskelet yaşamaz. 
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İnanmak 

Evet inanmak, her yapıcılığın, her yaratıcılığın başında olduğu gibi, 

inanmak. Onlara, kendine inanmak. Bilgisine, duygusuna, işine inanmak. 

Sonuna kadar inan ile çalışmak… Bütün, hayatımda inandım ve onun için 

başkalarını da inandırdım. Onun için kurtardım ve yaşattım. Siz ise 

inanmadınız. Onun için öldürdünüz. Şimdi ölüyorum, çünkü artık 

yaşayacağıma inanmıyorum.  

Bir gün gelecek, bu yeryüzünden kötülük kalkacak, bütün insanlar 

birbirini sevecekler, kimse kimsenin zararını istemeyecek derlerse, yalan 

söylüyorlar, inanma! İyilik de, kötülük de bu alemin kuruluşunda vardır. 

Hayat iyiliğin kötülükle hiç durmayıp savaşması, bazen onu yenmesi, bazen 

de ona yenilmesidir. 

Vazife sanatı en güç sanattır. Yemek, içmek, uyumak, iştihayı 

doyurmak güç işler değildir. Bunları isteyip istememek elimizde değildir.  

Sana tükenmek bilmeyen bir hazine, kurumak bilmeyen bir kaynak, 

bir enerji alanı bildireyim: inanmak! Türklük idealine inan ve vazifeni yap!  

İnanacaksın, Başaracaksın! 

Keskin gören gözlerini dünya savaşına çevir, bak! Değerlerin boy 

ölçüştüğü kanlı meydanlarda sınırları koruyan, kahramanları ateşe saldırtan, 

dehaları seferber eden, ölüleri dirilten, dirileri tekrar ölümün kucağına atan 

milli ruhtan başka hangi büyük kuvvet vardır? Milliyetin bu yeryüzünde 

yaşayabilen en büyük ve en yaratıcı gerçek olduğunu unutma! 

İnanacaksın; neye? Her şeyden önce bu yeryüzünde yaşayan 

insanlardan aşağı, geri yetkisiz olmadığını; kültürün de, medeniyetin de hiçbir 

zümrenin, hiçbir milletin inhisarı olmadığına; başkalarının kafatası 

seninkinden düzgün, istidatları seninkinden daha çok, iç hazineleri 

seninkinden daha zengin olmadığına inanacaksın. 

İnanacaksın; niçin? Tabiatın elinden çıktığı gibi bütün insanların bir, 

aynı zaruretlere tabi ve aynı hürriyetlere layık olduğuna inanacaksın.  

	

 

İnanacaksın; neye? Ferdin, gelip geçici, ferdi hayatın bir göz kırpma 

kadar kısa olduğuna; fakat millet hayatının uzun, sürekli, hemen hemen ölmez 

ve tükenmez olduğuna inanacaksın. 

Başaracaksın; nasıl?  Toprak,  gök, deniz, kalp, ciğer, zeka, millet, 

insanlık, devleti daha iyi tanıyarak.  

Başaracaksın; nasıl?  Sana aşağılık,  gerilik, bitkinlik duygusu veren 

her şeyi yok ederek sen daima vazifeni yaparak sen daima çoğalarak. 

Milleti Anla! 

Bizi ölülerimize sımsıkı efsaneler masallar, atasözleri,  prejüjeler 

vardır.  Bunları söküp atmak ne elimizdedir, ne de bu iş faydalıdır. 

Milli varlığımızın ilk cevherleri akıl ve medeniyet alanını dahi aşan 

bu derin ve karanlık zihniyette gömülüdür. Coğrafya, tarih, politika, medeni 

ihtiyaç ayrımlarına karşı Türk bırakan, aynı insan soyu ve vicdan birliği olarak 

tanıtan işte kültürdür. 

Kültür ile medeniyeti ayır artık! 1908’den beri sürüp gelen bu kültür 

ve medeniyet kavgasını bitir artık! Kültür bir milletten doğan ve yalnız o 

millete mahsus olan, milletten millete değişen, milletten millete geçmeyen 

şeyin, manevi değerlerin adıdır. 

Medeniyetin kültüründen apayrı bir şey olduğunu unutma! Medeniyet 

demek akıldan doğan, teknikte yaşayan, yalnız bir millete mahsus olmayan, 

milletten millete geçebilen, milleti millete benzeten, sosyal tipten sosyal tipe 

değişen: teknik, metot, kaide, bilgi, bilim, fen demektir. 

Kültür ile gelenek bir millete mahsustur, millidir. Medeniyet 

milletlerarasıdır. Medeniyet aklımızdan, kültür benliğimizden doğar. Kültür 

öğrenilmez; medeniyet öğrenilir. Millet olmak için medeni olmak yetmez, 

özel vicdanı, öz kültürü bulunmak ta gerektir. 

Kültür milletin canıdır. O çıkarsa medeniyet denilen iskelet yaşamaz. 
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Fransız terbiyesi mi, İngiliz terbiyesi mi, Alman terbiyesi mi, deyip 

duran kozmopolit! Türkün terbiyesi yalnız ve ancak Türk olabilir. Millet 

ticaret mantığı değildir ki yad ellerden satın alınabilsin! 

Kendine Dön! 

Hayrettin, Sinan, Kasım, Mehmet Ağa, Şeyh Hamdullah, Mustafa 

Rakım, Yunus Emre, Karacaoğlan, Atatürk, İnönü… dünyanın en ulusal, en 

orijinal eserlerini yarattılar. Fakat, bu eserlerin örneklerini dışarıda, olduğu 

gibi, hazır bulmadılar. Bu büyük yaratıcılar milli kalan eserlerine nasıl 

ulaştılar?  

1. Aşağılık duygusu taşımadığı için.  

2. Yabancıları taklit etmedikleri için.  

3. Halk içinde yaşadıkları için.  

4. Ulusal geleneklerden ayrılmadıkları için.  

5. Ulusal benliklerinden ilham aldıkları için.  

6. Yeni tekniği benimsedikleri için.  

7. Durmayıp yaratma denemeleri yaptıkları için.  

Türk! Başka milletlerin medeniyetini öğren, taklit et, istersen onlara 

hayran ol! Fakat başka milletlerin kültürünü, geleneklerini alma.  

Türk! Kendini başka milletlerden aşağı görme. 

Türk edebi! Türk olmayan bir dilin geleneklerini Türkçeye sokma.  

Durma, Yarat! 

Bir yalının penceresinde, bir derenin kıyısında oturup engine dalma! 

Tabiatın kucağında romantikler gibi kendinden geçme! Tabiatı gör, duy, yaşa; 

hakkındır. Fakat, onu yen; vazifendir. Tabiat dininden çık; hak dinine gir: 

Tabiatı yen! Yaratıcı ol! Tabiatı onun kulu gibi değil, yaradanı gibi sev! 

Tabiata yenilme, tabiatı yen! Tabiata hayranlıktan vazgeç; onunla oyna; 

toprağını eş, suyunda yüz, havasında uç, balıklarını tut, midyelerini çıkar, 

dalgalarını aş, bulutlarını, korkma çiğne! 

	

 

Durmak, ölmektir; yaşamak, yaratmaktır. Maddeden maddeye 

atlamak, kalıptan kalıba geçmek, her seferinde yaratıcı kudretini kullanmak; 

işte bu alemdeki sonsuz evrimlerin sırrı! Türk! Yaşıyorsun, çünkü 

yaratabiliyorsun; ölenlerin yerine dirilerini, eskiyenlerin yerine yenilerini 

koyabiliyorsun, bayatlayanları tazeleyebiliyorsun. Yaşıyorsun, yaratıyorsun; 

çünkü canlısın. Türk, durma, yarat!  

Yurdunu Sev!  

Sevmeye ehliyetin var mı? Sevmek istiyor musun? Sev! Her güzel 

şeyi sev, doya doya, kana kana sev! Sevmek için ülke ararsan, üstünde ve 

altında yaşadığın, suyunu içtiğin, toprağını emdiğin yurdunu sev! Gözle 

görünen, elle tutulan, şenlenmesi elinde olan Türk yurdunu sev! Hayali, itibari 

soyuk, fantastik ülkelere sakın aşık olma! Mantığında yarattığın, 

muhayyilenle süslediğin, zihninle içine girip oturduğun sözde yurtları yık! 

Yalana bel bağlama, gerçeğe güven! Genç adam! Bu toprağın adamı olduğunu 

hiç unutma! Yurdunu sev!  

Yurt her şeyden önce kuvvetli bir şuurdur: Vatan sözünü 

söylediğimiz, işittiğimiz, vatanı düşündüğümüz zaman bir an önceki gibi 

kalmamız mümkün değildir.  

Yurt bu toprak üzerinde nefes aldığımız hava, içtiğimiz su, yediğimiz 

buğday başkaları mıdır? Vatan uzvi varlığımızı besleyen ana kaynak mıdır? 

Hayır; yurt fikri menfaat, istihsal, refah, tasarruf düşüncelerine yabancı bir 

şey! Yurt durmayıp sömürülecek bir şey değil, uğrunda can feda edilecek 

kutsal, üstün, manevi bir ülkedir.  

Devleti Say!  

Dünya yıkılsa, biz yine yerli yerimizdeyiz. Biz bu alemde kuvvetin 

de, zaafın da kaynağı ne olduğunu her milletten daha iyi bilen bir milletiz. Biz 

yalnızlık, ayrılık, çekememek, kötü şeyler olduğunu denemiş ve öğrenmiş bir 

milletiz. Ölüm ihtimallerini yok ettik; yaşama imkanlarını vazettik ve Türkiye 

denilen coğrafi birlik ve Türklük denilen manevi birlik halinde yaşıyoruz. 
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gibi, hazır bulmadılar. Bu büyük yaratıcılar milli kalan eserlerine nasıl 

ulaştılar?  

1. Aşağılık duygusu taşımadığı için.  

2. Yabancıları taklit etmedikleri için.  

3. Halk içinde yaşadıkları için.  

4. Ulusal geleneklerden ayrılmadıkları için.  

5. Ulusal benliklerinden ilham aldıkları için.  

6. Yeni tekniği benimsedikleri için.  

7. Durmayıp yaratma denemeleri yaptıkları için.  

Türk! Başka milletlerin medeniyetini öğren, taklit et, istersen onlara 

hayran ol! Fakat başka milletlerin kültürünü, geleneklerini alma.  

Türk! Kendini başka milletlerden aşağı görme. 

Türk edebi! Türk olmayan bir dilin geleneklerini Türkçeye sokma.  

Durma, Yarat! 

Bir yalının penceresinde, bir derenin kıyısında oturup engine dalma! 

Tabiatın kucağında romantikler gibi kendinden geçme! Tabiatı gör, duy, yaşa; 

hakkındır. Fakat, onu yen; vazifendir. Tabiat dininden çık; hak dinine gir: 

Tabiatı yen! Yaratıcı ol! Tabiatı onun kulu gibi değil, yaradanı gibi sev! 

Tabiata yenilme, tabiatı yen! Tabiata hayranlıktan vazgeç; onunla oyna; 

toprağını eş, suyunda yüz, havasında uç, balıklarını tut, midyelerini çıkar, 

dalgalarını aş, bulutlarını, korkma çiğne! 

	

 

Durmak, ölmektir; yaşamak, yaratmaktır. Maddeden maddeye 

atlamak, kalıptan kalıba geçmek, her seferinde yaratıcı kudretini kullanmak; 

işte bu alemdeki sonsuz evrimlerin sırrı! Türk! Yaşıyorsun, çünkü 

yaratabiliyorsun; ölenlerin yerine dirilerini, eskiyenlerin yerine yenilerini 

koyabiliyorsun, bayatlayanları tazeleyebiliyorsun. Yaşıyorsun, yaratıyorsun; 

çünkü canlısın. Türk, durma, yarat!  

Yurdunu Sev!  

Sevmeye ehliyetin var mı? Sevmek istiyor musun? Sev! Her güzel 

şeyi sev, doya doya, kana kana sev! Sevmek için ülke ararsan, üstünde ve 

altında yaşadığın, suyunu içtiğin, toprağını emdiğin yurdunu sev! Gözle 

görünen, elle tutulan, şenlenmesi elinde olan Türk yurdunu sev! Hayali, itibari 

soyuk, fantastik ülkelere sakın aşık olma! Mantığında yarattığın, 

muhayyilenle süslediğin, zihninle içine girip oturduğun sözde yurtları yık! 

Yalana bel bağlama, gerçeğe güven! Genç adam! Bu toprağın adamı olduğunu 

hiç unutma! Yurdunu sev!  

Yurt her şeyden önce kuvvetli bir şuurdur: Vatan sözünü 

söylediğimiz, işittiğimiz, vatanı düşündüğümüz zaman bir an önceki gibi 

kalmamız mümkün değildir.  

Yurt bu toprak üzerinde nefes aldığımız hava, içtiğimiz su, yediğimiz 

buğday başkaları mıdır? Vatan uzvi varlığımızı besleyen ana kaynak mıdır? 

Hayır; yurt fikri menfaat, istihsal, refah, tasarruf düşüncelerine yabancı bir 

şey! Yurt durmayıp sömürülecek bir şey değil, uğrunda can feda edilecek 

kutsal, üstün, manevi bir ülkedir.  

Devleti Say!  

Dünya yıkılsa, biz yine yerli yerimizdeyiz. Biz bu alemde kuvvetin 

de, zaafın da kaynağı ne olduğunu her milletten daha iyi bilen bir milletiz. Biz 

yalnızlık, ayrılık, çekememek, kötü şeyler olduğunu denemiş ve öğrenmiş bir 

milletiz. Ölüm ihtimallerini yok ettik; yaşama imkanlarını vazettik ve Türkiye 

denilen coğrafi birlik ve Türklük denilen manevi birlik halinde yaşıyoruz. 
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Gövdemizde hiçbir yarık, ruhumuzda hiçbir ayrılık yoktur. İnönü milletimizin 

babası, medeniyetimizin bekçisi ve kültürümüzün mümessilidir. Ondan 

korkmuyoruz, onu seviyoruz, onu sayıyoruz, onu kendimizden ayrı 

görmüyoruz, onunla biriz. Onun için dünya yıkılsa biz yerli yerimizdeyiz.  

Türk tarihi gösteriyor: Türk ne zaman kendine iyi bir baş bulmuşsa 

dünyanın en kuvvetli bir devleti olmuş, ne zaman kötü bir başı başında 

taşımak felaketine hatlanmışsa devletini de, kendini de felakette görmüştür. 

Ordu 

Bu alem bir savaş alemidir. En aşağılık yaratıklardan en yüksek 

varlıklara kadar savaş tabiatın değişmez bir yasasıdır. Dünya kurulduğundan 

beri büyük küçüğü sürer, kuvvetli zayıfı ezer, ileri geriyi kendine katar, 

medeniyeti üstün olan medeniyeti geri olanı kurutur, askerlik geleneği olan 

geleneksiz olanı eritir, ölmesini bilen ölmesini bilmeyeni yener. Ordusu olan 

ordusu olmayanı yok eder. Savaş bu kadar korkunç, gerçek iken onun 

varlığını, yokluğunu çekişmek ahmaklıktan ileri gelmiyorsa bozgunculuktan 

ileri gelir. 

İnsan kültürlü ve medeniyetli insan, yaşamayı bildiği gibi vazife için 

ölmeyi de bilendir. Ordu hem yaşama iradesini, hem de ölme iradesini birden 

öğreten bir okuldur. Asker ocağı bir terbiye ocağıdır. 

Orduya İnan 

Ayrı bir dilin var; adı Türkçedir. Türkçeyi yeryüzüne yaymak 

istiyorsun. Bu isteğini hakim kılmak için sana kuvvet gerek. Sana kurmayı, 

erleri, silahları ile hazırlanmış bir kuvvet cihazı gerek. Bu kuvvet ordudur. 

Orduya inan! 

Yaratıcı mimar, bu alemdeki vazifen daha bitmedi. İnsanlara 

yapıcılığı öğretmen için elin, kolun, bağlı olmamalı. Hürriyetini sana silah 

kuvveti verir. Bu kuvvet ordudur. Orduya inan! 

Senin var olman, yaşaman, Adem oğullarına hocalık etmen gerek. 

Seni koruyacak, seni yaşatacak kuvvet, ordudur. Orduya inan! 

	

 

Havaya Hakim Ol 

Vatan fikri önce yurt fikri, yurt fikri, toprak deniz ve hava fikridir. 

İnsan yalnız yürüyücü ve yüzücü değil, uçucu bir hayvanda oldu. Havalarını 

içine almayan bir yurt düşünüşü eksik kalır. Dost havadan geliyor, düşman 

havadan! Yurdunun karası ve denizi gibi hava kapılarının da anahtarı senin 

elinde olmalı.  

Hava karşısında mütevekkil olmamalısın! Havayı tabiatın korkunç 

kuvvetlerinden biri sanmak, hürriyetini onun kaza ve cilvelerine bağlamak, bu 

menfi ve içli durum, orta zamandaki zahit insanındır. 

Genç Adam Oku! 

Genç adam! Her şeye gelişi güzel itiraz etme! İtiraz var ki makuldür: 

daha iyisini istemek için, daha iyisini yaptırmak için, daha iyisinin yolunu 

göstermek için. İtiraz etmek için itiraz etme; ukalalıktır, hastalıktır. Genç 

adam! Hayattan, olağandan, korkma! Bir konuyu düşündüğün zaman önce 

onu olduğu yerde çevresi içinde bırak! Onu toprağından söküp çıkarma,  

soyuk bir varlık haline getirme! Yeryüzünün yaratıklarını yerin yüzünde 

bırak! Konunu fiziki ve manevi zaruretlerinden ayırma! Onu kanatsız, 

bacaksız, kuşlar gibi havada sallandırma! Kusurları gör, fakat tenkit ediyorum 

diye, kargalar gibi leşler üzerine konma! Hoş görmeyi bil, insafın arşı alasına 

çık! İnsanın hep kusurlu olduğunu hiç unutma! 

Çoğal! 

Türk! Türk kadınının eşsiz güzelliğini tat ve onun Türkü çoğaltmak 

için yaratılmış olduğuna inan! Kendine bir Türk kadını seç, onunla evlen! 

Çocuk yetiştir! Türk çoğal! Türk; durma, yarat! 

Tabiat insanlaşmak için çocuk istiyor. Erkekler! Kadınlarınızdan 

çocuk isteyin, doğursunlar! Kadınlar! Erkeklerinize çocuk verin, sevsinler! 

Türkler; çoğalın!  
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Gövdemizde hiçbir yarık, ruhumuzda hiçbir ayrılık yoktur. İnönü milletimizin 
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taşımak felaketine hatlanmışsa devletini de, kendini de felakette görmüştür. 
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beri büyük küçüğü sürer, kuvvetli zayıfı ezer, ileri geriyi kendine katar, 

medeniyeti üstün olan medeniyeti geri olanı kurutur, askerlik geleneği olan 
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elinde olmalı.  
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kuvvetlerinden biri sanmak, hürriyetini onun kaza ve cilvelerine bağlamak, bu 

menfi ve içli durum, orta zamandaki zahit insanındır. 

Genç Adam Oku! 

Genç adam! Her şeye gelişi güzel itiraz etme! İtiraz var ki makuldür: 

daha iyisini istemek için, daha iyisini yaptırmak için, daha iyisinin yolunu 
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soyuk bir varlık haline getirme! Yeryüzünün yaratıklarını yerin yüzünde 
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bacaksız, kuşlar gibi havada sallandırma! Kusurları gör, fakat tenkit ediyorum 

diye, kargalar gibi leşler üzerine konma! Hoş görmeyi bil, insafın arşı alasına 
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Türk! Türk kadınının eşsiz güzelliğini tat ve onun Türkü çoğaltmak 

için yaratılmış olduğuna inan! Kendine bir Türk kadını seç, onunla evlen! 

Çocuk yetiştir! Türk çoğal! Türk; durma, yarat! 

Tabiat insanlaşmak için çocuk istiyor. Erkekler! Kadınlarınızdan 

çocuk isteyin, doğursunlar! Kadınlar! Erkeklerinize çocuk verin, sevsinler! 

Türkler; çoğalın!  
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Çoğal! Çoğalmak için evlen! Yuva kur! İlk işin Türk yurdu için çocuk 

yetiştirmek olsun! Çocuk yetiştir! Oğlan, kız, çocuk yetiştir! Bir, iki, üç, dört, 

beş, mümkünse on, on beş çocuk sahibi ol! 

Her zaman, her yerde, herkese çocuk propagandası yapın! 

Altan Baltacıoğlu’na Açık Mektup 

Altan! İdealist olmak, ideal için her fedakarlığı yapmak; bir yoldur. 

Realist olmak, gerçek zaruretler için her ideale kıymak; bu da bir yoldur. 

Fakat, üçüncü bir yol daha vardır, ara da bul! 

İnsaniyeti iste; fakat elinde olana sahip ol! 

Üvey anasının eytam maaşıyla geçinenlerin sözüne inanma! Onların 

yaşayışları gibi, düşünüşleri de sakattır. 

Okumanın faziletinden bahsedenler çoktur. Ben sana anlamanın 

büyüklüğünü gösterdim.  

Hiçbir zaman kötü niyetli olma. Olacağın adam şudur: iyi niyetler için 

iyi vasıtalar kullan. 

Eğer insanlara kızarsan insan değilsin. Çünkü aklın yok demektir.  

Adaletli ol! 

Burada yağmurlar yağıyor, göklerde bulutlar uçuşuyor. Fakat işimiz 

çok aydınlıktır. Hürriyet güzel şey! Bir gün gelecek, Türkiye 50 milyon 

olacak. 

Tuna Baltacıoğlu’na Açık Mektup 

Ademin oğlu olduğunu, onun ise balçıktan yaratıldığını hiç unutma! 

Yapın çelikten de olsa fanisi bir gün gelecek öleceksin. Öyleyse yaşama 

sanatını iyice öğren ki rahat ölmeyi bilesin. 

İnsan tek olarak hiçbir değer taşımaz; unutma! Tek olarak bir et ve 

kemik yığınından başka bir şey değilsin. Bütün manevi değerin, içinde 

yaşadığın, millet denilen, topluluktan gelmiştir. Millet bütün manevi 

değerlerimizin kaynağıdır. Milletine sarıl ondan ayrılma! 

	

 

Her birimizin ideali meslek veya şeytan olmak değil, insan olmak ve 

insan kalmaktır. Meziyetleri ve reziletleriyle her birimiz bir insanız ve insan 

kalmak zorundayız. Eksiksiz kalmaya çabala, fakat unutma! Adem oğlunun 

hamuru işte bu hürriyet ile zaruretten yoğurulmuştur. 

Ne olursan ol, tam bir insan olmak için edebi ve artistik kültürün 

bulunmalı.  

Milliyetçiliği türlü türlü tarif ederler. Bence o gelenekçiliktir. Milletin 

ölmek bilmeyen bir takım değerleri vardır. Onları vicdanında sakla ki her 

zaman Türk kalasın. Köksüz ağaç olmaz; geleneksiz de millet olmaz. 

Kahramanlar 

Kahramanlık içinde zekanın ve tekniğin oynadığı rolü işaret edenler 

hiç şüphesiz ki yanılmıyorlar. Fakat düşman karşısında zekasını selametle, 

isabetle, işletmek için her şeyden önce kahraman olmak gerektir. Fizik 

kaşifleri aklın dâhileridir; kahramanlar, ruhun! Kahramanlar efsanevi 

varlıklardır: efsaneden doğanlar, efsaneye yaraşır bir hayat yaşarlar, öldükten 

sonra da efsaneye karışırlar. 

Kahraman! Sen binlerce ferdin taşıyamayacağı vazife ve feragat 

yükünü tek başına omuzlarında taşımak kudretini gösteren devsin. Kahraman! 

Sen milli törenin insanlaşmış örneğisin. 

Koca Sinan 

Sinan! Sen kimsin? Gelip geçici bir insan mısın? Orijinal bir fert 

misin? Yoksa bir devrin en büyük mimarı mısın? Sinan! Bir ferdin, bir şahsın, 

bir devrin hayatına sığmayan esrarlı oluşun nedir? Sen nesin? Nereden 

geliyorsun, nereye gidiyorsun ve sen nesin? 

Sinan! Sen bir mimar değilsin; bir alemsin. 

Analar, babalar, gençler, ihtiyarlar, alimler, cahiller, durgunlar, 

coşkunlar! Sinan’a varıp Türk’ün kainat rüyasını görün, şerefelerine çıkıp 

Sinan’ın miracına yükselin ve oradan Türk’ün ezeli hak ve hakikatine 
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Çoğal! Çoğalmak için evlen! Yuva kur! İlk işin Türk yurdu için çocuk 

yetiştirmek olsun! Çocuk yetiştir! Oğlan, kız, çocuk yetiştir! Bir, iki, üç, dört, 

beş, mümkünse on, on beş çocuk sahibi ol! 

Her zaman, her yerde, herkese çocuk propagandası yapın! 

Altan Baltacıoğlu’na Açık Mektup 

Altan! İdealist olmak, ideal için her fedakarlığı yapmak; bir yoldur. 

Realist olmak, gerçek zaruretler için her ideale kıymak; bu da bir yoldur. 

Fakat, üçüncü bir yol daha vardır, ara da bul! 

İnsaniyeti iste; fakat elinde olana sahip ol! 

Üvey anasının eytam maaşıyla geçinenlerin sözüne inanma! Onların 

yaşayışları gibi, düşünüşleri de sakattır. 

Okumanın faziletinden bahsedenler çoktur. Ben sana anlamanın 

büyüklüğünü gösterdim.  

Hiçbir zaman kötü niyetli olma. Olacağın adam şudur: iyi niyetler için 

iyi vasıtalar kullan. 

Eğer insanlara kızarsan insan değilsin. Çünkü aklın yok demektir.  

Adaletli ol! 

Burada yağmurlar yağıyor, göklerde bulutlar uçuşuyor. Fakat işimiz 

çok aydınlıktır. Hürriyet güzel şey! Bir gün gelecek, Türkiye 50 milyon 

olacak. 

Tuna Baltacıoğlu’na Açık Mektup 

Ademin oğlu olduğunu, onun ise balçıktan yaratıldığını hiç unutma! 

Yapın çelikten de olsa fanisi bir gün gelecek öleceksin. Öyleyse yaşama 

sanatını iyice öğren ki rahat ölmeyi bilesin. 

İnsan tek olarak hiçbir değer taşımaz; unutma! Tek olarak bir et ve 

kemik yığınından başka bir şey değilsin. Bütün manevi değerin, içinde 

yaşadığın, millet denilen, topluluktan gelmiştir. Millet bütün manevi 

değerlerimizin kaynağıdır. Milletine sarıl ondan ayrılma! 

	

 

Her birimizin ideali meslek veya şeytan olmak değil, insan olmak ve 

insan kalmaktır. Meziyetleri ve reziletleriyle her birimiz bir insanız ve insan 

kalmak zorundayız. Eksiksiz kalmaya çabala, fakat unutma! Adem oğlunun 

hamuru işte bu hürriyet ile zaruretten yoğurulmuştur. 

Ne olursan ol, tam bir insan olmak için edebi ve artistik kültürün 

bulunmalı.  

Milliyetçiliği türlü türlü tarif ederler. Bence o gelenekçiliktir. Milletin 

ölmek bilmeyen bir takım değerleri vardır. Onları vicdanında sakla ki her 

zaman Türk kalasın. Köksüz ağaç olmaz; geleneksiz de millet olmaz. 

Kahramanlar 

Kahramanlık içinde zekanın ve tekniğin oynadığı rolü işaret edenler 

hiç şüphesiz ki yanılmıyorlar. Fakat düşman karşısında zekasını selametle, 

isabetle, işletmek için her şeyden önce kahraman olmak gerektir. Fizik 

kaşifleri aklın dâhileridir; kahramanlar, ruhun! Kahramanlar efsanevi 

varlıklardır: efsaneden doğanlar, efsaneye yaraşır bir hayat yaşarlar, öldükten 

sonra da efsaneye karışırlar. 

Kahraman! Sen binlerce ferdin taşıyamayacağı vazife ve feragat 

yükünü tek başına omuzlarında taşımak kudretini gösteren devsin. Kahraman! 

Sen milli törenin insanlaşmış örneğisin. 

Koca Sinan 

Sinan! Sen kimsin? Gelip geçici bir insan mısın? Orijinal bir fert 

misin? Yoksa bir devrin en büyük mimarı mısın? Sinan! Bir ferdin, bir şahsın, 

bir devrin hayatına sığmayan esrarlı oluşun nedir? Sen nesin? Nereden 

geliyorsun, nereye gidiyorsun ve sen nesin? 

Sinan! Sen bir mimar değilsin; bir alemsin. 

Analar, babalar, gençler, ihtiyarlar, alimler, cahiller, durgunlar, 

coşkunlar! Sinan’a varıp Türk’ün kainat rüyasını görün, şerefelerine çıkıp 

Sinan’ın miracına yükselin ve oradan Türk’ün ezeli hak ve hakikatine 
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kavuşun! Biz Türkler nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz ve biz neyiz sualini 

bir de Koca Sinan a sorun! Sfenks in hayat muammasını o çözecektir. 

Nasrettin Hoca 

Çocuklar ve halk için bir Nasrettin hoca hazırlıyorum. Metinler 

üzerinde çalışıyorum. Bazı arkadaşlarım bazı fıkraların hocaya ait olduğundan 

şüphe ediyorlar. ‘Hoca aldatıcı, yalancı değildi; saf, temiz bir insandı., 

diyorlar. Anlıyorum, hocayı çok sevdikleri için onu hayallerinde 

meslekleştiriyorlar. Ama o da kusurlarıyla, eksiklikleriyle bir insandı. 

Mustafa Rakım 

Avrupalıların Yunan Medeniyetiyle başlayan tabiata girme gayreti 

16. Asırda eksiksiz bir taassup halini alıyor. Eşsiz ve rakipsiz kalan bu sanat 

tarihinde bir Mustafa Rakım çıkıyor.  

Mustafa Rakım için heykel dikilmesini istiyorum. Şimdilik bu büyük 

sürrealizm dâhisi için türbesinin üzerindeki kitabe yazısını tekrar edelim: 

Sabıka sadırı Anadolu ve Hazini Kelamürrebbani Hattat Mustafa Rakım 

Efendi ruhu için Fatiha! 

Meçhul Asker 

Muhterem kardeşlerim! Meçhul asker kimdir, nereden geliyor, niçin 

bu kara topraklar altında yatıyor! Benim gibi siz de bu suali kendi vicdanınıza 

soruyorsunuz. Ve doğru cevap bekliyorsunuz. Selam; dünyadan ahirete, 

malum askerden meçhul askere selam! Hürmet Türk istiklalini yoktan vücuda 

getiren insanların dehasına hürmet! İman, Türk’ün temiz ve tükenmez olan 

ebedi hayat kudretine! 

Meçhul Öğretmen 

Yolsuz, ışıksız ve sıtmalı köyde ışıksız, sırasız ve kitapsız bir köy 

odasında, davar güden, tezek yakan çocukları aldın, okuttun, adam ettin. 

İnandın, yarattın ve öldün. Biz yaşayanlardan ölen sana en büyük sevgi ve 

derin saygı!  

	

 

Uzak bir vilayetin adı coğrafya kitaplarına girmeyen bir köyünde 

unutulmuş bir öğretmen vardır. Bu köyün umutsuz öğretmeni için bu 

yeryüzün de neye inanmak meçhuldür?  

Tek kuvvet, tek büyüleyici kudret: bu meçhul öğretmen okulunda 

iken en çok sevdiği, en çok saydığı, en çok beğendiği öğretmendir. 

Hiçbir menfaat karşılığı olmayarak ve ölünceye kadar! Meçhul 

öğretmene selam ve saygı! 

Öğretmen 

Heykeltıraşlık, cerrahlık hakkı büyük sanatlardır. Ancak 

heykeltıraşlık ve cerrahlık sanatından daha güç bir sanat vardır: öğretmenlik 

sanatı!  

Öğretmenin meydana getireceği eser de çocuğun sosyal şahsiyetidir. 

Çocuğun mükemmel bir genç olarak yetişmesini ister. Atatürk olarak 

yetişmesini ister. 

Gökalp 

Ziya Gökalp kimdir? Türk aklının ulu manzaralarından biri! Manevi, 

sosyal bilimler alemimizde orta çağı kapayan, Rönesansımızı açan anahtar! 

Parçasız ve eksiz bir Tanzimat! Türkün XIX uncu asır felsefi romantizmasını 

yaratan! Türk’ün tükenmez ve ölmez hayatına aklıyla inanan! Bir aksiyon 

adamı değil, bir fikir adamı! O, Türk inkılap tarihinde her şey değildir; fakat 

küçük, büyük veya pek büyük, bir şeydir. Milli oluş bütün bu küçük, büyük 

şeylerden doğar.  

Ziya Bey, siz o kadar büyüksünüz ki bunu ifade etmek içine bizzat 

yarattığımız milli edebiyatın kuvveti bile kafi gelemez. Sizin büyüklüğünüzü 

teslim için susmak lazımdır. Çünkü sükut, bilirsiniz ki, ekseri ahvalde bir 

belagattir. Yalnız, ziya bey, mezarının başında susarken içtimaiyatınızın 

büyük ve sert bir kanunu tekrardan kendimi alamıyorum: fertler fani, milletler 

ise sırrı ebediyete mazhardırlar. 
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kavuşun! Biz Türkler nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz ve biz neyiz sualini 

bir de Koca Sinan a sorun! Sfenks in hayat muammasını o çözecektir. 

Nasrettin Hoca 

Çocuklar ve halk için bir Nasrettin hoca hazırlıyorum. Metinler 

üzerinde çalışıyorum. Bazı arkadaşlarım bazı fıkraların hocaya ait olduğundan 

şüphe ediyorlar. ‘Hoca aldatıcı, yalancı değildi; saf, temiz bir insandı., 

diyorlar. Anlıyorum, hocayı çok sevdikleri için onu hayallerinde 

meslekleştiriyorlar. Ama o da kusurlarıyla, eksiklikleriyle bir insandı. 

Mustafa Rakım 

Avrupalıların Yunan Medeniyetiyle başlayan tabiata girme gayreti 

16. Asırda eksiksiz bir taassup halini alıyor. Eşsiz ve rakipsiz kalan bu sanat 

tarihinde bir Mustafa Rakım çıkıyor.  

Mustafa Rakım için heykel dikilmesini istiyorum. Şimdilik bu büyük 

sürrealizm dâhisi için türbesinin üzerindeki kitabe yazısını tekrar edelim: 

Sabıka sadırı Anadolu ve Hazini Kelamürrebbani Hattat Mustafa Rakım 

Efendi ruhu için Fatiha! 

Meçhul Asker 

Muhterem kardeşlerim! Meçhul asker kimdir, nereden geliyor, niçin 

bu kara topraklar altında yatıyor! Benim gibi siz de bu suali kendi vicdanınıza 

soruyorsunuz. Ve doğru cevap bekliyorsunuz. Selam; dünyadan ahirete, 

malum askerden meçhul askere selam! Hürmet Türk istiklalini yoktan vücuda 

getiren insanların dehasına hürmet! İman, Türk’ün temiz ve tükenmez olan 

ebedi hayat kudretine! 

Meçhul Öğretmen 

Yolsuz, ışıksız ve sıtmalı köyde ışıksız, sırasız ve kitapsız bir köy 

odasında, davar güden, tezek yakan çocukları aldın, okuttun, adam ettin. 

İnandın, yarattın ve öldün. Biz yaşayanlardan ölen sana en büyük sevgi ve 

derin saygı!  

	

 

Uzak bir vilayetin adı coğrafya kitaplarına girmeyen bir köyünde 

unutulmuş bir öğretmen vardır. Bu köyün umutsuz öğretmeni için bu 

yeryüzün de neye inanmak meçhuldür?  

Tek kuvvet, tek büyüleyici kudret: bu meçhul öğretmen okulunda 

iken en çok sevdiği, en çok saydığı, en çok beğendiği öğretmendir. 

Hiçbir menfaat karşılığı olmayarak ve ölünceye kadar! Meçhul 

öğretmene selam ve saygı! 

Öğretmen 

Heykeltıraşlık, cerrahlık hakkı büyük sanatlardır. Ancak 

heykeltıraşlık ve cerrahlık sanatından daha güç bir sanat vardır: öğretmenlik 

sanatı!  

Öğretmenin meydana getireceği eser de çocuğun sosyal şahsiyetidir. 

Çocuğun mükemmel bir genç olarak yetişmesini ister. Atatürk olarak 

yetişmesini ister. 

Gökalp 

Ziya Gökalp kimdir? Türk aklının ulu manzaralarından biri! Manevi, 

sosyal bilimler alemimizde orta çağı kapayan, Rönesansımızı açan anahtar! 

Parçasız ve eksiz bir Tanzimat! Türkün XIX uncu asır felsefi romantizmasını 

yaratan! Türk’ün tükenmez ve ölmez hayatına aklıyla inanan! Bir aksiyon 

adamı değil, bir fikir adamı! O, Türk inkılap tarihinde her şey değildir; fakat 

küçük, büyük veya pek büyük, bir şeydir. Milli oluş bütün bu küçük, büyük 

şeylerden doğar.  

Ziya Bey, siz o kadar büyüksünüz ki bunu ifade etmek içine bizzat 

yarattığımız milli edebiyatın kuvveti bile kafi gelemez. Sizin büyüklüğünüzü 

teslim için susmak lazımdır. Çünkü sükut, bilirsiniz ki, ekseri ahvalde bir 

belagattir. Yalnız, ziya bey, mezarının başında susarken içtimaiyatınızın 

büyük ve sert bir kanunu tekrardan kendimi alamıyorum: fertler fani, milletler 

ise sırrı ebediyete mazhardırlar. 
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Köylü Ayşe  

Bizler münevverleriz; halk da halk! Biz münevverlerle halk arasında 

şu garip farkları buluyoruz:  

1. Halk bizden daha cahil değil. Halkın bilgisi başka bilgi.  

2. Halk bizden daha az akıllı değil; aklını kullandığı yerler başka.  

3. Biz münevverler az çok kozmopolit insanlarız; halk hep 

milliyetçi.  

4. İdealist görünen bizler gerçekte ütopistiz; halk ise hem realist, 

hem idealist.  

5. Biz kitabiler yapmacık bir dil kullanıyoruz; halk öz dilini 

kullanıyor ve yaratıyor.  

6. Bizler aile, evlenme, boşanma meselesini münakaşa edip 

duruyoruz; halk nüfusumuzu artırıyor.  

7. Biz okumuşlar yabancı sanat teknikleri öğrenmeye çabalıyoruz; 

halk orijinal sanat değerlerini yaratıyor.  

8. Biz apartmanda rahatsız oluyoruz; halk kerpiç kulübesinde rahat 

ediyor.  

9. Biz akıllılar ilmimizle övünüyoruz; halk bize duygusuyla 

kılavuzluk ediyor.  

10. Biz ince adamlar kara cahillerle alay ediyoruz; halk bize acıyor.  

11. Biz hünerliler kaşık yapıyoruz; fakat halk bu kaşığın sapını 

ortasına getiriyor. 

Han Uşağı 

O akşam Adana’dan Ceyhan’a inmiştim. Gece yarısı çok hana 

benzeyen bir yere girdik. Han uşağı ile karşılaştık. Beni odama götürdü. 

Sabahleyin ona elli kuruş verip, kahvaltı almasını söyledim. Bana çok güzel 

bir kahvaltı getirdi. Ayağında pabuç ve şalvar giyen bu köylünün içinde ince 

bir ruh vardı. Ona hayran olmuş kalmıştım. Kendinden başkasına benzemeyen 

her Türk böyledir. 

	

 

Limoncu 

Üsküdar da her zaman gördüğüm ihtiyar bir limoncu vardır. Fakat 

limon sattığını hiç görmedim. İçimden bu adam nasıl geçiniyor dedim. Acaba 

sadaka falan mı veriyorlar, diyordum. Günün birinde yine onun önünden 

geçtim ve biri onun eline para sıkıştırdı. İhtiyar adam nedir bu para dedi. 

Adam sadaka dedi. İhtiyar bir an bile bocalamadı. Elindeki parayı bütün 

kuvvetiyle yere çarptı. Gönül denilen şey ne esrarlı alemdir. 

Türk Olan Her Şey 

Demin elime eski bir Son Telgraf gazetesi geçti. Kır kahvelerinin 

hususiyetleri diye güzel bir yazı var; bu kahvelerin güzelliklerinden 

bahsediyor. Bence Türk olan her şey güzeldir. 

Doğançay 

Arifiye ve Gevye arasında, Doğançay’ı hatırlar mısınız? İşte benim 

güzel bulduğum tabiat parçası burasıdır. Doğançay’da dağlar, bayırlar, 

ırmaklar, ormanlar, sarp kayalar… her şey vardır.  

Yeşil 

Yeşil’in karşısında duran bir insan benim gibi şu ulu gerçekleri sezer:  

1. Yeşil bir atasözü kadar sade bir Türkçedir.  

2. Yeşil aklın kategorileri gibi sağlam ve temellidir.  

3. Yeşil her laik ve klasik eser gibi beşeridir.  

4. Yeşil her edebiyat sırrına ulaşan insan eseri gibi yamasız ve 

eksiksiz bir Mutlak’tır. 

Süleymaniye 

Süleymaniye! Dünyanın en büyük mimari eseri olan siz ilhamınızı 

yine bu topraklarda yaşayan insanların gönlünden çaldığınızı bilerek, 

bilmeyerek meydana geldiniz. Sizde yalnız Sinan’dan kopup gelen kaç değer 

kırıntısı vardır? 
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Köylü Ayşe  

Bizler münevverleriz; halk da halk! Biz münevverlerle halk arasında 

şu garip farkları buluyoruz:  

1. Halk bizden daha cahil değil. Halkın bilgisi başka bilgi.  

2. Halk bizden daha az akıllı değil; aklını kullandığı yerler başka.  

3. Biz münevverler az çok kozmopolit insanlarız; halk hep 
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Limoncu 
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Hereke 

Hereke nedir? Birçok kimseler için sadece bir demiryolu 

istasyonudur. Benim için hiç böyle değil. Benim için Hereke saadetin 

yuvasıdır. Orada en çok sevdiğim bir şey, akarsu vardır. 

Papuççu 

Kastamonu’da ticaret odasında yerli mamulat koleksiyonun önünde 

duruyorum. Bir çedik pabuç var, ona bakakalıyorum. Hemen çarşıya 

gidiyorum ama yok! Dükkancılar benim bu halimi merak edip yanıma 

geliyorlar. Ve arıyorlar. Sonunda bir ihtiyara soruyorlar ve ihtiyarın cevabı: 

hah! Kalıplarım evde duruyor… sonra durdu. Nefes alır gibi yaptı. Onları 

bizim çocuklar odun yerine yakmak istediler; bırakmadım, ben öldükten sonra 

yakarsınız diye vasiyet ediverdim!... Çedik pabuççu bu sözleri söylerken 

gülüyor muydu, ağlıyor muydu, anlayamadım; fakat ben için için ağlıyordum. 

Şimdi bu yazıyı yazarken hırsımdan deli gibi gülüyorum. 

Yemeklerimiz 

Yemekler de milliyeti ayıran hususiyetlerden biridir. Türk kanı Türk 

yemeğiyle kuvvetlenir. 

Çorba  

Çorba ideal bir Türk yemeğidir. Onda her şey vardır; sağlık, azık 

sıcaklık, sohbet, sadelik, fakirin ve zengin eşitliği. 

Ey şehirli! Birçok şeyler arasında Türk çorbasını da unuttun! Midene 

şimdi neleri indiriyorsun? 

Aşure 

İdeal yemek en kuvvetli olan değil, en çok yenen, en ucuz olan da 

değil, en istekli yenen, en istekli yendiği için en iyi hazmedilendir. 

Aşurenin komşuları arasında ne muhallebi, ne sütlaç ne de 

tavukgöğsü onunla yarışamaz. 

 

 

	

 

Pastırma  

Pastırma Türk icadı yemeklerin en talihsizidir. Bunun sebepleri 

vardır:  

1. Hazmı güç sanılır.  

2. Bazı pastırmaların ölmüş, kokmuş hayvan etinden yapıldığı 

sanılır. 

3. Kokusu ayıp sayılır. 

Pastırma birinci derecede iştah açıcıdır. İkincisi; pastırma yalnız ve 

ancak diri ve iyi etten yapılabilir. Bayat, kokmuş etten pastırma tutmaz, 

yapılamaz. Üçüncüsü; pastırma kokar; fakat pastırma yiyen ağzını 

muhatabının ağzına yaklaştırırsa, yahut karşısındaki adam pastırma yiyenin 

ağzının içine girercesine yaklaşırsa!  

Pastırma etten çok kuvvetlidir. Azı şifa ve gıda, çoğu zarar ve 

ziyandır. 

Akide 

Bazı şeyler bir defa icat edilir; fakat mükemmel olarak icat edildikleri 

için artık daha mükemmel olamazlar. Alaturka divan, uskumru dolması, 

tarhana çorbası, lokma gibi. Alaturka şeker de böyledir. Alaturka şeker 

alafranga şekerle ölçülmeyecek derecede öz ve gür şekerdir. Alaturka şeker 

dururken alafranga şekere akınmak kendine inanmamaktan ileri gelir. 

Sedir 

Sedir ideal bir oturma yeridir. Arkasından, sağından, solundan 

Kırşehir ve Mucur yastıklarıyla beslendiği zaman en rahat koltuk ve kanepe 

olan sedir vücudun bütün yorgunluğunu birden alır. Sedir, Türkün her 

yarattığı şey gibi, dayanıklı, kullanışlı, temiz ve rahattır. 

Lafcılar 

Lafçılar yapıcıların taban tabana zıddıdır. Yapıcıları lafçılardan 

ayıran, bunların durmayıp başarmaları, eser yaratmaları, lafçıların ise 

durmayıp laf söylemeleridir. 

218  Yrd. Doç. Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ - Merve Gül MAZI     



 
 

Hereke 

Hereke nedir? Birçok kimseler için sadece bir demiryolu 

istasyonudur. Benim için hiç böyle değil. Benim için Hereke saadetin 

yuvasıdır. Orada en çok sevdiğim bir şey, akarsu vardır. 

Papuççu 

Kastamonu’da ticaret odasında yerli mamulat koleksiyonun önünde 

duruyorum. Bir çedik pabuç var, ona bakakalıyorum. Hemen çarşıya 

gidiyorum ama yok! Dükkancılar benim bu halimi merak edip yanıma 

geliyorlar. Ve arıyorlar. Sonunda bir ihtiyara soruyorlar ve ihtiyarın cevabı: 

hah! Kalıplarım evde duruyor… sonra durdu. Nefes alır gibi yaptı. Onları 

bizim çocuklar odun yerine yakmak istediler; bırakmadım, ben öldükten sonra 

yakarsınız diye vasiyet ediverdim!... Çedik pabuççu bu sözleri söylerken 

gülüyor muydu, ağlıyor muydu, anlayamadım; fakat ben için için ağlıyordum. 

Şimdi bu yazıyı yazarken hırsımdan deli gibi gülüyorum. 

Yemeklerimiz 

Yemekler de milliyeti ayıran hususiyetlerden biridir. Türk kanı Türk 

yemeğiyle kuvvetlenir. 

Çorba  

Çorba ideal bir Türk yemeğidir. Onda her şey vardır; sağlık, azık 

sıcaklık, sohbet, sadelik, fakirin ve zengin eşitliği. 

Ey şehirli! Birçok şeyler arasında Türk çorbasını da unuttun! Midene 

şimdi neleri indiriyorsun? 

Aşure 

İdeal yemek en kuvvetli olan değil, en çok yenen, en ucuz olan da 

değil, en istekli yenen, en istekli yendiği için en iyi hazmedilendir. 

Aşurenin komşuları arasında ne muhallebi, ne sütlaç ne de 

tavukgöğsü onunla yarışamaz. 

 

 

	

 

Pastırma  

Pastırma Türk icadı yemeklerin en talihsizidir. Bunun sebepleri 

vardır:  

1. Hazmı güç sanılır.  

2. Bazı pastırmaların ölmüş, kokmuş hayvan etinden yapıldığı 

sanılır. 

3. Kokusu ayıp sayılır. 

Pastırma birinci derecede iştah açıcıdır. İkincisi; pastırma yalnız ve 

ancak diri ve iyi etten yapılabilir. Bayat, kokmuş etten pastırma tutmaz, 

yapılamaz. Üçüncüsü; pastırma kokar; fakat pastırma yiyen ağzını 

muhatabının ağzına yaklaştırırsa, yahut karşısındaki adam pastırma yiyenin 

ağzının içine girercesine yaklaşırsa!  

Pastırma etten çok kuvvetlidir. Azı şifa ve gıda, çoğu zarar ve 

ziyandır. 

Akide 

Bazı şeyler bir defa icat edilir; fakat mükemmel olarak icat edildikleri 

için artık daha mükemmel olamazlar. Alaturka divan, uskumru dolması, 

tarhana çorbası, lokma gibi. Alaturka şeker de böyledir. Alaturka şeker 

alafranga şekerle ölçülmeyecek derecede öz ve gür şekerdir. Alaturka şeker 

dururken alafranga şekere akınmak kendine inanmamaktan ileri gelir. 

Sedir 

Sedir ideal bir oturma yeridir. Arkasından, sağından, solundan 

Kırşehir ve Mucur yastıklarıyla beslendiği zaman en rahat koltuk ve kanepe 

olan sedir vücudun bütün yorgunluğunu birden alır. Sedir, Türkün her 

yarattığı şey gibi, dayanıklı, kullanışlı, temiz ve rahattır. 

Lafcılar 

Lafçılar yapıcıların taban tabana zıddıdır. Yapıcıları lafçılardan 

ayıran, bunların durmayıp başarmaları, eser yaratmaları, lafçıların ise 

durmayıp laf söylemeleridir. 

İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU: TÜRKE DOĞRU  219



 
 

Saygısızlar 

Utanmazlık, edepsizlik, saygısızlık, moda oldu! Utanmamak işinde 

yarışa çıktık! Büyük saygısı, değer sevgisi kalmadı mı? Kendimizden vaz mı 

geçiyoruz artık! Ey analar, babalar, ağabeyler, ablalar! Cahil yetiştirin, aciz 

yetiştirin; fakat sakın utanmaz, saygısız insan yetiştirmeyin! 

Karıştırıcılar 

Gökalp bunlar için ihtilatçılar derdi. İhtilatçı adam gerçi münzevi 

adama benzemez, içtimai adama benzer. Fakat girdiği yeri karıştırır. Bunlar 

cemiyet dünyasının düztabanlarıdır. Karıştırıcılar psikolojik sebeplerden 

dolayı içtimai muhitine alışmasını bir türlü beceremeyen densizlerdir; nizam, 

intizam, inzibat onları sıkar. Bu sıkıntılardan kurtulmak için durmayıp, 

dinlemeyip cemiyeti bozmaya çabalarlar. Kuyruğunu kapana kaptıran tilki 

mantığıyla! 

Köksüzler 

Köksüzler baş aşağı dikilen ağaçlara benzerler; hiç yeşeremezler, 

oldukları gibi kalırlar! Köksüzler mutlaka parazit olurlar. Löksüzler mutlaka 

hülyacı olurlar. Köksüzleri köklendirmek için tek çare: havada kalan köklerini 

toprağa sokmaktır. 

Soysuzlar 

Her ulusta kendini ötekilerden aşağı gören insanlara, hatta bunlar 

arasında, fikir ve felsefe adamlarına bile rastlayabiliriz. Fakat bu kendini aşağı 

görme duygusu ulusta bir çoğunluğun malı olunca o milletin kolektif sağlığı 

yerinde değildir. Bu hal manevi bir soysuzlaşmanın başlangıcıdır ki önü 

alınmazsa o milleti yok eder. Kendi milletini başka milletlerden aşağı 

görenlere soysuzlar diyelim.  

Noel 

Ben Türküm; Türk kaldıkça evliyalarıma kızmak, şeytanlarımı 

beğenmek hakkımdır. Ben Türküm; Türk kaldıkça en miskin bir Türk 

evliyasını en acar bir Hıristiyan azizine değişmem; çünkü benimdir. Ben 

	

 

Türküm; Türk kaldıkça şeytanların en büyük lanetleri azizlerin en büyük 

şefkatlerinden yeydir; çünkü bendedir. Ben Türküm; benim kafamda Noel 

baba şarapçı suratlı bir papastan başka bir şey değildir; bana yabancıdır. Ben 

Türküm; Noel babanın bebekleri benim meleklerim, cinlerim değildir. Ben 

Türküm; çocukları sevindirmeden önce aldatan Noel babanın örfleri benim 

örflerim değildir. Noel gecesi yaklaşıyor. Türk! Çocuğuna Noel baba denilen 

korkunç yanlışı öğreteceğine, evliya denilen iyi yalanı öğret! 

Mehmet Ağa 

Üç asır var ki Mehmet Ağa isminde başı kavuklu, ayağı çarıklı bir 

adam; mimarlık alemine bir harika göndermek emeliyle bu günkü 

Sultanahmet camiinin temel taşlarını atmıştı. 

Türkün Ölmeyen Ruhu 

Ben İstanbul da doğdum. Babam Baltacıoğlulardan İbrahim 

Ethem’dir. Tophane Müşiriyeti’nde katipti. Onun babası Baltacıoğlulardan 

Abdurrahman Efendi bir çok muharebelerde bulunmuş, yedi sekiz yerinden 

yaralanmış bir gazidir. 

Cihangir’de yıkılan eski evimizin alt katındaki yer odasının duvarında 

büyük babamın muharebelerde kullandığı kılıç asılı dururdu. Çocukluğumda 

beri bu kılıca bakar durur, fakat onun sırrını, manasını bir türlü anlayamazdım. 

Bu kılıç sanki çelikten, madenden ayrı bir hüviyet taşıyordu; onun sanki bir 

şahsiyeti vardı! Uzun müddet bu kılıcın karanlığını delememiştim. Beni bu 

sıkıntıdan ilk kurtaran babam oldu. 

Biz Türkler Nereden Geliyoruz Nereye Gidiyoruz 

Bursa’nın münevver yurttaşlarına söz söylemek fırsatını bana 

verdiklerinden dolayı kendilerine öteden beri derin saygılarla bağlı olduğum 

Bursa Valisi Kefik Koraltan’a ve Bursa Halkevi reisine candan teşekkür 

ederim. Bursalılara söz söylemenin hususi bir ehemmiyeti olduğunu 

biliyorum. 
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Halk dün ve bugün olduğu gibi yarın da münevverin arkasından 

gitmeyi bilecektir; elverir ki nu münevver o halktan olsun ve halk bu 

münevvere inanmış olsun. 

Millet Nedir? 

Bir milletin işlerine karışmak yetkisini kendinde bulanların ilk 

çözeceği, çözmek zorunda olduğu problem şudur sanıyorum: millet nedir, ne 

değildir? Bu soruya doğru, yanlış bir cevap vermek olabilir. Fakat millet için 

yaptığımız işler de bu doğruya, eğriye göre doğru veya eğri olmaktan 

kurtulamaz. 

Biz her şeyden önce bir millet, yani törel ve orijinal bir kültür soyu 

olduğumuza inanmalıyız. Neden özel bir soy oluyoruz? Çünkü geleneklerimiz 

vardır ve bu gelenekler başka hiçbir milletinki değildir. 

Gelenek 

 Türke Doğru, konusu üzerine yazı yazmaya başladığım günden beri 

itirazları bir araya toplarsak şunları buluruz: 

1. Baltacıoğlu geçmişe dönmek istiyor. Nerede ise bize elle yemek 

yedirecek! Bu muhafazakarlıktır, irticadır. 

2. Asım Kültür itirazda bulunmuştur ve şudur: Ananesiz millet 

olmaz, fakat ananenin iyisi de vardır, kötüsü de. İkinci itiraz 

akşam da Türke Doğru için bir tenkit yazısı yazan va-Nu 

tarafından yapılmıştır. Konusu şudur: şüphesiz ki anane 

kökünden ayrılmamalı, fakat yok edilmesi gerekli milli ananeler 

olduğu gibi, alınması gerekli olan beynelmilel ananeler de vardır. 

Önce bana gelenek sözünden ne anladığımı tekrar apaçık söylemek 

düşüyor. İşte söylüyorum. 

1. Gelenek başka, tör yani örf başkadır. 

2. Gelenek bir milletin hiç değişmeyen değeridir. 

3. Gelenek zümre malı değil, halk malıdır. 

	

 

4. Törler kabile, aşiret, hanlık, millet gibi sosyal tipler 

değiştikçe değişir. 

Milli Ahlak Problemi 

Bugün Ulusta gördüm. Maarif Şurası 15 Şubat 1943’te Ankara’da 

toplanacakmış. Bu haber beni çok ilgilendirdi. Çünkü ben bu gibi toplantıların 

memleketin kültür ve eğitimi için çok faydalı olduğuna ve olacağına inanan 

bir insanım. 

Maarif Vekilliği’nin Ulus’a gönderdiği tebliği işte bu rahatlıkla 

okumaya başladım. Okudukça gözlerim dört açıldı.  

- Okullarda ahlak terbiyesinin değiştirilmesi, 

- Türk ahlakının sosyal ve kişisel prensiplerinin belirtilmesi, 

- İlk ve orta dereceli okullarda bu prensiplerin gerçekleşmesini 

sağlayacak tedbirlerin düşünülmesi ve mesleki ve teknik okullarda aynı 

prensiplerin iş ahlakına da tatbiki,  

- Bu tedbirlerin programa bağlanması, 

- Orta öğretim kurumlarındaki sosyoloji ve ahlak dersleri programının 

bahse mevzu prensipler bakımından incelenmesi, 

- Yüksek öğretim gençliğinde ahlak prensiplerine bağlılığın işlenmesi 

- Talebenin okul dışı durumlarının mürakabesi meselesinin 

incelenmesi. 

Türk Ahlak Gelenekleri 

 Kapalı kapalı konuşulan konular kendiliklerinden açıklanamazlar. 

Maarif Vekilliği Maarif Şurası’na gelen uzmanlardan Türk ahlakının 

prensipleri ne olabileceğini sormuştu. 

- Ahlak, fiil, amel, iş yapmak, yerine getirmek, başarmak… soyundan 

aktif bir olgudur. 

- Ahlak sahibi adam demek, bu yapıcılık şahsiyetini taşıyan demektir. 

- Ahlak bir tek işi değil, bir topluluk işidir. 

- Ahlak bize topluluktan gelir. 
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Halk dün ve bugün olduğu gibi yarın da münevverin arkasından 

gitmeyi bilecektir; elverir ki nu münevver o halktan olsun ve halk bu 
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okumaya başladım. Okudukça gözlerim dört açıldı.  

- Okullarda ahlak terbiyesinin değiştirilmesi, 

- Türk ahlakının sosyal ve kişisel prensiplerinin belirtilmesi, 

- İlk ve orta dereceli okullarda bu prensiplerin gerçekleşmesini 

sağlayacak tedbirlerin düşünülmesi ve mesleki ve teknik okullarda aynı 

prensiplerin iş ahlakına da tatbiki,  

- Bu tedbirlerin programa bağlanması, 

- Orta öğretim kurumlarındaki sosyoloji ve ahlak dersleri programının 

bahse mevzu prensipler bakımından incelenmesi, 

- Yüksek öğretim gençliğinde ahlak prensiplerine bağlılığın işlenmesi 

- Talebenin okul dışı durumlarının mürakabesi meselesinin 

incelenmesi. 

Türk Ahlak Gelenekleri 

 Kapalı kapalı konuşulan konular kendiliklerinden açıklanamazlar. 

Maarif Vekilliği Maarif Şurası’na gelen uzmanlardan Türk ahlakının 

prensipleri ne olabileceğini sormuştu. 

- Ahlak, fiil, amel, iş yapmak, yerine getirmek, başarmak… soyundan 

aktif bir olgudur. 

- Ahlak sahibi adam demek, bu yapıcılık şahsiyetini taşıyan demektir. 

- Ahlak bir tek işi değil, bir topluluk işidir. 

- Ahlak bize topluluktan gelir. 
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- Ahlak değişebilen sürekli törelerdir. 

- Ahlak örnekleri her cemiyetin kendisindedir. 

- Ahlak eğitimin amacı gerçek ahlak şahsiyetlerini var etmektir. 

- Türk ahlak eğitiminin amacı Türk ahlak geleneklerini ve törelerini 

yetişenlere aşılamak, onları ahlakça da Türkleştirmektir. 

Klasikler 

Sadri Ertem yazılarını çok defa tatla okuduğum değerli bir fikir 

adamıdır. Geçende Vakıt (26 birinci kanun) yine klasikler hakkında başlıklı 

bir yazısını okudum. Gerçi bu yazı Kutadgu bilig dururken ne diye Aristo’yu 

tercüme ediyoruz? Diyen bir okura cevap olarak yazılmıştır. Fakat bu yazıda 

öyle parçalar vardır ki, ister istemez soruyorum: sayın yazar bu yazıyla aynı 

zaman da bana da cevap vermek mi istiyor, yoksa bu bir tesadüf müdür? İşte 

ben bunun için tezimi tekrar aydınlatmak zorunda kalıyorum.    

Aklı başında hiçbir Türk milliyetçisi Avrupa’ya gözümüzü kapayalım 

ve kendimize kapanıp, kalalım, demez. Ancak kaynaklara kadar gidelim 

deyince Yunan ve Latin kaynaklarına saplanıp kalmaya hakkımız var mı? 

Beşer kaynağı oradan mı başlar? Bunu da biz soruyoruz! 

Mevlana’yı Nasıl Anlamalı 

Bay Hülki Karagülle; 

Benden Mevlana Celaleddini Rumi üzerine düşündüklerimi yazmamı 

istiyorsunuz. Böyle bir yazı yazabilmek için Mevlana’yı yalnız işitmek, hatta 

dikkatlice okumak yeter mi? Onun eseri üzerinde yıllarca durmak onun eserini 

yaşamak ta gerekmez mi? Ancak böyle, fena-fil Mevlana olduktan sonradır ki 

Mevlana’nın sırlarla dolu olan mutlak varlığına erişilebilir. 

Milli Mantığı Doğru 

Bu başlığı okuyan bazı kimseler mantığın da millisi olur mu, 

diyeceklerdir. Çünkü bu kimselerin sanısınca mantık birdir ve insanlar 

arasıdır. Ancak mantık deyince bir mantık değil, iki ayrı mantık hatıra 

gelmelidir: akıl mantığı, duygu mantığı. Birdir ve hiç değişmez sanılan mantık 

	

 

bu ikinci mantık değil, birinci mantıktır. Levy-Bruhl’e göre bu mantık bir ve 

değişmeyici değildir. Bu zate göre, ilkel cemiyetlerde ön – mantık dediği ve 

kategorileri bizimkine benzemeyen hatta zıt olan, ayrı soydan bir mantık 

vardır. Sosyoloji aflı kitabımın spekülasyon sosyolojisi adlı bölümünde bu 

konuyu ilgilendiren düşünceler ve şahsi görüşler vardır. 

Plana Doğru 

Adı ister liberal, ister totaliter, ister Kemalist olsun, ulus bir fikir 

olmadan önce, ve bir fikir olmaktan çok bir realite, bir gerçektir. Bir gerçek 

ki canı kültür gövdesi medeniyet ve tekniktir. Millet hep manevi değer 

ortaklığı, işbirliği ve iş bölümüyle var olur. 

Bütün ulusların kalkınma tarihi bize gösteriyor: bu oluşu yönelten 

ayrı hem de birbirini bütünleyici iki kuvvet vardır:  

1. Kendi benliğine tutunmaktan ibaret bir dıştan içe gidiş. 

2. Uluslararası tekniğe sarılmaktan ibaret bir içten dışa çıkış. 

Birincisinin durması ulusun soysuzlaştırarak öldürür. İkincisinin 

durması ulusu zayıflatarak öldürür.  

Öyleyse “bir ulusu nasıl kalkındırır? Sorusuna cevap verebiliriz:  

1. Kültürün öz kaynağı olan halka giderek. 

2. Medeniyetin laboratuvarı olan uluslararası tekniğe giderek. 

Türke Doğru 

Ülkü’nün 16 ikinci kanunun 1943 tarihli 32’inci sayısında 

Hıfzırrahman Raşit Öymen tarafından Türke Doğru adlı kitabım için yazılan 

uzun yazıyı dikkatle ve tekrar okudum. Bu yazının nasıl bir ruh dramı içinde 

yazıldığını göstermeden önce objektif denilebilecek bir tenkidin ana şartları 

üzerinde durmak istiyorum.  

Tenkidin amacı konusunu, mümkün olduğu kadar bir fotoğraf 

objektifi gibi görmeye çalışmaktır.  
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zaman da bana da cevap vermek mi istiyor, yoksa bu bir tesadüf müdür? İşte 

ben bunun için tezimi tekrar aydınlatmak zorunda kalıyorum.    

Aklı başında hiçbir Türk milliyetçisi Avrupa’ya gözümüzü kapayalım 

ve kendimize kapanıp, kalalım, demez. Ancak kaynaklara kadar gidelim 

deyince Yunan ve Latin kaynaklarına saplanıp kalmaya hakkımız var mı? 

Beşer kaynağı oradan mı başlar? Bunu da biz soruyoruz! 

Mevlana’yı Nasıl Anlamalı 

Bay Hülki Karagülle; 

Benden Mevlana Celaleddini Rumi üzerine düşündüklerimi yazmamı 

istiyorsunuz. Böyle bir yazı yazabilmek için Mevlana’yı yalnız işitmek, hatta 

dikkatlice okumak yeter mi? Onun eseri üzerinde yıllarca durmak onun eserini 

yaşamak ta gerekmez mi? Ancak böyle, fena-fil Mevlana olduktan sonradır ki 

Mevlana’nın sırlarla dolu olan mutlak varlığına erişilebilir. 

Milli Mantığı Doğru 

Bu başlığı okuyan bazı kimseler mantığın da millisi olur mu, 

diyeceklerdir. Çünkü bu kimselerin sanısınca mantık birdir ve insanlar 

arasıdır. Ancak mantık deyince bir mantık değil, iki ayrı mantık hatıra 

gelmelidir: akıl mantığı, duygu mantığı. Birdir ve hiç değişmez sanılan mantık 
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kategorileri bizimkine benzemeyen hatta zıt olan, ayrı soydan bir mantık 

vardır. Sosyoloji aflı kitabımın spekülasyon sosyolojisi adlı bölümünde bu 

konuyu ilgilendiren düşünceler ve şahsi görüşler vardır. 

Plana Doğru 

Adı ister liberal, ister totaliter, ister Kemalist olsun, ulus bir fikir 

olmadan önce, ve bir fikir olmaktan çok bir realite, bir gerçektir. Bir gerçek 

ki canı kültür gövdesi medeniyet ve tekniktir. Millet hep manevi değer 

ortaklığı, işbirliği ve iş bölümüyle var olur. 

Bütün ulusların kalkınma tarihi bize gösteriyor: bu oluşu yönelten 

ayrı hem de birbirini bütünleyici iki kuvvet vardır:  

1. Kendi benliğine tutunmaktan ibaret bir dıştan içe gidiş. 

2. Uluslararası tekniğe sarılmaktan ibaret bir içten dışa çıkış. 

Birincisinin durması ulusun soysuzlaştırarak öldürür. İkincisinin 

durması ulusu zayıflatarak öldürür.  

Öyleyse “bir ulusu nasıl kalkındırır? Sorusuna cevap verebiliriz:  

1. Kültürün öz kaynağı olan halka giderek. 

2. Medeniyetin laboratuvarı olan uluslararası tekniğe giderek. 

Türke Doğru 

Ülkü’nün 16 ikinci kanunun 1943 tarihli 32’inci sayısında 

Hıfzırrahman Raşit Öymen tarafından Türke Doğru adlı kitabım için yazılan 

uzun yazıyı dikkatle ve tekrar okudum. Bu yazının nasıl bir ruh dramı içinde 

yazıldığını göstermeden önce objektif denilebilecek bir tenkidin ana şartları 

üzerinde durmak istiyorum.  

Tenkidin amacı konusunu, mümkün olduğu kadar bir fotoğraf 

objektifi gibi görmeye çalışmaktır.  
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Şimdi bu ölçüye göre Türke Doğru için uzun bir tenkit yazısı yazmış 

olan insanın ruh durumunu görelim. Münekkidin sözlerinden benim 

anlayabildiğim anlamlar şunlardır:  

1. Türke Doğru organik bir bütünlük taşımayan bir makaleler 

yığındır. (Bu makale sözünü münekkit yedi defa kullanıyor.) 

2. Türke Doğru’nun müellifi yolunu şaşırmış bir geminin dümenine 

geçen bir kaptandır. Halbuki ortada fırtına da yoktur; telaşa da 

lüzum yoktur. 

3. Türke Doğru’da muhteviyat olarak ortaya, arama ile bulunmuş 

hakikatler konulmamaktadır. Yazılar birer fikir serpintisidir. 

Lale 

Güzel kokusu, bir yana, gül benim en bayağı bulduğum bir çiçektir. 

Katmerlerinin üst üste gelişinde bir yapmacık hali bulurum. Gül bana ince 

kağıttan özene bezen işlenmiş yapma çiçekleri hatırlatır. Lale, benim 

yeryüzünde en güzel bulduğum çiçektir: iddiasızdır, sadedir, münhanileri son 

derece ahenklidir, renkleri hep kendine göredir ve baygındır. Lale, Türktür. 

Çünkü lalede bulduğumuz bütün bu karakterler Türk mimarlık sanatının ve 

Türk dekorculuğunun bütün zengin konularında vardır. Onun içindir ki lale ve 

onun yapısı ve onun tatlı münhanileri Türk sanatında bir form ve süs özü 

olarak kullanılagelmiştir. Türk sanat oluşunda laleyi kendine tem alan özel bir 

devir bile vardır: Lale Devri! Lalenin Türk ve Türk sembolü olduğu Türkler 

elinde üretilmiş olmasıyla da anlaşılmaktadır. Türkler durmayıp lale soyu var 

etmişlerdir. 

Düşünüyorum bir de laleye dönüş devri olacak mı? Çünkü laleye 

dönüş sanatta Türke dönüşü anlatır, gülü sevmem, laleyi severim. Haşa! Gülü 

de severim; fakat açılmış gülü değil, henüz gonca halinde olan gülü! Çünkü 

gonca halindeki gülde ufak lalenin hali vardır. 
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de severim; fakat açılmış gülü değil, henüz gonca halinde olan gülü! Çünkü 

gonca halindeki gülde ufak lalenin hali vardır. 

  

 

	

 

EKLER 

	
	

İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU: TÜRKE DOĞRU  227



	

 

John Dewey: “Demokrasi ve Eğitim” 

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR1 

Önsöz 

Bu çalışma, Türkçe’ye çevirisi M. Salih Otaran tarafından yapılan ve 

basımı 1996 yılında Başarı Yayımcılık tarafından yapılan 336 sayfalık John 

Dewey’in Demokrasi ve Eğitim kitabının özetini içermektedir. 

Kitabın önsözünde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 

1926 yılında Demokrasi ve Eğitim’in Türkçeye çevrilmesine karar verdiği ve 

Rahmetli Avni Başman tarafından yapılan çevirisi 1928 yılında, eski yazı 

olarak iki bin adet basıldığı belirtilmektedir. 

M.Salih Otaran tarafından kaleme alınan önsözde, Rahmetli Avni 

Başman’ın çevirisinin önsüzünde “Yapıtı olabildiğince aynen çevirmeye 
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Manevi Rehberlikte Proaktif Bir Yaklaşım Olarak Hz. 

Muhammed’in (sav) Örnekliği 
Yrd. Doç. Dr. Faruk KANGER 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
ÖZ  

Bu makale, manevî rehberlik alanında etkili ve özgün bir yaklaşım arayışından yola 

çıkmıştır. Öncelikle manevi rehberliğin başlıca ihtiyaç gerekçelerini, fonksiyonlarını, ilkelerini, 

beceri ve tekniklerini ortaya koymuştur. Diğer taraftan makalede, bununla bağlantılı olarak, Hz. 

Peygamberin, sahabileriyle ilişkilerinde manevi rehberlik kapsamına giren örnek olay metinleri 

orijinal (birincil) kaynaklardan alınarak, analiz edilmiş ve bulgulara ulaşılmıştır. Seçilen örnek 

olayların dinî danışma ve manevî rehberlikte, bireyin ruhsal yolculuğunda tuzaklara düşmeden, 

telafisi zor durumlara saplanmadan yol alması için proaktif rehberlik yaklaşım niteliklerini ne 

ölçüde taşıdığı incelenmiş ve bütün bulgular sentezlenerek ilkesel sonuçlara ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Sonuç olarak günümüzde manevî rehberlik alanında özgün ve etkili modellerin 

geliştirilmesine bir kapı aralama gayreti ortaya koyma amacı taşımaktadır.  

Anahtar Kavramlar: Manevî Rehberlik, Proaktif Yaklaşım 

 
As A Proactive Way Of Approach For The Spiritual 

Guidance The Model Of The Prophet   
M. Pbuh. 

ABSTRACT 

This article is set out for a quest of an effective and authentic approach for the sphere 

of spiritual guidance. It primarily intruduces the main rationales of the requirement, functions, 

principles, skills and techniques of spiritual guidance. In connection with this purpose, in the 

article, by taking from original - primary sources, the scripts of case studies of the prophet's 

relations with the ashab that are deemed to be accepted as spiritual guidance are analised and 

reached findings. The case studies are analised to find out to what extent they have the 

characteristics of proactive guidance approach for spiritual guidance of the individual through 

his spiritual journey for proceeding without falling into the traps and sticking into the situations 

hard to recover and with the synthesis of all findings it is tried to reach principle conclusions. 

As a result, the essay aims at an effort of giving a lead to the development of authentic and 

effective models for the spiritual guidance at the present time. 

Keywords: Spiritual Guidance, Proactive 



 
 

Demokrasi ve Eğitim’in İçeriğini Yansıtmak Üzere Alıntılar:  

• Deney- deneyimlerimiz neyi gösteriyorsa gerçek odur.  

• Yalnız salt kavram ve dogmalara dayalı akıl yürütmeyle kesin 

gerçekler bilinemez. Her alanda işe başlama yeri ‘deneme’ dir. 

Doğada, toplumda olanları gözleyen insan pratik sonuçlara varır.  

• Bilincimiz, aklımız; bulunduğumuz ortam ve süreç içindeki 

denemelerimizin en geniş anlamı olan yaşantılarımızla sınırlıdır.  

• Düşünce ve kuram, iş ve çalışma için bir araçtır.  

• Deneyimci, gelişim ve değişmeye inanır. Doğmaya dayalı 

mantık evrime yer vermez.  

• Az çalışma ile sonuca varma amacı içindeki kişi denemeden 

kaçar, mantığa sarılır.  

• Düşünce eylem için, teori (kuram) yaşam için bir araçtır.  

• Demokrasi yaşamı, deney ve yaşantının dışında, insanının iç 

dünyasına bağlı kişisel doğrularla sınırlandırılamaz.  

• Ülkülerimiz  çağa ve ortama göre oluşur.  

• Eğer zekâ (beyin) doğa ile bağımlı ise, deneme gereksizdir. 

Ama zekâ, değişme-değiştirme gücüyse onun engellerden 

kurtulması demek olan demokrasinin gelişimine yardım eder.  

• Bilgi dil süsü, üstünlük aracı değildir. Yaşam güçlüklerini 

gideren bir davranıştır. 

• Birey/toplum= Bireyin değeridir.  

 

1. Bölüm: Bir Yaşam Gereksinimi Olarak Eğitim  

Varlığın sürdürülmesi için savaşmak, yaşamın doğal ilkesidir. Var olma, 

durmadan yenilenmelerle sağlanabileceği için, yaşam da kendiliğinden bir 

yenilenme sürecidir. Beslenme ve üreme fizyolojik yaşam için ne ise, eğitim 

de, toplumsal yaşam için odur. Bu eğitim türü, öncelikle iletişim ve aktarma 

	

 

yolu ile oluşur, İletişim; deneyler ortak oluncaya kadar onların paylaşma 

sürecidir. Bu süreç, paylaşan her iki tarafın niteliklerini de değiştirir.   

Her toplumsal düzenleme, sonunda eğiticidir. Bu eğitim sonuçlan ve 

etkileri; genç ve yaşlıların ilişkileri doğrultusunda, birinci derecede önemli 

eğitim amaçları haline gelir. Toplum yapıları karmaşıklaştıkça ve birikim 

arttıkça, formal ve amaçlı eğitim-öğretim gereksinmesi artar. Formel eğitim-

öğretim geliştikçe de kazanılmış deneyim ve yaşantılarla, okul eğitim-

öğretimi arasında bir ayrıcalık doğma tehlikesi baş gösterir. Bu tehlike, hiç bir 

zaman günümüzdekinden büyük olmamıştır. Bunun nedeni de; son bir iki yüz 

yılda bilgi ve teknik becerilerdeki hızlı gelişmedir. 

 

2.Bölüm: Sosyal Bir Görev Olarak Eğitim  

Bir toplumun ilerlemesi ve sürekliliği için gerekli olan gençlerin davranış 

ve tutumlarındaki gelişme, onlara bilgi, inanç ve duyguların direkt olarak 

aktarılması ile yapılamaz, ancak çevrenin aracılığı ile olur.  

Çevre eyleme geçen canlının özellikleri ile ilgili koşulların tümüdür. 

Sosyal çevre; o toplum üyelerinden her birinin eylemlerini de içeren 

toplumdaki tüm yaşantılar ve çalışmalardır.  

Çevre etkisi bakımından, bireyin ortak yaşantılara katılması ve 

paylaşması ile orantılı olarak, gerçek bir eğiticidir.  

Birey ortak eyleme paydaş olmakla, eylemin nedeni olan amacın da 

sahibi olur. Onun konuları ve yöntemi ile yakınlık sağlar. İstenilen beceriyi 

kazanır, o havaya girer, heyecanı ile dolar. Genç bilinçli olmasa bile, başka 

çeşitli grupların yaptıklarını paylaştıkça, daha derin ve gerçek eğitilmiş bir 

yetenek geliştiren düzen içinde bulur. 

Toplumun karmaşıklığı arttıkça, yeni yetişenlerin yetenek ve 

kapasitelerini koruyacak, geliştirecek özel bir çevre oluşturma zorunlu olur. 

Bu çevrenin (okulun) üç önemli görevi vardır:  
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• Gelişmesi istenilen yeteneğin oluşma nedenlerini 

yalınlaştırma ve düzenleme  

• Toplumdaki dirençli gelenek ve görenekleri arılaştırma ve 

ülküleştirme  

• Kendi başlarına kaldıkları zaman, etkisinde bulundukları 

çevreden daha geniş ve çok daha dengeli bir çevre yaratma gücü 

kazandırma  

 

        3. Bölüm: Yönlendirici Olarak Eğitim  

Gençlerin doğal ve doğuştan getirdiği güdüler içinde oldukları anlayışı 

toplumun geleneklerine uygun değildir. Bu nedenle onlara rehberlik edilmeli 

veya yönlendirilmelidir. Bu tür denetim ile fiziki zor kullanma aynı şey 

değildir. Bu tür denetim herhangi bir zamanda hükmünü yürüten güdüleri özel 

amaç üzerinde yoğunlaştırmak ve eylemlerin sürdürülmesine bir düzen 

getirmektir.  

Toplumsal durumlarda gençler davranış ve eylem biçimlerini 

diğerlerinin davranış ve eylem biçimlerine uydurmak zorundadırlar. Bu 

yönlendirme onların eylemlerini ortak sonuca doğru götürür.  

 Toplumsal denetimin özü bu ortak anlayışta ve sonuç üzerinde 

birleşmededir. Denetim dolaylı, duygusal veya zihinseldir.  Fakat doğrudan 

doğruya bireysel değildir. Bundan başka bireyin yeteneği yönünden, dıştan 

zorlayıcı değil, içtendir. Bu içten denetimin, ilgi ve algının tanılaması yoluyla 

olanak alanına çıkması eğitimin işidir. Kitaplar, konuşmalar, tartışmalar çok 

iş görmekle beraber, bunlara daima gereğinden çok yer verilmektedir. 

Okulların öğrencilerin kendi güçleri, kullandıkları araçlar ve uygulamalarla 

toplumsal bir duygu edinmelerinde payı olan ortak yaşantılarla ilgili olanak 

ve etkinliklere bütün gücü ile yer vermesi gerekir. 

 

 

	

 

4. Bölüm: Eğitim ve Gelişme  

Gelişme gücü, başkalarına gereksinim duyma ve esnekliğe dayalıdır. Bu 

koşulların ikisi de çocukluk ve gençlikte doruğa varmıştır. Esneklik yahut 

deneyimlerden öğrenme gücü alışkanlıkları oluşturma anlamına gelir. 

Alışkanlıklar çevreyi denetim altına almayı, ondan insancıl amaçlar için 

yararlanmayı sağlar. Alışkanlıklar ikili bir alışma biçimini üstlenir, hem çevre 

ile organik eylemlerde genel, dayanıklı bir denge hem de yeni koşullara, yeni 

uyum girişimi oluşturan etkin yeteneklerdir. Etkin alışkanlıklar, düşünmeyi, 

yaratmayı ve yetenekleri yeni hedeflere uygulama girişimini içerir.  

Gelişme yaşamın özelliği olduğundan eğitim tümü ile bir gelişmedir; 

eğitimin kendisinin dışında bir amacı yoktur. Okul eğitiminin sürekli gelişme 

için istek yaratması ve bu isteği eylemli olarak etkili kılmak için araçlar 

sağlamadaki başarı derecesi o eğitimin değer ölçütüdür.  

 

5. Bölüm: Hazırlama, Açıklama ve Biçimsel (Formal) Disiplin          

Kavram olarak; “eğitim sürecinin getirdiği gelecekteki eğitim alma 

gücünü artırmaktır.” düşüncesine pratikte karşı fikirler de vardır. İlk karşıt 

kavram, eğitim geleceği veya gelecekteki bir görevi alma ya da bir ayrıcalığa 

hazırlayıcı olarak kabullenmedir. Bu amacın gerek öğretmenin gerekse 

öğrencinin dikkatini yararlı olabilecek bir doğrultuda (o andaki 

gereksinimlerin olanakların yarattığı durumdan) saptırmasından doğan özel, 

kötü etkileri gösterilmiştir. Sonuçta ortaya koyduğu amaçları kendisi 

kaldırmıştır. Görülenlerin ayırtlarını açıklayan eğitim kavramı, daha önce ileri 

sürülen gelişme düşüncesi ile daha çok benzerlik gösteriyor. 

Gelişme kendi içinde bir son değil, fakat sadece basit anlamı ile gizli 

olanı açığa çıkarandır. Görünen, ortada olmayan şey ise belli bir biçimde 

kullanılmayacağı için, onun yerine yapacak başka bir şey bulma zorunluluğu 

vardır. Froebel’e göre belli varlık ve davranışların mistik ve simgesel değeri( 

çoğunlukla matematiksel yapıda) gelişme halinde olan soyut bütünü yansıtır.  
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• Gelişmesi istenilen yeteneğin oluşma nedenlerini 

yalınlaştırma ve düzenleme  

• Toplumdaki dirençli gelenek ve görenekleri arılaştırma ve 

ülküleştirme  

• Kendi başlarına kaldıkları zaman, etkisinde bulundukları 

çevreden daha geniş ve çok daha dengeli bir çevre yaratma gücü 

kazandırma  

 

        3. Bölüm: Yönlendirici Olarak Eğitim  

Gençlerin doğal ve doğuştan getirdiği güdüler içinde oldukları anlayışı 

toplumun geleneklerine uygun değildir. Bu nedenle onlara rehberlik edilmeli 

veya yönlendirilmelidir. Bu tür denetim ile fiziki zor kullanma aynı şey 

değildir. Bu tür denetim herhangi bir zamanda hükmünü yürüten güdüleri özel 

amaç üzerinde yoğunlaştırmak ve eylemlerin sürdürülmesine bir düzen 

getirmektir.  

Toplumsal durumlarda gençler davranış ve eylem biçimlerini 

diğerlerinin davranış ve eylem biçimlerine uydurmak zorundadırlar. Bu 

yönlendirme onların eylemlerini ortak sonuca doğru götürür.  

 Toplumsal denetimin özü bu ortak anlayışta ve sonuç üzerinde 

birleşmededir. Denetim dolaylı, duygusal veya zihinseldir.  Fakat doğrudan 

doğruya bireysel değildir. Bundan başka bireyin yeteneği yönünden, dıştan 

zorlayıcı değil, içtendir. Bu içten denetimin, ilgi ve algının tanılaması yoluyla 

olanak alanına çıkması eğitimin işidir. Kitaplar, konuşmalar, tartışmalar çok 

iş görmekle beraber, bunlara daima gereğinden çok yer verilmektedir. 

Okulların öğrencilerin kendi güçleri, kullandıkları araçlar ve uygulamalarla 

toplumsal bir duygu edinmelerinde payı olan ortak yaşantılarla ilgili olanak 

ve etkinliklere bütün gücü ile yer vermesi gerekir. 

 

 

	

 

4. Bölüm: Eğitim ve Gelişme  

Gelişme gücü, başkalarına gereksinim duyma ve esnekliğe dayalıdır. Bu 

koşulların ikisi de çocukluk ve gençlikte doruğa varmıştır. Esneklik yahut 

deneyimlerden öğrenme gücü alışkanlıkları oluşturma anlamına gelir. 

Alışkanlıklar çevreyi denetim altına almayı, ondan insancıl amaçlar için 

yararlanmayı sağlar. Alışkanlıklar ikili bir alışma biçimini üstlenir, hem çevre 

ile organik eylemlerde genel, dayanıklı bir denge hem de yeni koşullara, yeni 

uyum girişimi oluşturan etkin yeteneklerdir. Etkin alışkanlıklar, düşünmeyi, 

yaratmayı ve yetenekleri yeni hedeflere uygulama girişimini içerir.  

Gelişme yaşamın özelliği olduğundan eğitim tümü ile bir gelişmedir; 

eğitimin kendisinin dışında bir amacı yoktur. Okul eğitiminin sürekli gelişme 

için istek yaratması ve bu isteği eylemli olarak etkili kılmak için araçlar 

sağlamadaki başarı derecesi o eğitimin değer ölçütüdür.  

 

5. Bölüm: Hazırlama, Açıklama ve Biçimsel (Formal) Disiplin          

Kavram olarak; “eğitim sürecinin getirdiği gelecekteki eğitim alma 

gücünü artırmaktır.” düşüncesine pratikte karşı fikirler de vardır. İlk karşıt 

kavram, eğitim geleceği veya gelecekteki bir görevi alma ya da bir ayrıcalığa 

hazırlayıcı olarak kabullenmedir. Bu amacın gerek öğretmenin gerekse 

öğrencinin dikkatini yararlı olabilecek bir doğrultuda (o andaki 

gereksinimlerin olanakların yarattığı durumdan) saptırmasından doğan özel, 

kötü etkileri gösterilmiştir. Sonuçta ortaya koyduğu amaçları kendisi 

kaldırmıştır. Görülenlerin ayırtlarını açıklayan eğitim kavramı, daha önce ileri 

sürülen gelişme düşüncesi ile daha çok benzerlik gösteriyor. 

Gelişme kendi içinde bir son değil, fakat sadece basit anlamı ile gizli 

olanı açığa çıkarandır. Görünen, ortada olmayan şey ise belli bir biçimde 

kullanılmayacağı için, onun yerine yapacak başka bir şey bulma zorunluluğu 

vardır. Froebel’e göre belli varlık ve davranışların mistik ve simgesel değeri( 

çoğunlukla matematiksel yapıda) gelişme halinde olan soyut bütünü yansıtır.  

DEMOKRASİ VE EĞİTİM  233



 
 

Hegel’e göre de onun etkisi, gerçek temsilcileri kurumlardır. Simgelere ve 

kurumlara gereğinden çok önem verme deneyin anlamca zenginleşmesini 

saptırır. Diğer etkin fakat sakat bir durumda zihinde doğuştan, anlama, 

anımsama, irade, yargılama, genelleme, dikkat vb. zihni yetenek ve güçlerin 

varlığını kabul ediyor. Eğitimi de bu yetenekleri yinelenen alıştırmalarla 

geliştirmekten ibaret sayıyor. 

 

6. Bölüm: Tutucu ve İlerici Eğitim  

Eğitim – öğretimin hem geçmişe hem de geleceğe dönük olduğu 

düşünülebilir. Eğitim, geçmişi geleceğe uydurmak süreci olarak anlaşılacağı 

gibi, geleceğin gelişmesi için geçmişe, başvurulacak bir yön olarak 

yararlanılması gerekeceği de düşünülebilir. Birinci düşünce ölçüt ve 

kalıplarını evvelce geçip gitmiş şeylerde bulur. Zihin bir takım şeylerin 

tasarlanmasından oluşan bir içerikler topluluğu gibi düşünülebilir. Bu 

durumda, önceki tasarımlar sonraki tasarımlarından özümleyeceği materyali 

oluştururlar.  

Gencin değerli olan ilk deneyimlerinin üzerinde, vurgulayarak durmak 

çok önemlidir. Çünkü genelde bunları çok az dikkate almak eğilimi vardır. 

Fakat bu deneyimler dıştan önümüze gelen materyalden ibaret değildir. Belki 

doğuştan gelen etkinliklerle çevrenin karşılıklı etkileşiminden oluşmuşlardır, 

bunlar hem çevreye, hem de doğuştan gelen etkinlikleri değiştirir.  

 

7. Bölüm: Eğitimde Demokratik Görüş  

Eğitimin sosyal bir süreç olması ve çok çeşitli toplulukların varlığı, 

eğitim-öğretimin yapısı ve uygulanacak değerlendirme ölçütü, özel sosyal bir 

ülküye dayanmalıdır. Bir sosyal yaşam biçiminin değerini ölçmek için seçilen 

iki nokta şudur: bir grubun yararına olanı o grubun tüm üyelerinin 

paylaşmalarındaki çokluk ve süreklilik ve o grup ile diğer grup arasındaki 

etkileşimin dolgun ve özgün olmasıdır.  

	

 

Başka deyimle, istenilmeyen toplum, deneyimlerin özgürce 

aktarılamadığı ve üyeler arasındaki özgür ilişkiler için içten ve dıştan 

önlemeler, engeller koyan toplumdur. İyiyi paylaşmak için tüm üyelere eşit 

olan haklar hazırlayan ve kurumlarına yumuşak, yeni uyumlar yapma işinde 

yardımcı olan, ortak yaşam için değişik biçimlerde etkileşime yol açan bir 

toplum olabildiğinde demokratiktir.   

Böyle bir toplumun, bireylere sosyal ilişki ve sosyal denetim için kişisel 

bireysel ilgi uyandırması ve sosyal değişmeleri düzensizliğe bozgunluğa 

bırakmayacak eşit düşünce biçimleri, alışkanlıkları edindirecek bir eğitim 

sistemine sahip olması gerekir. 

 

8. Bölüm: Eğitimde Amaçlar  

Amaç, herhangi bir doğal sürecin şimdiki gözlem, inceleme ve eylem 

biçimlerinin seçimine neden sayılmış bilinçli bir sonuçtur. Etkinliğin akıllıca 

olduğuna dair bir göstergedir. Özel bir anlamda amaç, belirlenmiş bir durum 

içinde, çeşitli yönde eylem yapmadan oluşacak çeşitli sonuçların önceden 

gösterilmesi ve bu algılamanı, gözlem ve deneyimi yönlendirmek için, 

kullanılma sürecine dıştan zorla empoze edilen amaçla, her noktada çakışır.  

Dış amaç değişmez ve katıdır, zihin için, söz konusu durumda, uyarıcı 

değildir. Belki, şunu ve ya bunu zorla yapmak için verilen bir emirdir. Şimdiki 

etkinliklerle aracısız bağlantı ve ilişkisi olacak yerde, onlardan uzaktır. 

Sonuca eriştirecek, gerekli araçlardan kopmuştur. Daha özgür ve dengeli bir 

etkinliği önerecek yerde, etkinliğin önünü kapatan bir engeldir. Eğitimde, 

uzak bir geleceğin şimdiden hazırlama düşüncesi, dıştan zorla amaç yüklenme 

akımının sorumlusu olduğu gibi, öğretmen, öğrenci çalışmalarını mekanik 

duruma sokmuş, köleleştirmiştir.  

1.Bir Amacın Yapısı 

Amaçlar her zaman sonuçlarla ilgili olduklarından, amaç probleminde ilk 

dikkat edilecek nokta, onun bağlı olduğu ilk işlevle içten, sürekli bir 
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Hegel’e göre de onun etkisi, gerçek temsilcileri kurumlardır. Simgelere ve 

kurumlara gereğinden çok önem verme deneyin anlamca zenginleşmesini 

saptırır. Diğer etkin fakat sakat bir durumda zihinde doğuştan, anlama, 

anımsama, irade, yargılama, genelleme, dikkat vb. zihni yetenek ve güçlerin 

varlığını kabul ediyor. Eğitimi de bu yetenekleri yinelenen alıştırmalarla 

geliştirmekten ibaret sayıyor. 

 

6. Bölüm: Tutucu ve İlerici Eğitim  

Eğitim – öğretimin hem geçmişe hem de geleceğe dönük olduğu 

düşünülebilir. Eğitim, geçmişi geleceğe uydurmak süreci olarak anlaşılacağı 

gibi, geleceğin gelişmesi için geçmişe, başvurulacak bir yön olarak 

yararlanılması gerekeceği de düşünülebilir. Birinci düşünce ölçüt ve 

kalıplarını evvelce geçip gitmiş şeylerde bulur. Zihin bir takım şeylerin 

tasarlanmasından oluşan bir içerikler topluluğu gibi düşünülebilir. Bu 

durumda, önceki tasarımlar sonraki tasarımlarından özümleyeceği materyali 

oluştururlar.  

Gencin değerli olan ilk deneyimlerinin üzerinde, vurgulayarak durmak 

çok önemlidir. Çünkü genelde bunları çok az dikkate almak eğilimi vardır. 

Fakat bu deneyimler dıştan önümüze gelen materyalden ibaret değildir. Belki 

doğuştan gelen etkinliklerle çevrenin karşılıklı etkileşiminden oluşmuşlardır, 

bunlar hem çevreye, hem de doğuştan gelen etkinlikleri değiştirir.  

 

7. Bölüm: Eğitimde Demokratik Görüş  

Eğitimin sosyal bir süreç olması ve çok çeşitli toplulukların varlığı, 

eğitim-öğretimin yapısı ve uygulanacak değerlendirme ölçütü, özel sosyal bir 

ülküye dayanmalıdır. Bir sosyal yaşam biçiminin değerini ölçmek için seçilen 

iki nokta şudur: bir grubun yararına olanı o grubun tüm üyelerinin 

paylaşmalarındaki çokluk ve süreklilik ve o grup ile diğer grup arasındaki 

etkileşimin dolgun ve özgün olmasıdır.  

	

 

Başka deyimle, istenilmeyen toplum, deneyimlerin özgürce 

aktarılamadığı ve üyeler arasındaki özgür ilişkiler için içten ve dıştan 

önlemeler, engeller koyan toplumdur. İyiyi paylaşmak için tüm üyelere eşit 

olan haklar hazırlayan ve kurumlarına yumuşak, yeni uyumlar yapma işinde 

yardımcı olan, ortak yaşam için değişik biçimlerde etkileşime yol açan bir 

toplum olabildiğinde demokratiktir.   

Böyle bir toplumun, bireylere sosyal ilişki ve sosyal denetim için kişisel 

bireysel ilgi uyandırması ve sosyal değişmeleri düzensizliğe bozgunluğa 

bırakmayacak eşit düşünce biçimleri, alışkanlıkları edindirecek bir eğitim 

sistemine sahip olması gerekir. 

 

8. Bölüm: Eğitimde Amaçlar  

Amaç, herhangi bir doğal sürecin şimdiki gözlem, inceleme ve eylem 

biçimlerinin seçimine neden sayılmış bilinçli bir sonuçtur. Etkinliğin akıllıca 

olduğuna dair bir göstergedir. Özel bir anlamda amaç, belirlenmiş bir durum 

içinde, çeşitli yönde eylem yapmadan oluşacak çeşitli sonuçların önceden 

gösterilmesi ve bu algılamanı, gözlem ve deneyimi yönlendirmek için, 

kullanılma sürecine dıştan zorla empoze edilen amaçla, her noktada çakışır.  

Dış amaç değişmez ve katıdır, zihin için, söz konusu durumda, uyarıcı 

değildir. Belki, şunu ve ya bunu zorla yapmak için verilen bir emirdir. Şimdiki 

etkinliklerle aracısız bağlantı ve ilişkisi olacak yerde, onlardan uzaktır. 

Sonuca eriştirecek, gerekli araçlardan kopmuştur. Daha özgür ve dengeli bir 

etkinliği önerecek yerde, etkinliğin önünü kapatan bir engeldir. Eğitimde, 

uzak bir geleceğin şimdiden hazırlama düşüncesi, dıştan zorla amaç yüklenme 

akımının sorumlusu olduğu gibi, öğretmen, öğrenci çalışmalarını mekanik 

duruma sokmuş, köleleştirmiştir.  

1.Bir Amacın Yapısı 

Amaçlar her zaman sonuçlarla ilgili olduklarından, amaç probleminde ilk 

dikkat edilecek nokta, onun bağlı olduğu ilk işlevle içten, sürekli bir 
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bağlantısının bulunup bulunmamasıdır. Amaç sıralı ve düzenli bir çabayı 

içerir. Verilen bir işte belli bir zaman boyutuna sahip olmak ve dolgun 

gelişmeye bu zaman aralığında erişmede bir amacın anlamı, ilerideki veya 

olabilecek sonu en iyi kestirebilme demektir. Bu anlatıma göre, insanın 

sonuçları kestirmesinde koşullar elverişli olmazsa ve herhangi bir etkinliğin 

sonucunun ne olacağını görmek için insanı uyaran koşullar yoksa, eğitimin 

veya herhangi bir girişimin amacından sözetmek saçma olur. İkincisi, amaç 

önceden görünen bir sonuç olduğuna göre, etkinliğe yön verir. 

             2. İyi  Amaçların  Ölçütü  

• Ortaya konan amaç, var olan koşullardan doğmuş olmalıdır. 

Durumun çözüm ve güçlüklerinin ve o andaki sürecin incelenmesine 

dayanmalıdır.  

• İyi bir amaç, öğrencilerin o andaki durumunu  gereğince 

irdeler  ve işlem süreci için bir deneme planı oluşturur ve bütün 

etkinlikler süresince bu planı göz önünde tutar. Gerekirse planda, 

koşulların gelişimine  göre değişiklik yapar. Kısaca amaç deneyseldir 

ve böylece çalışmalarla test edilerek sürekli gelişir.  

• Amaç her zaman özgür etkinlikleri temsil etmelidir ve göz 

önündeki amaç deyimi telkin edicidir. Çünkü insana süreçlerin 

sonucunu önceden düşündürür.  

             3. Eğitimde Uygulamalar  

• Herhangi bir amaç, gözleme, seçime ve eylemin zaman 

zaman, saat saat planlanmasına yardımcı olduğu derecede değerlidir. 

Amaç bireyin sağduyusunu karıştırıyorsa zararlı olur.  

• Eğitimsel bir amacın, eğitilecek bireyin iş etkinlikleri ve 

gereksinimleri üzerine kurulmuş olması gerekir. Genelde, eğitilen 

gençlerin yetenekleri dikkate alınmadan, onları saran düşünceler 

amaçlar olarak kullanılır. Bireyin öğreniminin, belli zaman ve alanda 

geçen bir süreç olduğunu unutup, onun özel yeteneklerini, 

	

 

gereksinimlerini görmezden gelecek çok tekdüze amaçlar ileri sürme 

eğilimi vardır.  

• Amaç, eğitim- öğretim görenlerin etkinliklere katılmasının, 

uygun bir yönteme dönüşmesine elverişli olmalıdır. Onların 

yeteneklerini değerlendirmek, düzenlemek için gereken çevreyi 

hazırlamalıdır.  

Öğretmenler amaçları üst yetkililerden alırlar. 

Yetkililer  toplumda  beğenilen düşünce akımlarından üretirler. Öğretmenler 

de bunları öğrencilere aktarırlar. 

Birinci görüntü de, öğretmenin özgür olmadığıdır. Üst yetkililerden 

gelen amaçları alıp öğrencilere uygulama iş ile bağımlıdır. Birey olarak 

öğretmen, otorite sahibi amir ve müfettişin yöntem ve kitapların önceden 

belirlenen ve sınıflanan programlarını vb. emrettiklerinden pek dışarı 

çıkamaz. Öğrenci,  kendisine yüklenen amaçları iki üç katlı bir baskı ile alır. 

Bir yandan kendi deneyimi ile edindiği doğal amaçlar ile aynı zamanda 

kabullenmesi istenilen onanmış amaçlar arasındaki çelişki nedeniyle sürekli 

karmaşa içindedir. 

 

9. Bölüm: Doğal Gelişme ve Sosyal Yeterlilik Yönünden Amaçlar 

Genel veya kapsamlı amaçlar eğitimin özel problemlerini göz önünde 

tutmak için bakış noktalarıdır. Böylece geniş bir amacın düzeni ve kavaramı 

bozulmadan diğer bir amacın önerdiği yöntem ve işleve kolaylıkla çevrilip 

çevrilemeyeceği o amacın değeri hakkında bir testtir. Bu testi üç genel amaca 

yani “doğaya göre gelişme, sosyal yeterlilik, kültür veya kişisel zihinsel 

zenginlik” uygulandığında; amaçların parçabuçuk alındığında birinin diğeri 

ile çatıştığı her alanda görülmüştür. Doğal gelişmenin parçabuçuk alınması, 

kendiliğinden gelişmedeki ilkel güçleri bir amaç kaynağı sayar. Bu yönden 

bakıldığında başkaları için yararlı olan öğretim, onlar için kasıtlı bir baskı ve 

zorlamadır. Bilerek besleyici, kökten değiştirici bir öğretim onarlı bozar. 
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bağlantısının bulunup bulunmamasıdır. Amaç sıralı ve düzenli bir çabayı 

içerir. Verilen bir işte belli bir zaman boyutuna sahip olmak ve dolgun 

gelişmeye bu zaman aralığında erişmede bir amacın anlamı, ilerideki veya 

olabilecek sonu en iyi kestirebilme demektir. Bu anlatıma göre, insanın 

sonuçları kestirmesinde koşullar elverişli olmazsa ve herhangi bir etkinliğin 

sonucunun ne olacağını görmek için insanı uyaran koşullar yoksa, eğitimin 

veya herhangi bir girişimin amacından sözetmek saçma olur. İkincisi, amaç 

önceden görünen bir sonuç olduğuna göre, etkinliğe yön verir. 

             2. İyi  Amaçların  Ölçütü  

• Ortaya konan amaç, var olan koşullardan doğmuş olmalıdır. 

Durumun çözüm ve güçlüklerinin ve o andaki sürecin incelenmesine 

dayanmalıdır.  

• İyi bir amaç, öğrencilerin o andaki durumunu  gereğince 

irdeler  ve işlem süreci için bir deneme planı oluşturur ve bütün 

etkinlikler süresince bu planı göz önünde tutar. Gerekirse planda, 

koşulların gelişimine  göre değişiklik yapar. Kısaca amaç deneyseldir 

ve böylece çalışmalarla test edilerek sürekli gelişir.  

• Amaç her zaman özgür etkinlikleri temsil etmelidir ve göz 

önündeki amaç deyimi telkin edicidir. Çünkü insana süreçlerin 

sonucunu önceden düşündürür.  

             3. Eğitimde Uygulamalar  

• Herhangi bir amaç, gözleme, seçime ve eylemin zaman 

zaman, saat saat planlanmasına yardımcı olduğu derecede değerlidir. 

Amaç bireyin sağduyusunu karıştırıyorsa zararlı olur.  

• Eğitimsel bir amacın, eğitilecek bireyin iş etkinlikleri ve 

gereksinimleri üzerine kurulmuş olması gerekir. Genelde, eğitilen 

gençlerin yetenekleri dikkate alınmadan, onları saran düşünceler 

amaçlar olarak kullanılır. Bireyin öğreniminin, belli zaman ve alanda 

geçen bir süreç olduğunu unutup, onun özel yeteneklerini, 

	

 

gereksinimlerini görmezden gelecek çok tekdüze amaçlar ileri sürme 

eğilimi vardır.  

• Amaç, eğitim- öğretim görenlerin etkinliklere katılmasının, 

uygun bir yönteme dönüşmesine elverişli olmalıdır. Onların 

yeteneklerini değerlendirmek, düzenlemek için gereken çevreyi 

hazırlamalıdır.  

Öğretmenler amaçları üst yetkililerden alırlar. 

Yetkililer  toplumda  beğenilen düşünce akımlarından üretirler. Öğretmenler 

de bunları öğrencilere aktarırlar. 

Birinci görüntü de, öğretmenin özgür olmadığıdır. Üst yetkililerden 

gelen amaçları alıp öğrencilere uygulama iş ile bağımlıdır. Birey olarak 

öğretmen, otorite sahibi amir ve müfettişin yöntem ve kitapların önceden 

belirlenen ve sınıflanan programlarını vb. emrettiklerinden pek dışarı 

çıkamaz. Öğrenci,  kendisine yüklenen amaçları iki üç katlı bir baskı ile alır. 

Bir yandan kendi deneyimi ile edindiği doğal amaçlar ile aynı zamanda 

kabullenmesi istenilen onanmış amaçlar arasındaki çelişki nedeniyle sürekli 

karmaşa içindedir. 

 

9. Bölüm: Doğal Gelişme ve Sosyal Yeterlilik Yönünden Amaçlar 

Genel veya kapsamlı amaçlar eğitimin özel problemlerini göz önünde 

tutmak için bakış noktalarıdır. Böylece geniş bir amacın düzeni ve kavaramı 

bozulmadan diğer bir amacın önerdiği yöntem ve işleve kolaylıkla çevrilip 

çevrilemeyeceği o amacın değeri hakkında bir testtir. Bu testi üç genel amaca 

yani “doğaya göre gelişme, sosyal yeterlilik, kültür veya kişisel zihinsel 

zenginlik” uygulandığında; amaçların parçabuçuk alındığında birinin diğeri 

ile çatıştığı her alanda görülmüştür. Doğal gelişmenin parçabuçuk alınması, 

kendiliğinden gelişmedeki ilkel güçleri bir amaç kaynağı sayar. Bu yönden 

bakıldığında başkaları için yararlı olan öğretim, onlar için kasıtlı bir baskı ve 

zorlamadır. Bilerek besleyici, kökten değiştirici bir öğretim onarlı bozar. 
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Fakat doğal etkinlikleri, konu oldukları kullanım biçimi içinde beslenen doğal 

güçler olarak tanırsak, bu çekişme ortadan kalkar. Tıpkı bunun gibi sosyal 

yeterlilik de; başkalarına dış hizmetler verme biçiminde tanımlanınca, 

deyimin anlamını zenginleştirmek amacına karşıt bir zorunluluk oluşur. 

Böylece kültür de zihin iç saflığı olarak alınırsa sosyalleşmiş bir yaratılışa da 

ters düşer. Fakat bir eğitim ereği, isteği olması bakımından sosyal yeterlilik 

gücün ortak etkinliğine özgürce katılması ve tam paydaş olması anlamındadır. 

Bu işlev kültürsüz olanaksızdır. Kültür aynı zamanda içinde ödülü de getirir. 

Çünkü insan öğrenmedikçe diğerleri ile ilgili paylaşmalar yapamaz. Geniş 

görüşlü olmadıkça, bir şeyi algılayamadıkça bilgisiz kalır. Kültür için, belki 

de en iyi tanım, sürekli geliştirilen boyutlu bir yetenek ve anlamları doğru, 

yanlışsız algılamadır. 

 

10. Bölüm: İlgi ve Disiplin 

İlgi ve disiplin, amaçlı etkililiğin karşılıklı, ilişkili görünümleridir. İlgi 

etkinliği belirleyen varlıklar ve gerçekleşmeye katılan araç ve engellerin 

ayırdına varmaktır. Amaçlı herhangi bir etkinlik, önce eksik bir görünüm, 

sonra tamamlayan bir evre ile aynı zamanda ara girişimleri içerir. İlgilenmek, 

eşyayı, soyut durumda değil, belki birbiriyle ilintili, sürekli gelişim içinde 

görme demektir. Yapılanın eksiklerinin istenilen yönde tamamlanmaları için 

harcan zaman farkı, tümüyle değişim, dönüme karşılıktır. Bu da dikkatin 

sürdürülmesine, direnmeye dayanır. İşlevsel olarak istemden beklenen anlam, 

işte bu tutumdur. Disiplin veya sürekli dikkat gücünün gelişmesi ise, onun 

ürünüdür. Bu doktrinin eğitim teorisi için anlamı iki kattır. Diğer yandan, 

bilinç kavramı zihnin kendi içlerinde tanımlanmış birer bütünlük olduğu 

düşüncesinden bizi koruduğu gibi, bilincin hazır objelere ve konulara 

uygulanması sonucunda bilginin oluşacağı savına karşı da bizi korur. Bu da 

bize eşyanın içinde olduğu bir eylem sürecinde, amaç ve akıllıca uğraş ile 

bilincin aynı şey olduğunu gösterir. Böylece bilinci alıştırma, geliştirme 

	

 

demek olan böyle bir etkinliği kolaylaştıracak ve yüreklendirecek bir çevre 

sağlamak demektir. Bu bizi diğer yandan ders konusunun kendi başına 

buyruk, yalıtılmış bir kavram olması düşüncesine karşı da korur. 

 

11. Bölüm: Deneyim ve Düşünme  

Deneyimde düşünmenin yerini belirtirken, ilk dikkat ettiğimiz nokta; 

deneyimin bir şey deneme eylemi ile doğan sonucu kabullenme arasında bir 

bağıntıyı içermesidir. Yapma- etme evresi ile edilgen olan kabullenme 

evresinin birbirinden soyutlanması, deneyimin önemli anlamını yok eder. 

Düşünme,  yapılan şeyle sonuçları arasındaki bağıntıları, sağlam ve dengeli 

olarak bulup çıkarmaktır. Düşünmede yalnızca bağıntı değil, bağlantının 

ayrıntıları da yer alır. İlişkinin çeşitli biçimleri de, sıkı bağlılık halkaları 

olarak, ortaya konur. Yapılacak bir işin içerdiği anlamın belirlenmesini 

istediğimizde, düşünmenin uyaranı da, ortaya çıkmış olur, yapılsın veya 

yapılacak olsun, sonra da sonuçları paylaşırız. Bu da ortadaki durumun 

gerçekten veya bize göre, tamamlanmış, belirlenememiş olmasıdır. 

Sonuçların tasarımlarının anlamı, önerme veya deneysel çözümüdür. Bu 

varsayımın hipotezin yetkinliğine erişmesi için, var olan koşulların özenle 

incelenmesi, üzerinde çalışılması ve hipotezin içeriklerinin gelişmesi 

gereklidir. Bu işleve tümdengelim denir. Bunu izleyen önceki işlevlerin 

önerdiği çözüm, düşünce veya teori, eylemli yapma, yerine getirme yoluyla 

test edilmelidir. Eğer bu, evrende belli sonuçlar doğurur, belirgin kim 

düşünceler ortaya çıkarırsa, geçerli ve sağlam sayılmalıdır. Aksi halde 

değiştirilir ve başka bir deneme yapılır. Düşünme bu adımların tümünü içine 

alır. Problemin algılanması, koşulların gözlenmesi ve incelenmesi, bu 

işlevlerin telkin ettiğine göre ussal bir çözümleme yolu oluşturulması ve 

sınama yoluyla test edilmesi gibi. Her düşünme, bilgiye dökülmekle beraber, 

sonuç değeri, bilginin düşünmede kullanılması niteliği ile bağımlıdır.   
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Fakat doğal etkinlikleri, konu oldukları kullanım biçimi içinde beslenen doğal 

güçler olarak tanırsak, bu çekişme ortadan kalkar. Tıpkı bunun gibi sosyal 

yeterlilik de; başkalarına dış hizmetler verme biçiminde tanımlanınca, 

deyimin anlamını zenginleştirmek amacına karşıt bir zorunluluk oluşur. 

Böylece kültür de zihin iç saflığı olarak alınırsa sosyalleşmiş bir yaratılışa da 

ters düşer. Fakat bir eğitim ereği, isteği olması bakımından sosyal yeterlilik 

gücün ortak etkinliğine özgürce katılması ve tam paydaş olması anlamındadır. 

Bu işlev kültürsüz olanaksızdır. Kültür aynı zamanda içinde ödülü de getirir. 

Çünkü insan öğrenmedikçe diğerleri ile ilgili paylaşmalar yapamaz. Geniş 

görüşlü olmadıkça, bir şeyi algılayamadıkça bilgisiz kalır. Kültür için, belki 

de en iyi tanım, sürekli geliştirilen boyutlu bir yetenek ve anlamları doğru, 

yanlışsız algılamadır. 

 

10. Bölüm: İlgi ve Disiplin 

İlgi ve disiplin, amaçlı etkililiğin karşılıklı, ilişkili görünümleridir. İlgi 

etkinliği belirleyen varlıklar ve gerçekleşmeye katılan araç ve engellerin 

ayırdına varmaktır. Amaçlı herhangi bir etkinlik, önce eksik bir görünüm, 

sonra tamamlayan bir evre ile aynı zamanda ara girişimleri içerir. İlgilenmek, 

eşyayı, soyut durumda değil, belki birbiriyle ilintili, sürekli gelişim içinde 

görme demektir. Yapılanın eksiklerinin istenilen yönde tamamlanmaları için 

harcan zaman farkı, tümüyle değişim, dönüme karşılıktır. Bu da dikkatin 

sürdürülmesine, direnmeye dayanır. İşlevsel olarak istemden beklenen anlam, 

işte bu tutumdur. Disiplin veya sürekli dikkat gücünün gelişmesi ise, onun 

ürünüdür. Bu doktrinin eğitim teorisi için anlamı iki kattır. Diğer yandan, 

bilinç kavramı zihnin kendi içlerinde tanımlanmış birer bütünlük olduğu 

düşüncesinden bizi koruduğu gibi, bilincin hazır objelere ve konulara 

uygulanması sonucunda bilginin oluşacağı savına karşı da bizi korur. Bu da 

bize eşyanın içinde olduğu bir eylem sürecinde, amaç ve akıllıca uğraş ile 

bilincin aynı şey olduğunu gösterir. Böylece bilinci alıştırma, geliştirme 

	

 

demek olan böyle bir etkinliği kolaylaştıracak ve yüreklendirecek bir çevre 

sağlamak demektir. Bu bizi diğer yandan ders konusunun kendi başına 

buyruk, yalıtılmış bir kavram olması düşüncesine karşı da korur. 

 

11. Bölüm: Deneyim ve Düşünme  

Deneyimde düşünmenin yerini belirtirken, ilk dikkat ettiğimiz nokta; 

deneyimin bir şey deneme eylemi ile doğan sonucu kabullenme arasında bir 

bağıntıyı içermesidir. Yapma- etme evresi ile edilgen olan kabullenme 

evresinin birbirinden soyutlanması, deneyimin önemli anlamını yok eder. 

Düşünme,  yapılan şeyle sonuçları arasındaki bağıntıları, sağlam ve dengeli 

olarak bulup çıkarmaktır. Düşünmede yalnızca bağıntı değil, bağlantının 

ayrıntıları da yer alır. İlişkinin çeşitli biçimleri de, sıkı bağlılık halkaları 

olarak, ortaya konur. Yapılacak bir işin içerdiği anlamın belirlenmesini 

istediğimizde, düşünmenin uyaranı da, ortaya çıkmış olur, yapılsın veya 

yapılacak olsun, sonra da sonuçları paylaşırız. Bu da ortadaki durumun 

gerçekten veya bize göre, tamamlanmış, belirlenememiş olmasıdır. 

Sonuçların tasarımlarının anlamı, önerme veya deneysel çözümüdür. Bu 

varsayımın hipotezin yetkinliğine erişmesi için, var olan koşulların özenle 

incelenmesi, üzerinde çalışılması ve hipotezin içeriklerinin gelişmesi 

gereklidir. Bu işleve tümdengelim denir. Bunu izleyen önceki işlevlerin 

önerdiği çözüm, düşünce veya teori, eylemli yapma, yerine getirme yoluyla 

test edilmelidir. Eğer bu, evrende belli sonuçlar doğurur, belirgin kim 

düşünceler ortaya çıkarırsa, geçerli ve sağlam sayılmalıdır. Aksi halde 

değiştirilir ve başka bir deneme yapılır. Düşünme bu adımların tümünü içine 

alır. Problemin algılanması, koşulların gözlenmesi ve incelenmesi, bu 

işlevlerin telkin ettiğine göre ussal bir çözümleme yolu oluşturulması ve 

sınama yoluyla test edilmesi gibi. Her düşünme, bilgiye dökülmekle beraber, 

sonuç değeri, bilginin düşünmede kullanılması niteliği ile bağımlıdır.   
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12. Bölüm: Eğitimde Düşünme  

Eğitim-öğretim süreçleri, iyi düşünme alışkanlıkları iyi düşünme 

alışkanlıkları ürettikleri oranda bir odakta birleşirler. Düşünmenin 

yönteminden söz etmemiz bir yanılgı değildir. Önemli olan anlamın eğitici bir 

deneme için kendisinin bir yöntem olmasıdır.  

Dolayısıyla, yöntemin temelleri ile yoğun kapsamlı düşünmenin 

temelleri aynıdır. Bunlar da şunlardır:  

• Öğrenci gerçek bir deneme içinde bulunmalıdır. Kesintisiz bir 

etkinlik içinde olmalı ve onunla, kendisini saran işi olduğu için 

ilgilenmelidir.  

• Bu durumdan, düşünmeyi uyaran gerçek bir problem 

türemelidir.  

• Öğrencinin o problemi çözecek gücü olmalı ve gereksinim 

duyulan gözlemleri de yapılmalıdır.  

• Ona çözümler önerilmeli, fakat bunların yöntem ve düzeni ile 

geliştirilmesinde öğrenci sorumlu olmalıdır.  

• Düşünceleri, herkesin anlayacağı sonuçları bulmak amacı ile 

uygulayarak test etmek ve sağlamlıklarını ortaya koymak için fırsat 

ve olanaklara sahip olmalıdır.  

 

13. Bölüm: YÖNETİMİN DOĞASI  

Bir deyim olarak yöntem, bir deneme konusunun en etkin ve yararlı bir 

biçimde geliştirilmesi yolunu anlatır. Bu nedenle yöntem, kişisel tutum, 

davranış ve biçim ile, uğraşılan maddi varlıklar arasında deneme sürecinin 

gözlenmesinden çıkarılır, türetilir. Yöntemin ayrı bir şey olduğu sayıltısı zihin 

ve egonun eşya yönünden soyutlanması kavramı ile bağıntılıdır. Bu görüş, 

öğretim ve öğrenimi, biçimsel, mekanik ve zorlayıcı yapar.  

Yöntemler bireysel olmakla beraber, bir denemenin yararlı bir sonuca 

doğru akışının belli özellikleri ayırt edilebilir. Çünkü  önceki denemelerden 

	

 

elde edilen tutarlı birikim ve kullanılan maddeler arasında zaman zaman 

ortaya çıkan benzerlikler buna olanak tanır. Bireyin tutum ve davranışının 

sınırı içinde anlatıldığına göre, iyi bir yöntemin belli başlı nitelikleri şunlardır: 

Direktlik, açık- peşin yargısız- bir öğrenme iradesi, amacın doğruluğu, tamlığı 

ve insan düşüncesini de içine alan etkinliğin sonuçlarına bağlı sorumluluğu 

kabullenmedir. 

 

14. Bölüm: Ders Konusunun Yapısı  

Eğitim programının maddeleri; öncelikle o zamandaki sosyal yaşamın 

varoluş gerçek ve gereklerinden oluşur. Sosyal yaşamın sürekliliği şu 

demektir: Bu gününün etkinliği, konunun geçmişteki ortak denemelerine 

dayanır. Sosyal yaşamın karmaşıklığı arttıkça, bu ögeler de, önem veya sayıca 

çoğalırlar. Onların yeni kuşaklara uygun biçimde aktarılabilmesi için, özel bir 

ayıklama, formülleştirme ve düzenleme işlevine gerek vardır. Fakat, bu 

sürecin asıl kendisi, ders konusunun, öğrencinin o andaki deneyimlerinin 

anlamlarını elle tutulur duruma getirmekten başka bir şey olmadığı yönünde, 

öğrenciyi yüreklendirmek gerektiği gerçeği bir yana itilerek, ders programı 

sanki kendi başına değer taşıyan bir şeymiş gibi ileri sürülme eğilimi 

içindedir.  

Eğitimci özellikle kendini, programdaki ders konularını öğrenciye 

anlatan, öğreten kişi olarak algılar ve öğrenciyi de anlatılanı anlayıp 

tekrarlamakla görevli sayar. Onun, toplumun gelişen bir üyesi olarak kendi 

etkinliklerini düzenlemesini bir yana bırakırsa, yukarıda sözü edilen yanlışa 

düşer.  

Gençler toplumda deneyimli olanın deneyleri ile başlamalıdır. Sonra 

daha deneyimli insanlar tarafından aktarılan olgu ve düşünceleri kendi 

deneylerinde kullanarak kural ve yasalara varırlarsa, bilimsel görüş sahibi 

olurlar. Doğru ve olumlu başlangıç bu olabilir. 
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12. Bölüm: Eğitimde Düşünme  

Eğitim-öğretim süreçleri, iyi düşünme alışkanlıkları iyi düşünme 

alışkanlıkları ürettikleri oranda bir odakta birleşirler. Düşünmenin 

yönteminden söz etmemiz bir yanılgı değildir. Önemli olan anlamın eğitici bir 

deneme için kendisinin bir yöntem olmasıdır.  

Dolayısıyla, yöntemin temelleri ile yoğun kapsamlı düşünmenin 

temelleri aynıdır. Bunlar da şunlardır:  

• Öğrenci gerçek bir deneme içinde bulunmalıdır. Kesintisiz bir 

etkinlik içinde olmalı ve onunla, kendisini saran işi olduğu için 

ilgilenmelidir.  

• Bu durumdan, düşünmeyi uyaran gerçek bir problem 

türemelidir.  

• Öğrencinin o problemi çözecek gücü olmalı ve gereksinim 

duyulan gözlemleri de yapılmalıdır.  

• Ona çözümler önerilmeli, fakat bunların yöntem ve düzeni ile 

geliştirilmesinde öğrenci sorumlu olmalıdır.  

• Düşünceleri, herkesin anlayacağı sonuçları bulmak amacı ile 

uygulayarak test etmek ve sağlamlıklarını ortaya koymak için fırsat 

ve olanaklara sahip olmalıdır.  

 

13. Bölüm: YÖNETİMİN DOĞASI  

Bir deyim olarak yöntem, bir deneme konusunun en etkin ve yararlı bir 

biçimde geliştirilmesi yolunu anlatır. Bu nedenle yöntem, kişisel tutum, 

davranış ve biçim ile, uğraşılan maddi varlıklar arasında deneme sürecinin 

gözlenmesinden çıkarılır, türetilir. Yöntemin ayrı bir şey olduğu sayıltısı zihin 

ve egonun eşya yönünden soyutlanması kavramı ile bağıntılıdır. Bu görüş, 

öğretim ve öğrenimi, biçimsel, mekanik ve zorlayıcı yapar.  

Yöntemler bireysel olmakla beraber, bir denemenin yararlı bir sonuca 

doğru akışının belli özellikleri ayırt edilebilir. Çünkü  önceki denemelerden 

	

 

elde edilen tutarlı birikim ve kullanılan maddeler arasında zaman zaman 

ortaya çıkan benzerlikler buna olanak tanır. Bireyin tutum ve davranışının 
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14. Bölüm: Ders Konusunun Yapısı  

Eğitim programının maddeleri; öncelikle o zamandaki sosyal yaşamın 
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anlamlarını elle tutulur duruma getirmekten başka bir şey olmadığı yönünde, 

öğrenciyi yüreklendirmek gerektiği gerçeği bir yana itilerek, ders programı 

sanki kendi başına değer taşıyan bir şeymiş gibi ileri sürülme eğilimi 

içindedir.  

Eğitimci özellikle kendini, programdaki ders konularını öğrenciye 

anlatan, öğreten kişi olarak algılar ve öğrenciyi de anlatılanı anlayıp 

tekrarlamakla görevli sayar. Onun, toplumun gelişen bir üyesi olarak kendi 
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Gençler toplumda deneyimli olanın deneyleri ile başlamalıdır. Sonra 

daha deneyimli insanlar tarafından aktarılan olgu ve düşünceleri kendi 
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olurlar. Doğru ve olumlu başlangıç bu olabilir. 
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15. Bölüm: Programda Oyun ve İş 

Oyun ile iş arasındaki psikolojik farkın ekonomik fark ile 

karıştırılmaması önem taşıyan bir problemdir. Ruhbilimce oyunu saptayan 

belirgin özellik, onun tümüyle bir eğlence olması veya amaçtan yoksunluğu 

değildir. Bu belirgin özellik, oyunda aynı çizgi üzerinde daha çok etkinliğin 

amacı oluşturması sınırlanmaksızın, eylemin, bağıntı sağlayarak sürmesinin, 

üretilen sonuçlara göre belirlenmesi olgusudur. Etkinlikler karşılaştıkça, 

üretilen özel sonuçlara daha çok dikkat etmeyi gerektirir. Bu yolla ek bir 

anlam kazanırlar. Oyunda böyle kendiliğinden işe dönüşür. Oyunla işin her 

ikisi de eşit yapıda özgürdür ve dayanakları kendi içindedir. Çürük ekonomik 

koşullar içinde varsıllar için oyun, anlamsız bir heyecan vericidir. Çalışma da 

yoksul işçiler için, insan yapısına uygun düşmeyen bir uğraşa dönüşür. 

Ruhbilimce iş, yalnızca bir etkinliktir ve bilinçli olarak, sonuçları kendisinin 

bir parçası kabul eder. Sonuç olarak etkinliğin dışında olunca ve etkinlik, o 

sonuçların üretiminde yalnızca bir araç sayılınca iş, zorlayıcı bir uğraş olur. 

Birleşilen bir tanıma göre olmasa bile, oyun niteliği ile dolu olan iş, çokçası 

sanattır. 

 

16. Bölüm: Tarih ve Coğrafyanın Önemi 

Doğaldır ki, coğrafya ve tarih, önceden hazırlanmış ders programları 

uyarınca belletilir ve kişi onları okula gönderildiği için öğrenir. Bu dersler 

kolayca, gündelik yaşantı ve denemelerden uzak, yabansı bir alay sözcüğünün 

bellenmesi durumuna dönüşür. Etkinlik bölünmeye uğrar, birbirinden ayrı bir 

evren kurulur. Programa bağımlı etkinlik, bölümlere ayrılmıştır. Hiçbir 

dönüşüm ve aktarma görülmez; olağan deneme, bağıntı ve ilişkileri bularak, 

anlamını genişletmez ve üzerinde çalışılanlar canlandırılamaz, yaşanılan 

etkinliğe karışarak gerçekleşemez. Hatta, yaşantı ve deneyim küçülür, 

varlığını koruyamaz. Daha sonra da, devinimden bir şeyler yitirir ve önerilere 

	

 

karşı duyarlılığı kalmaz, özümlenmemiş bilgi yığını altında ezilir ve köşeye 

itilir. Bilgileri zenginleştiren uyanıklığı ve uyumlu tepkiler üretme 

yumuşaklığı yok olur. Yaşamın doğal ilgilerinden uzak, kuru kuruya bilgi 

toplama kafayı odunlaştırır, yumuşaklığını yok eder. 

Coğrafya öğrenmek demek, olağan eylemin yerini, doğal bağıntı ve 

ilişkilerini anlayabilme gücünü edinme demektir. Tarih öğrenme de asıl olan 

insancıl bağlantı ve ilişkileri tanıyabilme gücünü edinmedir. Belirlenmiş bir 

biçim altında, coğrafya denen ders, içinde yaşadığımız doğal ortam hakkında, 

diğer insanların denemeleri ile bulunmuş olan olgu ve ilkelerin tümüdür. 

Bizim yaşamımızın özel eylem ve yaşantıları, ancak o bütünlük ile olan 

bağıntı ve ilişkilerle açıklanabilir. Belli bir biçime sokulmuş olan tarih de 

böyledir. O da yaşamımızın kendileri ile birlikte olduğumuz sosyal grupların 

etkinlikleri ve acıları hakkında bilinen algılardan oluşmuştur. Bizim gelenek 

ve kurumlarımız anacak tarih ile açıklanabilir ve aydınlanmış olur. 

Tarih ve coğrafya, aracısız yapılabilen kişisel bir denemenin anlamını 

genişletmek için okulda kullanılabilen iki büyük çözümdür. Eylemli uğraşlar, 

coğrafya ve tarih sayesinde, hem doğa hem de zaman ve ortama göre kişilik 

ve saygı kazanırlar. Tarih-coğrafya, yalnızca dış dürtüler veya beceri biçimleri 

olarak öğretilmediği takdirde, kestirme yoldan zengin anlam dünyasına 

götüren, başta gelen eğitim değeri taşır. Böylece tarih insancıl yanları, 

coğrafya da doğal ilişkileri anlatmakla beraber, bu konular aynı yaşamın iki 

yüzüdür. Çünkü insan yaşamı, toplum ve ortaklık içinde, doğada devam eder. 

Doğa ise burada geçici bir dayanak değildir. Belki, insan yaşamının gelişmesi 

için gerekli, asıl ortamdır. 

 

17. Bölüm: Ders Programında Fen Bilimi  

Öğrenciler, fen dersini bilimsel yolla, araçla ve kullanacakları araç gereci 

bulup tanıyarak, bunlarla denemeler sonucu öğreneceği yerde, kitaptaki hazır 

bilgiyi çalışarak beller. Yüksek öğretimde de öğrenciler bilgiyi, öğretim 
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üyesinin kitabında hazır bulur. Bu düzen orta öğretime aktarılır ve aşağılara 

doğru gider. Buralarda ders konularını kolaylaştırmak için kimi ders konuları 

çıkarılır, okutulmaz. 

Öğretmenlerin denemeleri ile başlayıp, bilim konuları ile uğraşanlar için 

en elverişli biçimler geliştiren kronolojik yönteme, genelde psikolojik yöntem 

adı verilmiştir. Uzmanlar ve bilginlerin kullandığı mantıksal yöntemden farklı 

olduğu belirtilmiştir. Bu yöntemde görünüşteki zaman kaybı, öğrencinin dersi 

anlamada gösterdiği üstün başarı ve sağlanan yaşamsal ilgi ile fazlasıyla 

karşılanır. Öğrenci en azından anladıklarını öğrenmiştir. Üstelik öğrenci, 

bilim adamlarının, deneyim yönünden son basamak sayılan bilgilerini 

edinmek için kullandığı yöntemleri, tanıdığı, bildiği konulardan seçilen 

problemlere uygulama ve kendi alanı içindeki konularla tek başına 

uğraşabilme gücünü kazanır. Öğrencilerin tamamı asla bilim adamı olma 

yoluna yönelmeyeceği için, bilimsel yöntemin ne olduğunu, içeriğini, ikinci 

elden kopya ederek öğrenmeleri yerine, bilim çalışmalarını, bilim verilerini 

ilk elden almaları çok daha önemlidir. Bu gidişle, öğrenciler üstün körü 

bilgiler edinmede belki de çok fazla ilerleyemeyecekler ama, yaptıklarında 

güvenli, akıllıca yol alacaklardır. 

Fen bilimi amaçlı, düzenli izlenen ve bir basamağa kadar gelenek 

sınırlamasından kurtulmuş yeni deneyimlerin tasarımını ve bunların denetimi 

yönünde zekanın hizmetini simgeler. Fen bilimi, geçici olmayan, bilinçli 

ilerlemenin tek aracıdır. Genelliği ve bireysel koşullardan uzaklığı, ona teknik 

ve kesin bir nitelik yüklemekle beraber, bu nitelikler, yalnızca düşünce ve 

tasarım olan teoricilik niteliklerinden çok farklıdır. Sonuncu nitelikler sürekli 

pratik dışında kalır. Öncekilerse daha ileride, somut eylem alanında, daha 

geniş ve özgür uygulama olanağı bulmak amacıyla, bir süre için, eylemden 

ayrılmışlardır. Bir tür de boş teori vardır ki, işleve tümden karşı ve onunla 

çakışıktır. Fakat, gerçekten bilimsel olan teori, işleve katılır ve onun gelişmesi 

ve yeni olanaklara yönelmesinde bir araç olur. 

	

 

Bilim, deneyden çıkanları kavrama, bilme ve öğelerinden yararlanma 

alanına girmesine kılavuzluk eder. Bilim, yalnızca kişisel veya alışılan, 

deneyime uygun görülen yönün açıklanması ile yetinmez. Bir konunun 

kaynaklarını, temellerini ve sonuçlarını gözle görülür biçimde ortaya koyacak 

bir anlatımı yeğler. Bu amaca erişme, anlatımlara mantıklı bir nitelik verir. 

Eğitimde, ders konuları üst derecede bir zihinsel işlev geçirmişse, yöntemin 

mantıklı, ayırdedici nitelikleri ile öğretim yöntemlerinin farklı olacağı 

düşünülmelidir. Başka deyişle geçmiş zaman dizisi içinde yapılan, ilkel bir 

deney, işlenerek, zihinsel bir nitelik kazanan bir deneyden farklıdır. Bu olgu, 

görmezden gelinince, bilim ilgi çekmeyen, işe yarayan bilgi olmadan çok 

uzak, istenmedik, boş bir teknik sözcük kitabına dönüşür. 

 

18. Bölüm: Eğitimsel Değerler  

Yaşamda çok değişik uğraşlar vardır. Bunların eğitim değerleri de 

birbirinden farklıdır. Bu yüzden hepsini kapsayan genel bakış noktalarına 

duyulan gereksinim artmaktadır. Derslerin ayrı değerler taşıdığı 

benimsenmiştir. Dolayısıyla okul programlarının en uygun sayıda toplam 

değer taşıyan derslerden oluşması kabul edilmiştir.   

Programdaki dersleri, kişisel iç değerlerle ilgili olanlar, değer ve amaçları 

kendilerinin dışında bulunan, değeri yüksek olanlar gibi iki bölüme 

ayırmamız gerekmez.  

Her derse ayrı bir değer vererek, tüm programı parça parça değerlerin bir 

araya gelmesinden oluşan bir tür bileşik gibi düşünme eğilimi, sosyal sınıf ve 

grupların birbirlerinden soyutlanma ve ayrılıklarının bir sonucudur. Bu 

nedenle demokratik ve sosyal bir toplumda eğitimin görevi, çeşitli ilgilerin 

birbirini güçlendirmesi ve hep beraber iş görmeleri için, bu soyutlama ve 

ayrılığa karşı savaşmasıdır. 
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18. Bölüm: Eğitimsel Değerler  

Yaşamda çok değişik uğraşlar vardır. Bunların eğitim değerleri de 

birbirinden farklıdır. Bu yüzden hepsini kapsayan genel bakış noktalarına 

duyulan gereksinim artmaktadır. Derslerin ayrı değerler taşıdığı 

benimsenmiştir. Dolayısıyla okul programlarının en uygun sayıda toplam 

değer taşıyan derslerden oluşması kabul edilmiştir.   

Programdaki dersleri, kişisel iç değerlerle ilgili olanlar, değer ve amaçları 

kendilerinin dışında bulunan, değeri yüksek olanlar gibi iki bölüme 

ayırmamız gerekmez.  

Her derse ayrı bir değer vererek, tüm programı parça parça değerlerin bir 

araya gelmesinden oluşan bir tür bileşik gibi düşünme eğilimi, sosyal sınıf ve 

grupların birbirlerinden soyutlanma ve ayrılıklarının bir sonucudur. Bu 

nedenle demokratik ve sosyal bir toplumda eğitimin görevi, çeşitli ilgilerin 

birbirini güçlendirmesi ve hep beraber iş görmeleri için, bu soyutlama ve 

ayrılığa karşı savaşmasıdır. 
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19. Bölüm: İş ve Boş Zaman 

Eğitim değerlerinin ayrışması işinde görülen karşıtlıkların en önemlisi, 

belki de kültür ile yararlılık arasındaki karşıtlıktır. Bu karşıtlık, çokçası içten 

ve kesin sayılırsa da, gerçekten kaynağı bakımından, tarihten, toplumdan 

gelir. Bilinçli formülleştirilmiş şekiller göz önüne alınırsa, bu niteliğin 

kaynağı da eski Yunan’da bulunur. Dayanağı oluşturan temel de, o zamanlar 

gerçekten insancıl bir yaşam süren kimselerin bir azınlık olması ve bu 

azınlığın da işçi denen başkalarının çalışmasına dayanarak yaşamlarını 

sürdürmeleridir. İşte bu olgu, akılla istekler ve teori ile pratiğin ilişkisi 

hakkındaki psikolojik öğretiyi etkilemiştir. Bu durum, insanların değişmez 

olarak bir bölümünün akılları ile yaşamlarını sürdüren ve kendi amaçlarına 

sahiplenmiş ve diğer bölümü de, başkalarının benimsediği amaçlara 

gereksinim duyan, yalnızca istek ve yapabilme gücü olan iki gruba bölmeyi 

gerektiren politik bir teoriyi de içeriyordu. Psikolojik ve politik olan bu iki 

gruba bölme, eğitim diline çevrilince, eğitimin iki amacı oluyor ki, birincisi 

yalnız isteklerini bilmek ve bilgili olabilmek için geçim derdinden kurtulmuş, 

boş zamanı olan insanların geliştirilmesini amaçlayan bağımsız bir eğitim, 

ikincisi de zihinsel ve güzel sanatlar içeriği taşımayan, motor beceri 

edindirmeye dönük ve yararlılığı başa alan eğitimdi. Günümüzdeki durum, 

söz konusu geçmişten zorunlu olarak farklılaşmış ve aslında çok değişmiş 

olmakla birlikte, eğitimin ikiye bölünmesi yönündeki tarihte yaşanmış olan 

durum, bugün de varlığını koruyarak, programlarda ve yöntemde eğitim 

önemlerinin etkilerini azaltacak bir tür uzlaştırmalar şeklinde, ölçütlerde göze 

çarpmaktadır. Demokratik bir toplumda eğitim problemi, bu ikiliğe son 

vermek ve düşünebilmeyi, herkes için bir klavuz yapacak ve boş zaman 

sahibine de, iş yapmaz anlamına değil de, belki iş görmek için yüklenilecek 

bir sorumluluk armağanına çevirerek eğitim programı yapma ve düzenleme 

problemidir. 

 

	

 

20. Bölüm: Zihinsel ve Pratik Dersler 

Geleneksel görenek ve inançların, yaşamı düzenleme işinde gittikçe artan 

beceriksizliği, eski Yunanlıları, önlerindeki problemin felsefesi ile uğraşmaya 

götürmüştür. Geleneğin, alışılmışın yetersizliğini araştırma merakı, onları, 

yaşam ve inançlar için yeni güç ve kaynaklar aramaya yöneltmiştir. İman için 

akılsal bir ölçüt edinme isteği, deneyin tanımının güven vermediği, 

geleneklerin de aynı şey olduğu yönündeki kaba düşünce, akıl ile deney 

arasında açık bir karşıtlık görmelerinin nedeni oldu. Akıl ne kadar öğülmüşse, 

deney de o kadar küçük görüldü. Deney, insanların yaptıkları olarak 

tanımlandığından ve değişen yaşam durumlarının ve insana verdiği küçük 

acılar biçiminde ele alındığından, felsefenin gözünden düşüyordu. Bu 

üstünlük ve etkiye diğerleri de eklenince, yüksek öğrenimdeki tüm yöntemler, 

duyu organları ile yapılan gözlemlere ve beden etkinliği içeren konulara pek 

az yer veriliyordu.  Çağdaş dönem başlayınca, bir yandan deneye başvurmanın 

artması, diğer yandan, tümüyle kavramlardan türetilen kavram ve yargılara 

saldırma yoluyla, bu görüşe ayaklanıldı. Dayanak noktası şuydu: bu 

kavramları somut deney sonuçları ile pekiştirmelidir. Yoksa, kendilerini 

korumak için, akılsal adını almış birtakım boş inançlar, kurumlaşmış sınıf 

çıkarlarını korumaya çalışan bir dizi cansız deyimler olarak kalacaklardır. 

Fakat türlü koşullar, denemenin arı bir algılama- kavrama olarak 

algılanmasına neden oldu. Onun ise, eylemsel, duygusal evrelerini tutturup ve 

onu soyutlanmış duyumların edilgin algılanması biçiminde tanımladı. Bu 

yüzden, yeni kuramın etkisi altında bulunan eğitim devrimi, yalnız önceki 

yöntemlerin kitaba bağımlılığından, bir dereceye kadar, kurtulunması ile 

sınırlanmış kaldı. Ortaya sağlam, yeni bir gelişme sistemi koyamadı. 

Bir yandan psikolojinin öne geçmesi, endüstri yöntemlerinin ve bilimde 

deneysel yöntemlerin ilerlemesi, denemeyi belirginleştirdi, istenilir kıldı. Bu 

kuram, eskilerin “Deney öncelikle pratik bir uğraştır, anlama ve kavrama ile 

ilgili değildir; yapılanın sonuçlarına katlanma işidir.” düşüncesini yeniden 
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19. Bölüm: İş ve Boş Zaman 

Eğitim değerlerinin ayrışması işinde görülen karşıtlıkların en önemlisi, 

belki de kültür ile yararlılık arasındaki karşıtlıktır. Bu karşıtlık, çokçası içten 

ve kesin sayılırsa da, gerçekten kaynağı bakımından, tarihten, toplumdan 

gelir. Bilinçli formülleştirilmiş şekiller göz önüne alınırsa, bu niteliğin 

kaynağı da eski Yunan’da bulunur. Dayanağı oluşturan temel de, o zamanlar 

gerçekten insancıl bir yaşam süren kimselerin bir azınlık olması ve bu 

azınlığın da işçi denen başkalarının çalışmasına dayanarak yaşamlarını 

sürdürmeleridir. İşte bu olgu, akılla istekler ve teori ile pratiğin ilişkisi 
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olarak bir bölümünün akılları ile yaşamlarını sürdüren ve kendi amaçlarına 
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ikincisi de zihinsel ve güzel sanatlar içeriği taşımayan, motor beceri 

edindirmeye dönük ve yararlılığı başa alan eğitimdi. Günümüzdeki durum, 

söz konusu geçmişten zorunlu olarak farklılaşmış ve aslında çok değişmiş 

olmakla birlikte, eğitimin ikiye bölünmesi yönündeki tarihte yaşanmış olan 

durum, bugün de varlığını koruyarak, programlarda ve yöntemde eğitim 

önemlerinin etkilerini azaltacak bir tür uzlaştırmalar şeklinde, ölçütlerde göze 

çarpmaktadır. Demokratik bir toplumda eğitim problemi, bu ikiliğe son 

vermek ve düşünebilmeyi, herkes için bir klavuz yapacak ve boş zaman 

sahibine de, iş yapmaz anlamına değil de, belki iş görmek için yüklenilecek 

bir sorumluluk armağanına çevirerek eğitim programı yapma ve düzenleme 

problemidir. 

 

	

 

20. Bölüm: Zihinsel ve Pratik Dersler 

Geleneksel görenek ve inançların, yaşamı düzenleme işinde gittikçe artan 

beceriksizliği, eski Yunanlıları, önlerindeki problemin felsefesi ile uğraşmaya 
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geleneklerin de aynı şey olduğu yönündeki kaba düşünce, akıl ile deney 
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deney de o kadar küçük görüldü. Deney, insanların yaptıkları olarak 

tanımlandığından ve değişen yaşam durumlarının ve insana verdiği küçük 

acılar biçiminde ele alındığından, felsefenin gözünden düşüyordu. Bu 

üstünlük ve etkiye diğerleri de eklenince, yüksek öğrenimdeki tüm yöntemler, 

duyu organları ile yapılan gözlemlere ve beden etkinliği içeren konulara pek 

az yer veriliyordu.  Çağdaş dönem başlayınca, bir yandan deneye başvurmanın 

artması, diğer yandan, tümüyle kavramlardan türetilen kavram ve yargılara 

saldırma yoluyla, bu görüşe ayaklanıldı. Dayanak noktası şuydu: bu 

kavramları somut deney sonuçları ile pekiştirmelidir. Yoksa, kendilerini 

korumak için, akılsal adını almış birtakım boş inançlar, kurumlaşmış sınıf 

çıkarlarını korumaya çalışan bir dizi cansız deyimler olarak kalacaklardır. 

Fakat türlü koşullar, denemenin arı bir algılama- kavrama olarak 

algılanmasına neden oldu. Onun ise, eylemsel, duygusal evrelerini tutturup ve 

onu soyutlanmış duyumların edilgin algılanması biçiminde tanımladı. Bu 

yüzden, yeni kuramın etkisi altında bulunan eğitim devrimi, yalnız önceki 

yöntemlerin kitaba bağımlılığından, bir dereceye kadar, kurtulunması ile 

sınırlanmış kaldı. Ortaya sağlam, yeni bir gelişme sistemi koyamadı. 

Bir yandan psikolojinin öne geçmesi, endüstri yöntemlerinin ve bilimde 

deneysel yöntemlerin ilerlemesi, denemeyi belirginleştirdi, istenilir kıldı. Bu 

kuram, eskilerin “Deney öncelikle pratik bir uğraştır, anlama ve kavrama ile 

ilgili değildir; yapılanın sonuçlarına katlanma işidir.” düşüncesini yeniden 
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gündeme getirdi. Fakat, eski kuram “Bir şeyler yapmanın düşünmeyi amaçlar 

yönünde, yapılan iş üzerinde yoğunlaştıracağını ve elde edilen, sonuç olan 

bilginin de güvenle yoklanabileceği” biçimine dönüştü. Deney de, denenebilir 

olmaktan çıkarak, deneyime dönüştü. Artık akıl, uzak, ideal bir yetenek 

olmaktan çıktı. Etkinliğin anlamca yararlı olmasına yardım eden tüm çözüm 

ve araçların hepsini içine aldı. Bu değişim, eğitim yönünden, dersler ve eğitim 

yöntemleri için bir planı içermektedir.  

 

21. Bölüm: Fen ve Sosyal Bilgiler: Naturalism ve Humanısm 

İnsanla doğa arasında, felsefe yönünden ikilik, derslerin doğadan yana ve 

humanistik biçiminde bölünmesini getirmiştir. Humanistik dersler geçmişin 

yazınlarına, eserlerine dönme eğilimi taşır.  

Çağdaş bilimlerin ortaya çıkışı; doğa ile insanlık arasındaki içten 

bağlılığın yeniden kurulmasını sağlamıştı. Çünkü, doğa bilgisini, insanlığın 

gönencini ve ilerlemeyi sağlayan bir araç olarak görmüştü. Fakat, bilimin 

çoğunlukla aracısız olan uygulaması, toplum içindeki azınlığın çıkarları 

doğrultusundaydı. Bilimsel öğretinin formülleri de onu, ya tüm maddi olduğu 

için zihinsel olan insandan tümüyle ayırmış, ya da zihinsel, içsel bir kuşku 

biçimine indirgeme eğilimine girmişti. Buna göre, eğitim bilimleri, fiziksel 

evren hakkında fiziksel bilgilerden oluşmuş ayrı ayrı dersler topluluğu 

saymak ve eski edebiyat derslerini de özellikle insana özgü, doğa derslerinden 

ayrı tutma programları hakkında önceden ileri sürülen düşünceler, bu ayrılığı 

kaldırmak ve doğal bilimlerin hümanist etkinliklerinde kapladığı yerin 

tanınmasını sağlama amacına dayalıdır. 

 

22. Bölüm: Birey ve Evren  

Gerçek bireycilik, inanç ölçütleri olan gelenek ve otoriteden kurtuluşun 

bir ürünüdür. Bireysel farklılık ve değişmeler eskiden beri her zaman ortaya 

çıkardı. Fakat, tutucu gelenekleri egemen olan bir toplum, ya bu bireysel 

	

 

farklılıkları baskı altında tutar veya hiç değilse, onlardan yararlanmayı bir 

yana bırakır, ya da onları yüreklendirmezdi. Bununla beraber, türlü nedenlerle 

gene bireyci felsefe yönünden, önce benimsenmiş inançların düzeltilmesi ve 

dönüşümleri için gerekli öğelerin geliştirilmesi anlamında yorumlanmamıştır. 

Belki, her bireyin diğerinden ayrı ve tümüyle soyut bir bilinci olduğunun 

onaylanması biçiminde yorumlanmıştır. Bu nitelik, kurumsal felsefe 

evresinde, bilginin aslı ve sınırları problemini gündeme getirmiştir. Bu da 

bireyle evren arasında bir tür algılama ilişkisinin var olup olamayacağı 

problemidir. Buradan kaynaklanan pratik görüntü de, genel ve toplumsal 

ilgiler için uğraşacak arı bireysel bir bilincin oluşma olanağı, başka deyişle, 

toplumu yönlendirme gücü problemidir. Her ne kadar bu problemleri 

inceleme amacı ile üretilen bu felsefeler, eğitime doğrudan etki yapmazsa da, 

onların dayandığı görüşler, öğretim yönetim işleri ve bireysel özgürlükle, 

başkalarını denetleme süreçlerinde varsayılan ayrılıkta kendini gösterir. 

Özgürlük bakımından unutulmaması gereken önemli nokta, özgürlüğün dış 

baskılardan uzak olmasından çok, bilişsel görüş ve davranışların korunur 

olmasıdır. Fakat, bilişsellik özgürlük olmadıkça gelişemez. Geleneklere 

dayalı bir toplum, bireysel değişmelerden ancak göreneklere uyma sınırı 

içinde yararlanır. Her sınıf için belli başlı ülkü, düşünce ve eylemde birliktir. 

İleri bir toplum, bireysel farklı davranışları değerli görür. Çünkü onları, 

toplumu geliştirme ve güçlendirmede kullanır. Bu yüzden demokratik toplum, 

kendi ülküsüne bağlılık gereği, eğitim ölçütlerinde de bilişsel özgürlüğe, 

çeşitli gelenek ve ilgilerin etkinliklerini, değerli armağanlar sayarak, olanaklar 

sağlamalıdır. 

 

23. Bölüm: Eğitimde Mesleki Eğitim Boyutu 

Meslek, başkalarına hizmet eden kişisel güçleri, sonuçlar almak için 

çalıştıran sürekli etkinlik biçimi anlamındadır. Mesleğin eğitimle ilişkisi 

problemi, önce tartışması yapılmış düşüncelerle, beden etkinliği ve bilinçli 
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için zihinsel olan insandan tümüyle ayırmış, ya da zihinsel, içsel bir kuşku 

biçimine indirgeme eğilimine girmişti. Buna göre, eğitim bilimleri, fiziksel 

evren hakkında fiziksel bilgilerden oluşmuş ayrı ayrı dersler topluluğu 

saymak ve eski edebiyat derslerini de özellikle insana özgü, doğa derslerinden 

ayrı tutma programları hakkında önceden ileri sürülen düşünceler, bu ayrılığı 

kaldırmak ve doğal bilimlerin hümanist etkinliklerinde kapladığı yerin 

tanınmasını sağlama amacına dayalıdır. 
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farklılıkları baskı altında tutar veya hiç değilse, onlardan yararlanmayı bir 
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içinde yararlanır. Her sınıf için belli başlı ülkü, düşünce ve eylemde birliktir. 

İleri bir toplum, bireysel farklı davranışları değerli görür. Çünkü onları, 

toplumu geliştirme ve güçlendirmede kullanır. Bu yüzden demokratik toplum, 

kendi ülküsüne bağlılık gereği, eğitim ölçütlerinde de bilişsel özgürlüğe, 

çeşitli gelenek ve ilgilerin etkinliklerini, değerli armağanlar sayarak, olanaklar 

sağlamalıdır. 

 

23. Bölüm: Eğitimde Mesleki Eğitim Boyutu 

Meslek, başkalarına hizmet eden kişisel güçleri, sonuçlar almak için 

çalıştıran sürekli etkinlik biçimi anlamındadır. Mesleğin eğitimle ilişkisi 

problemi, önce tartışması yapılmış düşüncelerle, beden etkinliği ve bilinçli 
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gelişme ile ortak yaşam, kurumsal kültürle belli sonuçlar için pratik tutum, 

geçimini sağlama ve boş zamanlardan değerli biçimde tat alma kavramları 

arasındaki bağıntı ile ilgili çeşitli problemleri bir odakta toplar. Genellikle, 

eğitimde yaşamın meslek evrelerinin tanınmasında oluşan karşı çıkma, 

geçmişin aristokratik ülküleri ile iç içedir. Fakat, günümüzdeki bağlantı 

döneminde, meslek eğitimi adı altında bir akım vardır. Eğer bu akım, 

uygulama alanında, etkin olursa bu düşünceleri, şimdi varolan endüstri rejimi 

ve yönetimine uyacak biçimde katılaştıracaktır. Geleneksel liberal veya 

kültürel eğitim denen bu akımı sürdüren ve bundan tat alan ekonomik 

bakımdan güçlü olan bir azınlıktır. Kitlelere de ustalık isteyen meslekler için, 

denetim altında, dar bir teknik beceri verilecektir. Bu düzenleme kuşkusuz 

yalnızca eski sosyal bölünmenin simetriği olan bilişsel ve ahlaksal ikilemi ile 

birlikte sürüp gitmeyi içerir. Fakat öyle koşullar altında sürdürülmesi anlamı 

taşır ki, bu bölünmenin varlığını haklı gösterecek nedenler, geçmişe göre daha 

azdır. Çünkü bugün endüstri yaşamı o kadar bilime dayalı ve sosyal ilişkilerin 

her biçiminden o kadar içten etkilenir ki, bu durum, biliş ve karakterin 

gelişmesi yönünde yararlanmaya elverişli bir ortamdır. Daha ilerisi ondan 

eğitim alanında gerçek bir yarar elde etmek için, ilgi ve zekanın baskısı ile 

kurallar koyma ve yönetim ile bağıntı kurarak, eskinin zararları 

giderilebilecektir. Zamanımızda endüstri ve ticaret düzeninin çirkin görünen 

yüzü de değişecektir. Özellikle, gittikçe artan sosyal sempati birikimi yalnızca 

iyilik sever, kör bir duygu gibi kalmayacak, yapıcı bir değer olarak 

yükselecektir. Endüstri alanında çalışanlara, toplumsal denetime katılmak için 

yatkınlık, istek uyandırma ve kendi mesleğinin alınyazısının efendisi olma 

yeteneği kazandırılacaktır. Günümüzde, ekonomik çözüm ve araç yönünden 

yoksul durumda olanlar için de çok yarar sağlanmış olacaktır. Toplumun 

ayrıcalıklı grubunun, işçi ve emeğine karşı anlayış ve sevgisini arttıracaktır. 

Çalışanlar da yararlı etkinliklerle kültürlendirici öğeleri sezebilme yeteneğini 

geliştirecek ve sosyal ve sosyal sorumluluklarını arttıracaktır.  

	

 

24. Bölüm: Eğitim Felsefesi 

Felsefe problemlerinin sosyal uygulamayı da kapsayan yaygın güçlükler 

içinde bulunan bir olgu olması ve gizli kalması, filozofların zorlukları düz 

dille anlatmak yerine, teknik diller kullanan bir sınıfa dönüşmelerinin 

sonucudur. Fakat bir sistem etkinlik kazanınca, toplumsal düzenleme için bir 

program bekleyen, birbirleri ile çatışan ilgilerle o sistem arasında bir bağ 

görülür. İşte, felsefe ile eğitim arasındaki sıcak bağlantı burada ortaya çıkar. 

Felsefe ürünü, eğitim uygulamasına uygun veya farklar oluşturacak bilişsel 

düzenlemeye katılarak etki yaparsa, formülleştirdiği yaşam durumları gözden 

ırak kalamaz. Eğer bir kuram, eğitim uğraşlarında farklılık yaratmıyorsa, 

yapay bir kuram olmalıdır. Eğitimi, doğa ve insanlara karşı bilişsel temel bir 

görüş ve yetenekler oluşturma süreci olarak görmek istersek, o zaman felsefe, 

daha ilerisi “genel bir eğitim kuramı” olmak üzere bile tanımlanabilir.  

Felsefe ile eğitim ve sosyal ülkülerin, yöntemlerin yeniden 

yapılandırılması birlikte olur. Eğer günümüzde eğitim sisteminin yeniden 

yapılanmasına gerek duyuluyorsa ve bu gereksinme geleneksel felsefe 

sisteminin temel kavramlarının hemen değişmesini istiyorsa, bunun nedeni 

şudur; sosyal yaşamda bilimin ilerlemesi, endüstri devrimi ve demokrasinin 

gelişimi ile birlikte ortaya çıkan çok büyük kapsamlı değişimdir. Böyle 

uygulamalı değişimler, kendilerini içine alacak, eğitici bir yeniden 

biçimlenme istemini içermeksizin ve insanlara bu sosyal değişmelerde ne gibi 

düşünce ve ülkülerin birlikte olduğunu, eski ve bugünkü kültüre benzemeyen 

kültürlerden alınan düşünce ve ülkülerin hangi yolla düzeltilmesi gerektiği, 

insanların araştırmalarına öncelik tanımaksızın ortaya çıkamaz. 

Eğitim, dönüşüm gereksinmesi için bir süreç, belki bir tamamlayıcıdır. 

Yalnızca varsayım olmaktan çok, hangi isteme erişmemizin haklı bir durum 

olduğunu gösterir. Bu da felsefenin, deneme ve uygulama ile akıllıca 

yönlendirilen bir eğitim kuramı olduğunu açıklar.  
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25. Bölüm: Bilgi Kuramları 

Bilgi kuramında ayırt edici nitelikler bakımından farklı görüşleri içeren 

felsefe sistemleri vardır. Bunlardan kimilerinin isimleri şunlardır: skolastik 

felsefe, duyumculuk, akılcılık, ülkücülük, gerçekçilik, deneycilik, faydacılık, 

deneyüstücülük gibi. 

Bilgi, bir şeyin herhangi bir duruma uygulunabilirliğini belirleyen ilişki 

ve bağıntıların algılanmasıdır. Bilginin içeriği, oluşmuş, sonuçlanmış, 

düzenlenmiş, sağlam bir şey gibi görünmekle beraber, bilgi geleceğe 

dönüktür. Çünkü bilgi oluşma durumundaki şeyleri anlamlandırır ve 

yapılmışlara, yapılacaklara anlam vermek için araçlar hazırlar. Bir doktorun 

bilgisi, onun taşıyıp öğrendikleri ile diğerlerinin araştırıp yaptıkları ve kayda 

almış olduklarından oluşur. Doktor, önüne gelen bilinmeyenleri, sözü edilen 

çözümlere dayanarak yorumladığı için, edindikleri bilgidir. 

Eğitimde formal disiplin, skolastik yöntemin doğal bir karşılığıdır. Bilgi 

kuramlarında yer alan duyumculuk ve akılcılık denen birbirine karşıt iki 

kuramdan biri, tekil olanlara (sade ilişkilere) dönük, diğeri de genel olgulara 

değinen genellemelere verilen önemi açıklamak üzere yer alır. 

Pragmatizmin köklü niteliği bilmenin, çevresel amaçlı biçimde 

değiştirilen etkinlikle bağıntısını korumasıdır. Bu kuram, tam yerinde 

kullanımı ile, sahiplenilmiş bir güç olarak bilgiyi bizim zihinsel bir çözüm 

araçlarımızdan, eylemimizi akıllı kılan tüm alışkanlıklardan, oluşmuş bir şey 

olarak tanır. 

Özgür ve dolgun ilişkilere karışacak durumda olan sosyal gruplar, 

bölünmeye uğramış sınıf üyelerinin zeka ve bilgilerini, tek yönlü tepkilere 

çevirir. Pratik denemeciler bağlı oldukları büyük ve amaçlar dışında güncel, 

yararlı şeylerle ilgili denemeler yapanlardır. Katılmadıkları üretme, pazarlama 

alanlarının evreninden tat alan, coşanlara da pratik akılcılar denir. Eşya ile 

aracı olmadan ilişki kurup, etkinliklerini gerçeklere hemen hemen 

uyarlayanlar, gerçekçilerdir. Söz konusu varlıkların, şeylerin anlamlarını 

	

 

soyutlayarak, eşyanın üstünde, dinsel veya ruhsal varlıklardan uzak bir evrene 

aktaranlara, pratik idealistler denir. İlerleme, gelişme yanlıları, yalnızca 

edinilen inançları değiştirmek için çabalayanlar, bilmede bireysel istence 

önem verirler. Olanları değiştirmeye karşı koymak, eldeki doğruları olduğu 

gibi saklamak isteyenler de, tümel-değişmez kavramlara sarılırlar, v.b. felsefe 

sistemleri, birbirine karşıt bilgi kavramlarıyla, deneylerin bu tür kopukluğu, 

bir yönlü bölünmelerin farklılaşma özellikleri olan asıl sınıfların açık 

formüllerini ortaya getirir. Bu bölünmeler tek yönlüdür. Çünkü, sınıflar 

arasındaki ilişkiyi örten engeller, bir tarafın denemesinin farklı durumda olan 

tarafların denemesiyle zenginleşmesine engel olurlar. 

İlke olarak; özgür ilişki, değişimi ve toplumsal sürekliliği özümleyen 

demokrasinin, kendine özgü bir bilgi kuramı, bilgiyi, bir denemenin 

kendisinden sonraki bir denemeye yön ve anlam vermek için 

yararlanılabilecek duruma getirmesinin bir yöntemi olarak görür. Fizyoloji, 

biyoloji ve deneysel bilimlerin mantığında, son zamanlarda ortaya çıkan 

ilerlemeler, böyle bir kavramın oluşmasına ve formülleştirilmesine yarayan 

özel bilişsel aletleri verecektir. Bunların eğitsel eşdeğeri, bilgi kazanmanın, 

okullarda toplumsal bir ortam içinde etkinliklerle bağlantılı olarak sürmesidir. 

 

26. Bölüm: Ahlak Kuramları 

Okullarda ahlak eğitiminin en önemli problemi, bilgi ile davranış 

arasındaki ilişki olarak düşünülür. Çünkü, derslerin düzenli akışından 

kaynaklanan eğitim, karakter üzerinde etkili olmadıkça, ahlakın amacını, 

eğitimin tümleyici ve yüceltici bir hedefi olarak düşünmek boşunadır. 

Bilginin yöntem ve maddeleri ile ahlakın gelişmesinde, içten ve organik bir 

bağ bulunmadıkça, bir takım özel derslere ve disiplin biçimlerine başvurma 

gereği ortaya çıkar. Bilgi, eylemin ve yaşama bakışın bilinen kaynakları ile 

bağdaşmaz. Ahlaksa, bir ahlakçının öğretecekleri ahlaksal öğütler biçimine 

dönüşür ve ayrı ayrı soyut erdemler düzeni ortaya çıkar. 
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arasındaki ilişki olarak düşünülür. Çünkü, derslerin düzenli akışından 

kaynaklanan eğitim, karakter üzerinde etkili olmadıkça, ahlakın amacını, 

eğitimin tümleyici ve yüceltici bir hedefi olarak düşünmek boşunadır. 

Bilginin yöntem ve maddeleri ile ahlakın gelişmesinde, içten ve organik bir 

bağ bulunmadıkça, bir takım özel derslere ve disiplin biçimlerine başvurma 

gereği ortaya çıkar. Bilgi, eylemin ve yaşama bakışın bilinen kaynakları ile 

bağdaşmaz. Ahlaksa, bir ahlakçının öğretecekleri ahlaksal öğütler biçimine 

dönüşür ve ayrı ayrı soyut erdemler düzeni ortaya çıkar. 
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